
Exteriérové fitko 
má vybrané 
miesto 

Už zakrátko má v Zámockom par
ku pribudnúť prírodné fitness cen
trum. O výbere umiestnenia piatich 
cvičebných prvkov mal v spolupráci 
s mestom rozhodnúť KPÚ v Bratisla
ve. Lokalita je totiž chrá
nenou kultúrnou pamiat
kou.

Najlepší športovci 
Malaciek 2013

 V piatok 21. marca sa v priesto
roch Spoločenského domu MCK 
uskutočnilo vyhlásenie najlepších 
športovcov nášho mesta za uplynu
lý rok. Kto bol medzi ocenenými?  
A kto sa dostal do siene 
slávy? Prečítajte si príspe
vok A. Pašteku.

Práca v meste 
aj pre 
nezamestnaných

Mesto Malacky organizuje akti
vačnú činnosť formou menších obec
ných služieb. Už od 1. 4.  až do 30. 9., 
teda na pol roka, zabezpečí výkon 
prác v prospech mesta asi 
dvadsiatke nezamestna
ných s cieľom skvalitniť ži
votné prostredie v meste.  7Vi
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úvodNík

Mesto Malacky má na  konte 
ďalšie úspešné projekty. Zís
kali sme takmer 2 000 000 € na 
skrášlenie sídliska Juh.

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR schválilo mestu 
Malacky štyri žiadosti o  nenávrat né 
finančné príspevky (ďalej NFP) v cel
kovej hodnote 1927  896 €. Spolufi
nancovanie mesta je 5 %. Všetky štyri 
projekty sa týkajú sídliska Juh a rea
lizovať sa budú už toto leto. V  plá
ne je o. i. oprava chodníkov, obnova 
zelene, lavičiek, rozšírenie detského 
ihriska, oprava verejného osvetlenia, 
rekonštrukcia parkovacích plôch, ale 
aj rekonštrukcia materskej školy.

Projekty sú súčasťou Operačné
ho programu Bratislavský kraj, opat
renie Regenerácia sídiel. Cieľom je 
zvýšiť kvalitu života v  sídlach kraja. 
Malacky sa o  finančný príspevok 
uchádzali už v  roku 2012. Minister
stvo však potom výzvu na  predkla
danie týchto projektov zrušilo, aby 
ju prepracovalo a  zverejnilo znova. 
Hlavnou zmenou bolo, že z jedného 
projektu sa stali štyri samostatné.

Prvým je Socioekonomická ana
lýza mesta Malacky. Na tú sme získali 
NFP 5 700 €. Analýza už bola zrealizo
vaná a práve jej výsledky ukázali, že 
pre projekt je v Malackách najvhod
nejšie sídlisko Juh. Vyšlo totiž ako 
naj ohrozenejšia mestská oblasť.

Rekonštrukcia škôlky
Druhým projektom je Rekonštruk

cia MŠ na Štúrovej ulici. Objekt školy 
plní svoj účel približne od roku 1978 
a tomu zodpovedá aj jeho stav. Me
dzi najväčšie problémy patria naj
mä ojedinelé statické poruchy, ne
tesnosť a  čiastočná nefunkčnosť 
pôvodných hliníkových okenných 
výplní a  nadmerná spotreba tepla 
na vykurovanie z dôvodu zastarané
ho spôsobu zateplenia objektu.

Vďaka projektu bude škôlka zre
konštruovaná. Po  eliminácii static
kých porúch sa budova zateplí od 

stien až po  strechu. Strecha bude 
opravená, okná vymenené a vykuro
vanie vyregulované. Budova dosta
ne nadstavbu, kde vznikne viacúče
lová spoločenská sála. Deti sa tam 
môžu tešiť napríklad na  karnevaly 
a triedu s ekologickým programom.

Opravená bude aj strieška nad 
chodníkmi spájajúcimi jednotlivé 
budovy aj samotné chodníky. Samo
zrejmosťou je i  obnova nespevne
ných plôch a herných prvkov. Na ten
to projekt sme získali 812 122,93 €.

Revitalizácia verejných 
priestranstiev

Tretí projekt má názov Revitalizá
cia verejného priestranstva Malacky 
(Juh) – lokalita pri Maline. Výška NFP 
tu je 355 522,75 €. 

Ide o verejné priestranstvo pri pr
vom vstupe od centra mesta pri po
toku Malina, ktoré nadväzuje na  už 

zrekonštruované časti tejto oblas
ti. Spevnené plochy sú tu vo veľmi 
zlom stave, lepšie na  tom nie je ani 
zeleň či detské ihrisko. Celkovo je 
priestranstvo morálne zastarané.

Projekt tam vytvorí oddychovú 
zónu s kvalitnou zeleňou a atraktív
nym mobiliárom. Pribudnú lavičky 
a  odpadkové koše, fit prvky, nová 
zeleň a  bezbariérové vstupy. Verej
né osvetlenie bude zrekonštruované 
a detské ihrisko rozšírené a doplne
né o nové herné prvky.

Štvrtý projekt má názov Zóna Juh – 
Malacky – Obnova verejných priesto
rov a  získali sme naň 754  550,44 €. 
V tomto prípade ide o verejný prie
stor pri potravinách Coop Jednota  
a  rovnako ako pri predošlom prie
stranstve aj tu je všetko v  nevyho
vujúcom a  opotrebovanom stave. 
Projekt predpokladá obnovu dlažby 
a chodníkov, vytvorenie bezbariéro
vých prístupov, výmenu verejného 
osvetlenia a  doplnenie zelene. Ne
vyhnutná je i rekonštrukcia parkova
cích plôch.              M. Janotová 

 Ďalšie úspešné projekty

Vstúpme 
opäť 
do volebných 
miestností 

Príslušnosť k  národu si osvojuje
me prostredníctvom výchovy v rodi
ne i  životom  medzi ostatnými člen
mi spoločnosti. Čím sme starší, tým 
intenzívnejšie vnímame lásku ku 
krajine, do  ktorej patríme. Jedným 
z období, kedy získavame príležitosť 
priamo rozhodovať o smerovaní na
šej krajiny, je práve predvolebný čas 
a  konkrétny akt volieb prezidenta 
Slovenskej republiky. Zúžený výber 
kandidátov na tento významný post 
už poznáme od  tretieho marcové
ho víkendu. Napriek tomu, že medzi 
niektorými Slovákmi stále panuje 
politická ľahostajnosť, malo by byť 
pre všetkých rovnako dôležité vní
mať spoločenské dianie a na základe 
to ho prikladať ruku k dielu v oblasti 
vecí verejných. Preto neignorujme 
druhé kolo prezidentských volieb 
a príďme opäť vhodiť označený hla
sovací lístok do  urny. Učme sa byť 
aktívnymi občanmi a  zároveň buď
me schopní vykonávať spoľahlivý 
do hľad nad prácou tých najvyšších 
i  nad úspešnejším napredovaním 
Slovenskej republiky.

A. Šrůtková,
študentka UCM v Trnave

v  nedeľu 23. marca sa uskutočnil prvý oficiálny 
koncert 50. Malackej hudobnej jari. Slávnostný 
koncert učiteľov ZUŠ uviedla riaditeľka MCk J. Zet
ková. večer ďalej moderovala pedagogička ZUŠ  
Judita Nemečková. Učitelia vystúpili spolu na jed
nom pódiu po prvý raz. J. Zetková vyjadrila prianie, 
aby sa týmto koncertom odštartovala tradícia.

 na pódiu i plátne 
Kultúrního domečku

MHJ odštartovala
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na obsadenie miesta riaditeľa 
Cen tra voľného času, M. Rázusa 
30, 901 01 Malacky.

Požadované kvalifikačné predpo
klady a osobitné kvalifikačné po
žiadavky:
• vzdelanie požadované na výkon 
pedagogickej činnosti pre príslušný 
druh školského zariadenia podľa vy
hlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú  kvalifikačné predpo
klady a osobitné kvalifikačné požia
davky pre jednotlivé kategórie peda
gogických zamestnancov a  odbor
ných zamestnancov v znení neskor
ších predpisov (časť XIII. v prílohe č. 1)
• najmenej 5 rokov pedagogickej čin
nosti a vykonanie 1. atestácie
Iné požadované predpoklady:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• spôsobilosť na právne úkony v pl
nom rozsahu
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie roz
voja CVČ, M. Rázusa 30 v Malackách
• prehľad v školskej legislatíve
• organizačné, riadiace a komunikač
né schopnosti
Požadované doklady:
• žiadosť o účasť na výberovom ko
naní 
• overené kópie dokladov o vzdelaní 
a o vykonaní atestácie
• potvrdenie o  dĺžke pedagogickej 
činnosti
• podpísaný štruktúrovaný životopis 
(uveďte aj telefonický kontakt)
• výpis z registra trestov nie starší ako 
3 mesiace
• lekárske potvrdenie o telesnej a du
ševnej spôsobilosti na výkon peda
gogickej činnosti 
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na 
právne úkony v plnom rozsahu
• vlastný návrh koncepcie rozvoja za
riadenia (najviac v rozsahu 4 strán)
Žiadosť o  účasť na výberovom ko
naní s  priloženými požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť do 4. 
apríla 2014 do 13.00 h na adresu 
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 
901 01 Malacky v  obálke s označe
ním „Neotvárať – výberové konanie 
– riaditeľ CVČ”. V  prípade zasielania 
poštou je rozhodujúci dátum pošto
vej pečiatky.
Termín, miesto a  hodina výberové
ho konania budú uchádzačom, ktorí 
splnili podmienky k účasti na výbe
rovom konaní, oznámené najmenej 
7 dní pred jeho začatím.
Termín nástupu na miesto 
riaditeľa: 1. júl 2014.

na obsadenie miesta riaditeľa Zá
kladnej školy dr. J. dérera, Ul. gen. 
M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky.

Požadované kvalifikačné predpo
klady a osobitné kvalifikačné po
žiadavky:
• VŠ vzdelanie II. stupňa požadova
né pre príslušný druh školy podľa 
Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú  kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a od
borných zamestnancov v  znení ne
skorších predpisov
• najmenej 5 rokov pedagogickej čin
nosti a vykonanie 1. atestácie
Iné požadované predpoklady:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• spôsobilosť na právne úkony v pl
nom rozsahu
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie roz
voja ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách
• prehľad v školskej legislatíve
• organizačné, riadiace a komunikač
né schopnosti
Požadované doklady:
• žiadosť o účasť na výberovom ko
naní 
• overené kópie dokladov o vzdelaní 
a o vykonaní atestácie
• potvrdenie o  dĺžke pedagogickej 
činnosti
• podpísaný štruktúrovaný životopis 
(uveďte aj telefonický kontakt)
• výpis z registra trestov nie starší ako 
3 mesiace
• lekárske potvrdenie o telesnej a du
ševnej spôsobilosti na výkon peda
gogickej činnosti 
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na 
právne úkony v plnom rozsahu
• vlastný návrh koncepcie rozvoja 
školy (najviac v rozsahu 4 strán)
Žiadosť o  účasť na výberovom ko
naní s  priloženými požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť do 4. 
apríla 2014 do 13.00 h na adresu 
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 
901 01 Malacky v  obálke s označe
ním „Neotvárať – výberové konanie 
– riaditeľ ZŠ Dr. J. Dérera“. V prípade 
zasielania poštou je rozhodujúci dá
tum poštovej pečiatky.
Termín, miesto a  hodina výberové
ho konania budú uchádzačom, ktorí 
splnili podmienky k účasti na výbe
rovom konaní, oznámené najmenej 
7 dní pred jeho začatím.
Termín nástupu na miesto 
riaditeľa: 1. júl 2014.

RNdr. J. ondrejka

na obsadenie miesta riaditeľa Ma
terskej školy, J. kollára 896, 901 01 
Malacky.

Požadované kvalifikačné predpo
klady a osobitné kvalifikačné po
žiadavky:
• vzdelanie požadované pre prísluš
ný druh školy podľa Vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovu
jú  kvalifikačné predpoklady a  oso
bitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamest
nancov v znení neskorších predpisov 
• najmenej 5 rokov pedagogickej čin
nosti
Iné požadované predpoklady:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• spôsobilosť na právne úkony v pl
nom rozsahu
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie roz
voja Materskej školy, Jána Kollára 
896 v Malackách (Súčasťou školy sú 
štyri elokované pracoviská, čo je po
trebné v návrhu zohľadniť.)
• prehľad v školskej legislatíve
• organizačné, riadiace a komunikač
né schopnosti
Požadované doklady:
• žiadosť o účasť na výberovom ko
naní 
• overená kópia dokladu o vzdelaní 
• potvrdenie o  dĺžke pedagogickej 
činnosti
• podpísaný štruktúrovaný životo pis 
(uveďte aj telefonický kontakt)
• výpis z registra trestov nie starší ako 
3 mesiace
• lekárske potvrdenie o telesnej a du
ševnej spôsobilosti na výkon peda
gogickej činnosti 
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na 
právne úkony v plnom rozsahu
• vlastný návrh koncepcie rozvoja 
školy (najviac v rozsahu 4 strán)
Žiadosť o  účasť na výberovom ko
naní s  priloženými požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť do 4. 
apríla 2014 do 13.00 h na adresu 
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 
901 01 Malacky v  obálke s označe
ním „Neotvárať – výberové konanie 
– riaditeľ MŠ”. V  prípade zasielania 
poštou je rozhodujúci dátum pošto
vej pečiatky.
Termín, miesto a  hodina výberové
ho konania budú uchádzačom, ktorí 
splnili podmienky k účasti na výbe
rovom konaní, oznámené najmenej 
7 dní pred jeho začatím.
Termín nástupu na miesto 
riaditeľa: 1. júl 2014.

Mesto Malacky
v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.  
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konania

Vyhrať auto či slušnú sumu v bloč
kovej lotérii je lákavou príležitosťou 
pre mnohých Slovákov. Odkladáme 
si bločky a  už vyše pol roka ich re
gistrujeme cez internet zdarma, ale 
niektorí to robia aj prostredníctvom 
stávkových kancelárií spoločnosti 
TIPOS. Projekt nahlasovania podo
zrivých bločkov z  registračnej pok
ladne však finančná správa spustila 

už skôr – pred rokom. Od zriadenia 
emailovej schránky pokladnica@fi
nancnasprava.sk občania nahlásili 
dovedna vyše 5 500 podnetov. 

Je pravda, že do septembra 2013,  
teda do spustenia Národnej bločko
vej lotérie, poslali občania len približ
ne 300 podnetov. „Enormný nárast  
prijatých podnetov sme zaznamenali 
až od 1. septembra 2013,“ povedala 

hovorkyňa Finančnej správy P. Ma
cíková. Vtedy začala fungovať Ná
rodná bločková lotéria a ľudia začali 
registrovať bločky v súvislosti so šan
cou na možnú lukratívnu výhru. Od 
1. 9. 2013 do 13. 3. 2014 poslali obča
nia viac ako 5 200 podnetov. 

Projekt pokračuje a  finančná 
sprá va vyzýva občanov, aby aj naďa
lej posielali svoje podnety na adre

Nová technologická linka mes
ta Malacky, ktorá má slúžiť na 
spracovanie komunálneho od
padu a je umiestnená v priesto
roch A. S. A. Zohor, je tesne pred 
kolaudáciou. Na kontrolnom 
dni 14. 3. to za prítomnosti pri
mátora mesta Jozefa ondrejku 
skonštatovali zástupcovia všet
kých zúčastnených strán.

Práce na montáži technologickej 
linky boli ukončené a  v  súčasnosti 
beží skúšobná prevádzka zariade
nia. „Hneď po ukončení procesu ko
laudácie sa spustí ostrá prevádzka. 
Prepokladáme, že to bude už začiat

kom apríla,“ povedala vedúca odde
lenia územného rozvoja a životného 
prostredia MsÚ Malacky Anna Ševe
rová. 

Po požiari z 27. 8. 2012, keď halu 
a linku v nej pohltili a zničili plame
ne tak, že poškodenie vylučovalo pl
nohodnotnú prevádzku, mesto na
hlásilo poistnú udalosť Komunálnej 
poisťovni, kde bola technológia po
istená. Podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok sa poisťovňa zaviazala 
k vecnému plneniu formou náhrady 
poškodenej a zničenej linky za novú 
s  rovnakými technickými paramet
rami.

Text, foto: T. Búbelová 

1. etapa – pondelok  31. 3. sa 
týka KBV – bytové domy

2. etapa – pondelok 7. 4. sa týka 
IBV – rodinné domy 

Vyradený odpad vyložte ku stojis
kám kontajnerov alebo na okraj ces
ty, príp. na iné vhodné a   prístupné 
miesto  najskôr v  nedeľu 30. 3. (6. 
4.) poobede alebo v pondelok 31. 3.  
(7. 4.) ráno do 7.00 h, aby sa predišlo 
znečisťovaniu verejných priestran
stiev. Odpad vyložený po tomto ter
míne vám nebude odvezený. Vyložiť 
môžete nepotrebný starý nábytok, 
sporáky, koberce, staré umývadlá...

Elektronický odpad, ako televízo
ry, chladničky a pod., vozte radšej na 
odpadový dvor na Partizánskej ul., 
pretože ho niektorí občania rozobe

rajú a znečisťujú verejné priestran
stvo.  Ďakujeme!

Zvoz sa netýka biologického 
od padu zo záhrad!

Žiadame občanov, najmä v ro
dinných domoch, aby nábytok ro
zobrali na dosky kvôli lepšiemu 
nakladaniu.

Biologický,  drobný stavebný a 
ne bezpečný odpad z  domácností 
(au tobatérie, zvyšky farieb či trocha 
oleja) je možné doniesť na odpado
vé dvory, ktoré sú zriadené na ul. Hl
boká a Partizánska.

Upozornenie: 
vykladať odpad okolo zber

ných nádob mimo tohto termínu 
je zakázané a bude pokutované.

oúRŽP

PREvádZkové  HodINy  v  odPAdovýCH  dvoRoCH:
odpadový dvor na Partizánskej ulici (v TEKOSe)
od 1. 4. do 30. 9.  
Po–Pia: 16.00–19.00 h So: 12.00–16.00 h
od 1. 10. do 31. 3.
Po–Pia: 16.00–17.00 h So: 12.00–16.00 h

odpadový dvor na Hlbokej ulici
od 1. 4. do 30. 9.  
Po: zatvorené; Ut–St: 9.00–17.00 h; Št: 11.00–19.00 h; Pi–So: 9.00–17.00 h
od 1. 10. do 31. 3.
Po: zatvorené; Ut–So: 9.00–17.00 h

Otváracie hodiny v odpadových dvoroch si môžete nalistovať v teletexte 
eMTV s. 154  alebo na stránke mesta www.malacky.sk – Aktívny teletext, s.154.

Jarný zvoz objemného odpadu  
sa uskutoční v dvoch etapách

 Linka na spracovanie
 odpadu 
 pred kolaudáciou

občania nahlásili tisícky

mailto:pokladnica@financnasprava.sk
mailto:pokladnica@financnasprava.sk
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obvodné oddelenie PZ v  Malackách vyšet
ruje trestný čin vlámania do motorového vo
zidla, ktorý sa stal v pondelok 17. 3. o 11.43 
h na parkovisku pred Tescom v Malackách. 
doposiaľ neznámi páchatelia vykonali krá
dež vlámaním do bielej dodávky zn. Merce
des Benz vito 109 CdI, EČ: MA583Cy, ktorá 
bola zaparkovaná na  parkovacom mieste 
vyhradenom pre rodiny s deťmi blízko vcho
du do obchodného domu.

Priebeh krádeže zaznamenala priemyselná ka
mera umiestnená na budove OD Tesco. Zo spome
nutého záznamu bolo zjavné, že traja páchatelia 
odstavili svoje vozidlo zn. Škoda Octavia combi 
striebornej farby hneď vedľa bielej dodávky, pri
čom jeden z páchateľov nezisteným predmetom 
rozbil sklenenú výplň okna na pravých predných 
dverách vozidla, cez ne sa potom dostal do  vo

zidla a odcudzil odtiaľ ruksak bielomodrej farby 
s finančnou hotovosťou vo výške 10 631,83 €.

Polícia žiada svedkov uvedenej krádeže, kto
rí sa v uvedenom čase nachádzali na parkovisku 
pred Tescom v Malackách a všimli si podozrivé vo
zidlo, na ktorom páchatelia prišli, prípadne samot
ných páchateľov, aby to osobne alebo telefonicky 
oznámili na Obvodné oddelenie Policajného zbo
ru v Malackách (tel. 0961 51 37 02 – zástupca riadi
teľa, 0961 51 37 05 – stála služba, príp. na linku 158 
k trestnému spisu č. ČVS: ORP299/MCMA2014).

Na  kamerovom zázname je vidieť, ako popri 
páchateľoch priamo počas vlámania do dodávky 
prechádza mladý pár s kočíkom, ale aj ďalší zákaz
níci s  nákupnými košíkmi, ktorí idú k  svojim vo
zidlám. Polícii by najmä pomohlo, keby si svedko
via všimli evidenčné číslo vozidla, ktoré patrilo pá
chateľom, alebo vedeli opísať vzhľad páchateľov.

oo PZ Malacky

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO 

su: pokladnica@financnasprava.
sk. Podozrivý pokladničný blok od
porúčame oskenovať a  poslať ho 
emailom. Ak občan pokladničný 
blok vôbec nedostal, je potrebné na
hlásiť presnú adresu prevádzky, čas 
a  dátum nákupu a  nechať na seba 
kontakt pre prípad, že bude potreb
né údaje spresniť. Podnety môžu ob
čania nahlásiť aj poštou na adrese: 

 Finančné riaditeľstvo, 
Mierová 23, 815 11 Bratislava
Heslo „po kladnica“.
Pri všetkých podnetoch zostáva

jú nahlasovatelia v anonymite. Podľa 
zákona o elektronických registrač
ných pokladniciach má pokladnič
ný blok obsahovať DKP (15miestny 
daňový kód  pokladne), číslo poklad
ničného bločka a logo MF.

Malačanov sme sa spýtali, či na
hlasujú nepoctivých podnikateľov 
z bločkovej lotérie...

veronika (36) – Ja bločky neregis
trujem, ale manžel to robí priebežne. 
Za celý čas narazil asi na tri nepravé 
pokladničné bloky z obchodov v Ma
lackách. Nahlásil ich cez internet.

Emília (57) – Od začiatku lotérie 
pravidelne registrujem všetky bločky. 

Na nepravý som narazila až tento me
siac a nahlásila som ho. Vôbec nejde 
o malú prevádzku.

Zuzana (64) – Do lotérie sa neza
pojil nikto z  našej rodiny. Nevidíme 
v tom zmysel.

Soňa (48) – Registrovala som 
len pri prvej registrácii. Mala som asi 
dvadsať bločkov, z  toho mi nešiel za
registrovať jeden blok z malackej pre
dajne veľkého reťazca. Nechcelo sa mi 
veriť, že je to možné, ale doklad o za
platení naozaj nebol taký, aký by mal 

byť. Nahlásila som ho.
Jozef (61) – Niekoľko bločkov som 

zaregistroval, ale nebaví ma kontrolo
vať, či nevyhrali, ale vlastne ani regis
trovať ich. Je to časovo náročné. 

Michaela (34) – Väčšinou to od
kladám, lebo tá registrácia nie je nič 
príjemné ani zábavné. Až keď sa mi 
bločky nakopia, tak so do toho prinú
tim. Zatiaľ som nemala ani jeden ne
pravý blok. Dúfam, že za tú námahu 
a čas pri registrovaní raz vyhrám. J

ts/T. Búbelová 

nepoctivých podnikateľov

Podzemné priestory Malacké
ho kaštieľa trpia značnou vlhkos
ťou. Odstránenie vlhkosti muriva 
je v  rámci rekonštrukcie 
kaštieľa zásadnou nutnos
ťou. Samotná sanácia však 
podľa projektu nemusí byť 
účinná. Jej vykonanie je na
vyše veľmi drahou záleži
tosťou. Stojí približne 1 mi
lión €. Preto sa v  súčasnosti zisťujú 
ďalšie možnosti odstránenia vlhkos
ti z  kaštieľa a  hľadajú sa odpovede 
na to, ako riešili vlhkosť v minulosti 
Pálfiovci.

V  pondelok 17. marca sa usku
točnil archeologický výskum pozo
stávajúci z  dvoch výkopov. Cieľom 
je zistiť, či sa okolo kaštieľa v minu

losti nachádzala priekopa, ktorá vet
rala podzemné priestory, a  či by ju 
bolo možné opätovne vybudovať. 

Všetko sa realizovalo pod 
odborným dohľadom kraj
ského pamiatkového úradu. 

Celý archeologický vý
skum vykonali zúčastnení 
sponzorsky. Po  odbornej 
stránke dohliadal uvedený 

KPÚ, výkopové práce zabezpečila 
fir ma pána M. Longauera a  geode
tické práce M. Zapletal.

Archeológ na  základe zistených 
skutočností a  fotodokumentácie 
vy hodnotí stav a mestu podá záve
rečnú správu. Na jej základe sa určí 
ďalší postup. 

Text, foto: N. Slobodová

V  sobotu 15. marca sme opäť 
rozhodovali o  tom, kto bude v  na
šej krajine zastávať post hlavy štá
tu. Keď že ani jeden z  kandidátov 
ne získal nadpolovičnú väčšinu hla
sov, prví dvaja sa stretnú v druhom 
kole volieb, ktoré sa uskutoční 29. 
marca.

Zatiaľ čo v rámci celého Sloven
ska získal najväčší počet hlasov Ro
bert Fico (28 %) a Andrej Kiska skon
čil druhý s 24 % hlasov, v Malackách 
to bolo naopak.

výsledky volieb 
v Malackách:

1. Andrej Kiska 29,28 %/1943 hl.
2. Robert Fico 23,59 %/1565 hl.
3. Radoslav Procházka 23,07 %/ 

1531 hl. 
4. Milan Kňažko 16,71 %/1109 hl.
5. Helena Mezenská 2,44 %/162 hl.
6. Pavol Hrušovský 2,13 %/141 hl.
7. Viliam Fischer 0,65 %/43 hl.
8. Ján Čarnogurský 0,60 %/40 hl.
9. Jozef Behýl 0,59 %/39 hl.
10. Ján Jurišta 0,48 %/32 hl.
11. Milan Melník 0,23 %/15 hl.
12. Gyula Bárdos 0,09 %/6 hl.
13. Stanislav Martinčko 0,08 %/5 hl.
14. Jozef Šimko 0,06 %/4 hl.

V  Malackách prišlo k  volebným 
urnám 6675 občanov spomedzi 
15  366 oprávnených voličov.  Obča
nia odovzdali 6635 platných hlasov. 

volebná účasť v  Malackách je tak 
43,44 %.

Voliť prichádzali mladší i  starší. 
Nechýbali prvovoliči, stredná ge
nerácia i  najstaršie ročníky. Odvoliť 
pri šla napríklad 90ročná pani Ne
mečková zo Sládkovičovej ulice či 
89ročný pán Petrivalský z Jesenské
ho ulice. Volil i 95ročný Malačan. 

Zaujímavé sú aj čísla z  jednotli
vých volebných obvodov. Robert 
Fico dostal viac hlasov ako Andrej 
Kiska len v  jedinom volebnom ob
vode v  Malackách, a  to v  druhom 
(126 hlasov). Sem patria ulice Sku
teckého, Fullu a Štúrova 51–142. An
drej Kiska tu získal 116 hlasov. Voliči 
z  piateho, deviateho, jedenásteho 
a  dvanásteho volebného obvodu 
by do druhého kola prezidentských 
volieb poslali namiesto Roberta Fica 
Radoslava Procházku. V  týchto šty
roch volebných okrskoch získal Fico 
463 hlasov a  Procházka 591 hlasov. 
Kiska tu dostal 703 hlasov.

Okrem dvoch postupujúcich kan
didátov vyjadrili Malačania výraznú 
podporu aj Radoslavovi Procházkovi 
a Milanovi Kňažkovi. Ako sme uvied
li, Radoslav Procházka  dostal v Ma
lackách ani nie o  jedno percento 
menej hlasov ako Robert Fico.  Milan 
Kňažko získal 16,72 % hlasov. Za pre
zidenta by ho teda chcelo 1109 Ma
lačanov.

Text: N. Slobodová

 Polícia žiada občanov o pomoc 

v Malackách vyhral
  prvé kolo kiska

v prvom kole prezidentských volieb získal v Malackách najviac hla
sov občiansky kandidát Andrej kiska. druhý najväčší počet hlasov 
dostal súčasný premiér a predseda strany Smer Robert Fico. Čísla 
Radoslava Procházku boli veľmi podobné.

Archeologické 
výkopy pri kaštieli

Podľa historických prameňov je Malacký kaštieľ budovou, okolo 
ktorej mohla existovať priekopa slúžiaca na odvodňovanie.

ČRIEPKY
Z HISTÓRIE

*   zoznam ulíc patriacich do jednotlivých volebných okrskov nájdete   
na www.malacky.sk

oznámenie 
o doručovaní 
rozhodnutí 
k miestnym daniam 
a miestnemu poplatku

Mesto Malacky, Mestský úrad 
v Malackách oznamuje daňov
níkom miestnych daní za psa 
a  dane z  nehnuteľností a  po
platníkom poplatku za komu
nálne odpady a drobné staveb
né odpady, že od 4. apríla 2014 
začnú zamestnanci Msú v  Ma
lackách s doručovaním rozhod
nutí k týmto daniam a k miest
nemu poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné od
pady. 

Osobné doručovanie rozhodnutí 
zamestnancami MsÚ bude ukonče
né 24. 4. 2014. V  porovnaní s  pred
chádzajúcim rokom pri miestnych 
daniach za psa a  dane z  nehnuteľ
ností nedochádza pri doručovaní 
rozhodnutí k  týmto daniam k  žiad
nej zmene. Zmena sa v  tomto roku 
bude týkať doručovania rozhodnutí 
k miestnemu poplatku za komunál
ne odpady a  drobné stavebné od
pady. Zmena spočíva v  tom, že po
platníkom, ktorí si podali žiadosť 
o zníženie alebo odpustenie poplat
ku za komunálne odpady a  drob
né stavebné odpady do 25. 3. 2014 
a  ich žiadosti bolo vyhovené, budú 
doručené dve rozhodnutia. Prvé 
rozhodnutie bude obsahovať vyru
benie poplatku v zmysle VZN mesta 
Malacky č. 9/2013 o  miestnych da
niach a o miestnom poplatku za ko
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Po prevzatí tohto rozhod
nutia a vzdaní sa odvolania voči to
muto rozhodnutiu bude poplatní
kom odovzdané nové rozhodnutie, 
v  ktorom bude vyrubený poplatok 
znížený v zmysle ich žiadosti. Poplat
níkom, ktorí podajú žiadosť po 25. 3. 
2014 a bude ich žiadosti vyhovené, 
bude nové rozhodnutie o  znížení 
alebo odpustení poplatku doručené 
riadnou poštou v priebehu mesiaca 
máj 2014. Poplatníci, ktorí dostanú 
rozhodnutie o znížení alebo oslobo
dení od poplatku, uhradia na účet 
mesta alebo do pokladne MsÚ zní
žený poplatok. 

Poplatok bude na základe žiados
ti znížený poplatníkom, ktorí k 31. 12. 
2013 dosiahli vek 62 rokov, osobám 
ťažko zdravotne postihnutým a štu
dentom strednej alebo vysokej ško
ly študujúcim mimo miesta trvalého 
bydliska. 

Ďalšie informácie týkajúce sa vy
rubenia miestnych daní a miestneho 
poplatku budú poskytnuté v klient
skom centre alebo na oddelení eko
nomiky MsÚ v Malackách.
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Hrou na  klavíri sa predstavila 
Barbora Šrámková, Peter Srvátka 
a  Katarína Pečenkárová, na  husle 
hral Marek Brna a  Eva Zaicová. 
Flauta je doménou Petra Štefun
ka a  nechýbal ani spev v  podaní 
Hany Stanekovej. Počas popolud
nia zazneli piesne od Ludwiga van 
Beethove na, A. L. Webbera, Karla 
Svobodu a  ďalších. Dô  kazom prí
jemného kultúrneho zážitku bola 
záplava kvetov, ktorú v závere ve
novali diváci účinkujú cim. 

Neoficiálnym štar
tom tohtoroč nej hu
dobnej jari bolo v stre
du 19. marca premie
tanie koncertu Eltona 
Johna (na  foto grafii). 
Zhruba tri desiat
ky Malačanov si ne
necha li ujsť koncert le
gendy, ktorý sa premietal len v pia
tich kinách na  Slovensku. Koncert 
dostal názov po ne vídanom pia ne 
THE   MILLIoN   doLLAR   PIANo 
a uskutočnil sa v slávnom Caesaro

vom paláci v Las Vegas. V zázname 
z  koncertu, v  ktorom sa umelec 
predstavuje už od  roku 2011, za
zneli všetky jeho hity. Obrazovo 
ich sprevádzalo práve piano, na 
ktorého prednej časti sa zobra
zovali vizualizácie k  jednotlivým 
piesňam. 

Ďalšiu nedeľu, t. j. 30. marca,  
je pre všetkých pripravený druhý 
koncert MHJ. Uskutoční sa opäť 
o  16.00 h v  KD (kine). V  hudob
nom programe kapely THEBEN

BoUNd – BACk To 
RooTS sa predstaví aj 
ro dák z  Malaciek, hu
dobník a  huslista MI
LAN TEdLA. Uvedené 
zoskupenie sa prezentu
je vlastnými kompozí
ciami, ktorým dominuje 
zvuk piana. Theben
Bound nie je jazzové trio, 

ich hudobný jazyk čerpá i z neokla
sickej hudby, progresívneho rocku 
či ľudovej melodiky. Títo muzikan
ti robia hudbu „po  slovensky”, ich 
skladby nadväzujú na  odkaz „ná
rodných hrdinov”, ako Marek Bre
zovský, Fermáta či Collegium Musi
cum Mariána Vargu. Zbraňami The
benBound je silná melodika, ostrá 
rocková rytmika basabicie, pod
manivý zvuk huslí. Vplyvy klasickej 
či filmovej hudby dávajú kapele 
potenciál upútať širší záber poslu
cháčov než len fanúšikov jazzu.

ThebenBound o sebe hovoria:
„Každý z  nás počúva mnoho hu

dobných žánrov, takže vplyvov je na
ozaj veľa, čo je na našej hudbe urči
te počuť. Komorné poňatie našich 
skladieb vyplýva z našich neskorších 
inš pirácií, ako je napr. Avishai Cohen,  
nikdy ale nebolo naším cieľom do
stať sa vedome do  určitého žánru, 
skladby sú v prvom rade intutitívne, 
naša osobná výpoveď toho, čo v nás 
je.“      Text:  N. Slobodová/MCk

Foto: naty

ŠKOLSTVO / KULTÚRA

Nechceme od rodičov, aby svoje 
deti odkladali... Naopak. Vezmite si 
deti so sebou do kina, napr. i v ko
číku. Špeciálne premietanie so zní
ženou hladinou zvuku a čiastočným 
ozvučením vytvorí príjemnú atmo

sféru aj pre vaše dieťa. Pritom dáva 
rodičom priestor venovať sa okrem 
dieťaťa aj filmu. 

každú druhú stredu v  mesiaci 
o 10.00 h tak majú mamičky i otec
kovia svoje deti na dosah, no záro

veň si môžu pozrieť celovečerný 
„do spelácky” film a nikto sa nebude 
hnevať, keď počas sledovania budú 
riešiť rodinné či akútne výchovné 
záležitosti. S tým sa počíta... 

mck/red

Neodkladajte deti, navštívte
Baby kino!

v stredu 12. marca sa deviataci 
na Slovensku podrobili overo
vaniu vedomostí zo slovenské
ho jazyka a  matematiky s  ná
zvom Testovanie 9.

Nevyhli sa mu ani žiaci z malac
kých základných škôl. Pre deviata
kov je totiž táto skúška povinná. 
Stredné školy pri prijímaní študen
tov prihliadajú aj na  jej výsledky. 
Tie sa deviataci dozvedia koncom 
marca. Na  celom Slovensku bolo 
do  testova nia prihlásených 42 625 
žiakov z 1 448 základných škôl. V Ma
lackách navštevuje 9. ročník 200 
žiakov. Tí, kto rí z  vážnych dôvodov 
nemohli absolvovať testovanie, sa 
ho zúčastnia v náhradnom termíne, 
a to 25. marca. V Malackách nepísali 
testy dvaja žiaci.

Aby žiaci ostatných ročníkov ne
vyrušovali svojich spolužiakov, urči
li riaditelia škôl náhradný program. 
„Piataci strávili čas v  Múzeu Michala 
Tillnera, knižnici a galérii. Venovali sa 
im pracovníci MCK. Žiaci 6.–8. roční
ka strávili časť predpoludnia v  kine,”  
hovorí K. Habová, učiteľka zo ZŠ Dr.  
J. Dé rera. A  napríklad v  ZŠ Štúrova 
mali žiaci riaditeľské voľno.

Anketu medzi žiakmi nám 
sprostredkovali pedagógovia 
z cirkevnej základnej školy  
(Spojená škola sv. F. Assiského).

„Testovania som sa veľmi bála 
a bol to na mňa veľký psychický tlak, 
preto som sa dôkladne pripravovala 
a  sústredila na  hodinách. Moja prí
prava sa ukázala ako dostatočná, 
pretože som vo finálny deň nemala 
veľké problémy s  testami. Očakávala 
som, že matematika bude ťažšia ako 
slovenský jazyk, bolo to však naopak. 
Slovenčina nás všetkých potrápila 
viac. Som rada, že to mám za sebou!“

       Mária 

„Od  začiatku školského roku sme 
sa poctivo pripravovali na testovanie. 
Každý z nás mal obavy, ako to zvlád
neme. Veľmi som sa obávala testu zo 
slovenčiny. Samotné otázky neboli 
ťaž ké, no niektoré z nich ma prekvapi
li. Matematiky som sa nebála. Po tom, 

čo som otvorila test, vedela som, že to 
v pohode zvládnem.”                   Patrícia 

„Všetko bolo v pohode, ale myslím 
si, že sa okolo toho robí strašné haló, 
a  potom niektorí žiaci veľmi zmät
kujú.”    Matúš 

124 študentov zdolalo 
písomnú časť maturity

V  utorok 18. marca odštartoval 
týždeň písomných maturít. Na  Slo
vensku tento rok maturuje 51  561 
študentov spomedzi 746 stredných 
škôl. V  Malackách skladá písomnú 
skúšku dospelosti 124 maturantov 
na dvoch malackých gymnáziách. 

Podľa oficiálnych údajov z minis
terstva školstva si takmer tri štvrtiny 
študentov spomedzi cudzích jazy
kov vybralo angličtinu. V Malackách 
to bolo 24 študentov na cirkevnom 
a 52 študentov na štátnom gymná
ziu. Nemčinu si zvolilo len 25 študu
júcich v oboch gymnáziách. Písom
né skúšky z  cudzích jazykov sa ko
nali 19. marca. Prvou skúškou však 
bol externý test a slohová práca zo 
slovenského jazyka. Témy slohových 
prác boli už tradične vyžrebované 
a  vyhlásené vo vysielaní Rádia Slo
vensko. Matu ranti teda tvorili na tie
to témy:

1. „Veľkosť každého človeka sa 
meria jeho stratou.“

Alfred de Vigny
Úvaha o  (ne)schopnosti človeka 

uvedomiť si vlastné šťastie.
2. Ten pohľad mi vyrazil dych – 

rozprávanie
3. Umenie dokáže človeka 

zmeniť – diskusný príspevok
4. Základným predpokladom 

ľudského spolunažívania je ko
munikácia – prejav pri príležitosti 
otvorenia školského týždňa tole
rancie

Vo štvrtok 20. marca maturo
valo v  našom meste z  matematiky 
tridsaťjeden študentov. Podobne 
ako pri testovaní deviatakov, aj ma
turity majú náhradný termín, a  to 
11.–16. apríla. 

Text, foto: N. Slobodová

deviataci 
i maturanti 
sa zapotili

MHJ odštartovala 
na pódiu i plátne 
 Kultúrního 
 domečku
dokončenie z 1. strany

Na fotografii Eva Zaicová a Peter Srvátka, ktorí spolu zahrali nádhernú skladbu Grandpa‘s violin.

Zhruba tri desiatky Malačanov si nenechali ujsť koncert legendy, ktorý sa premietal 
len v piatich kinách na Slovensku.
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Mladá autorka ženských romá
nov, ktorá ich stihla vydať už 
päť, kristína Mišovičová, opäť 
navštívila Malacky. Pred nie
koľkými mesiacmi pokrstila au
torka svoj posledný román Ča
kanka práve v jednom z malac
kých podnikov. Tentoraz si ju 
však prizvali do knižnice MCk. 

Hoci na  besedu prišla len hŕstka 
čitateliek, o  otázky nebola núdza. 

Prítomné dámy zaujímalo, ako taká 
kniha vôbec vzniká, koľko to trvá, 
a  samozrejme i  to, o  čom bude tá  
ďalšia. Spisovateľka zľahka načrtla 
prostredie, v  ktorom sa bude odo
hrávať román, ktorý práve kladie na 
papier. Inšpiráciu vraj hľadá všade. 
„Niekedy je to jedna veta, ktorú si iní 
ani nevšimnú, mne sa však pred oča
mi zjaví celý príbeh,“ povedala usmie
vavá Kristína. Podvečer sa niesol 
v neobyčajne príjemnej atmosfére.

Jeho súčasťou bolo i oceňovanie 
čestných čitateľov knižnice. Spome
dzi pozvaných na besedu prišla len 
Mária Bernátová, ktorá je bývalou 
zamestnankyňou knižnice. Knihy 
však miluje aj na  dôchodku, dôka
zom čoho je jej častá návštevnosť 
tohto miesta. Ďalej boli ocenené  
Mária Kratochvílová, Mária Sakalá
šová a Anna Hlavánová.

Text, foto: N. Slobodová

každý pondelok v mesiaci ma
rec máte mimoriadnu mož
nosť pozrieť si filmy, ktoré boli 
nominované na oSCARA 2014, 
ale i  tie, ktoré toto prestížne 
filmové ocenenie získali.

24. marca sa uskutočnilo opätov
né premietanie filmu 12 rokov otro
kom, najúspešnejšieho filmu roku 
2013, ktorý bol nominovaný v  de
viatich kategóriách. Napokon získal 
troch Oscarov.

31. marca o 19.00 h nás čaká pre
miérová projekcia filmu Philome
na, ktorý bol nominovaný v  dvoch 
kategó riách (najlepší film a najlepší 
scenár). Philomena je film nakrúte
ný podľa skutočnej udalosti, ktorý 
rozpráva príbeh írskej ženy Philo
meny Lee (Judi Dench). Tá vo svo
jom mladom veku porodila neman
želského syna, a keďže žila v klášto
re, dieťa jej bolo násilím odobraté 
a dané na adopciu. Po mnohých ro
koch sa Philomena rozhodne svoj
ho syna nájsť a spoznať ho. Pomoc 
pri hľadaní jej po skytne šikovný no
vinár Martin Sixsmith. Ste srdečne 
pozvaní!

mck

v knižnici besedovali s úspešnou
autorkou románov

oscarovské 
pondelky
v Kultúrním 
domečku

 Mesiac
 knihy

Mesiac knihy je v plnom prúde 
a  knižnica MCk v  Malackách 
organizuje veľa zaujímavých 
aktivít... Počas našej návštevy 
sme zastihli na besede o  kni
hách štvrtákov zo Školského 
klubu pri ZŠ Záhorácka v  Ma
lackách. vraj si najradšej číta
jú o  zvieratách, ale vedia, čo 
všetko si môžu v  knižnici na 
spestrenie nájsť.

Mária Vinceko
vá, ktorú pozná 
každý čitateľ kniž
nice ako milú pra
covníčku, spoza 
pultu preberala 

naše prečítané knihy a vystavovala 
potvrdenia o  tých práve zapožiča
ných. Deťom porozprávala okrem 
iného aj o  tom, ako sa ku knihám 
majú správať a šetriť ich.

Knižnica v  tomto čase pozýva 
na dve zaujímavé výstavy. Prvá je 
venovaná Márii Ďuríčkovej a druhá 
Ľudovi Ondrejovovi. Obe potrvajú 
až do konca marca. 

• • •
Tradične počas Mesiaca knihy 

zábudlivcov poteší Týždeň bez 
pokút, keď môžu vrátiť aj zabud
nuté knihy bez pokuty. 

Nezabudnite si teda zaznačiť 
termín 31. marec – 6. apríl 2014.

T. Búbelová
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Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

NA OČI

Pre držiteľov Klientskej karty máme pripravené:

- vyšetrenie oka optotypom zadarmo

- 10% zľava na výživové doplnky spoločnosti Walmark

- vzorky vybraných výživových doplnkov spoločnosti Farmax

27. 3. 2014  
vo vestibule polikliniky  

od 8:00 - 12:00

 Súťaž pre pacientov s diagnózou šedý zákal o 5 operácií ZADARMO!*
* bez doplatku pacienta

www.casnazdravie.sk   tel.: 034 28 29 700

Nemocnica Malacky 

pre Vás pripravila špeciálny 

DEŇ ZDRAVIA ZAMERANÝ NA OČI

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

OZ Seniorské informačné cen
trum ďakuje všetkým, ktorí prispeli 
svojím receptom do projektu pod 
názvom Záhorácka kuchárka a tým 
podporili obnovu nášho kultúrne
ho dedičstva a záhoráckej kuchyne. 
Konkrétne okres Malacky – JDS Ma
lacky, Studienka, Jablonové, Závod, 
Záhorská Ves, Lozorno, Veľké Leváre, 
Malé Leváre, Zohor, Plavecký Miku
láš, Vysoká pri Morave, Stupava. 
V  tomto roku sme sa zamerali na 
všetky druhy bezmäsitých jedál, ko
láčov a  zákuskov. Vybrané recepty 
našich prababičiek a babičiek sú za
radené do pripravovanej publikácie 
o jedle, jedení a jedákoch zo Záhoria.

sic

Nová telocvičňa fran
tiškánskeho gymnázia 
bola v prevádzke od škol
ského roku 1931/1932. 

Podľa výročnej sprá
vy zo školského roku 
1933/1934 bola vybave
ná všetkým potrebným náradím (až 

587 kusov). Vynovený bol 
aj školský dvor, boli tam 
dve volejbalové ihriská, 
jedno futbalové, bežecká 
dráha a  všetko po trebné 
na ľahkú atletiku.

V telocvični bývali tiež 
podujatia nešportového charakte

ru. Pri rôznych príležitostiach ako 
výročie narodenín prezidenta, vý
ročie vzniku ČSR a  podobne škola 
zorganizovala akadémie s  kultúr
nym programom. Telocvičňa bola 
vyzdobená a  slúžila ako spoločen

ská miestnosť. Koncom školského 
roka sa v  telocvični organizovali 
pomaturitné večierky.

Zdroj – Macejka, M.: 
Telovýchova a šport na františkán

skom gymnáziu v Malackách. 
In: Malacky a okolie 4., 2011, s. 129

 Storočnica organizovaného
 športu v Malackách

Tento rok oslavuje organizovaný šport v  Malackách už sto rokov. 
Postupne vám v Malackom hlase prinášame zaujímavosti z histórie 
jednotlivých športov. v  predošlých číslach sme začali informácia
mi o františkánoch, ktorí sa tiež nemalou mierou zaslúžili o rozvoj 
športu v meste. k tejto téme teraz pridávame ešte ďalšie zaujímavé 
informácie. 

Pamätáte si aj vy zaujímavos
ti z malackého športu v dáv
nych časoch? Nenechajte 
si ich pre seba. MCk pripra
vuje zaujímavú publikáciu. 
Prispejte do nej a odovzdajte 
zaujímavosti o  našom meste 
ďalším generáciám. 
Kniha vyjde v  druhej polovici 
roka a bude zahŕňať celú histó
riu malackého športu. Môžete 
poskytnúť textové či obrazové 
materiály v elektronickej podo
be alebo ich zapožičať vo fyzic
kej podobe na naskenovanie. 
kontaktovať môžete MCk na  
t. č.: 034/772 21 10 alebo 
emai lom: muzeum@mck
malacky.sk, príp. osobne po
čas pracov nej doby v múzeu.

klub filatelistov ZSF 52–32, MCk, CvČ, ZŠ dr. dérera Malacky
Vás pozývajú na

ZBERATEĽSkú BURZU
stretnutie zberateľov všetkých 
zberateľských odborov
známky, mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, pivné 
suveníry, starožitnosti, figúrky z kinder vajíčok, hokejové kartičky, odznaky 
a pod. v sobotu 5. apríla 2014 od 8.00 do 12.00 h v ŠJ ZŠ dr. dérera, 
Ul . gen. M . R. Štefánika 7, Malacky (parkovisko na školskom dvore)
Vstupné: dospelí 0,50 €, mládež do 18 rokov zdarma

Odborné vyšetrenie pľúc, ciev, srdca, kĺbov, chrbtice, 
žalúdka prístrojom DIACOM

Skener Diacom dokáže odhaliť skutočné príčiny zdravotných problémov – bakté
rie, vírusy, borélie, mykózy, kandidy, chemické látky a ďalšie parazity v tele. Na ich  
odstránenie vám navrhneme hĺbkovú detoxikáciu a  regeneráciu organizmu bio
preparátmi Starlife. Bezbolestné vyšetrenie v cene 15 € poskytujeme v  Malackách, 
je vhODNé Aj pre DetI A prINášA NOvú účINNú pOMOC.

Info: 0911 94 18 87  •  www.novaterapia.sk

v piatok 4. apríla sa v knižnici MCk 
uskutoční tradičné podujatie 

Noc 
s Andersenom
Prihlášky možno získať v knižnici už 
od 4. marca. Deti čaká noc v kniž
nici plná zábavy a hier s rozpráv
kovými bytosťami a  rozprávkami. 
Uskutoční sa aj vyhlásenie kráľa 
det ského čitateľa.

dRoBNá INZERCIA
• Predám/prenajmem 1i. zateplený 
byt (31 m2 + lodžia 7,3 m2) v pôvod
nom stave na 2. p. v 4. obvode Brati
slavy. Nie cez rea litnú kanceláriu. 

Kontakt: 0944 43 76 47
• Predám ŠRapid 1.2, benzín, r. v. 
2013, 16 130 km.

Kontakt: 0905 64 54 50

Už zakrátko má v Zámockom parku v Malackách pribudnúť prírod
né fitness centrum. o výbere umiestnenia piatich cvičebných prvkov 
mal v  spolupráci s  mestom rozhodnúť krajský pamiatkový úrad v 
Bratislave. Lokalita je totiž chránenou kultúrnou pamiatkou, rovna
ko ako neďaleký kaštieľ.

Exteriérové fitko má 
vybrané miesto

NEPREHLIAdNITE

„V pondelok 17. 3. Malacky nav
štívili zástupcovia Krajského pa
miatkového úradu a  vyjadrili sa 
v  prospech umiestnenia cvičebnej 
zostavy popri chodníku v trávnatej 
ploche pred hádzanárskym ihris
kom,“ oznámila A. Še verová, vedú ca 
oddelenia územného rozvoja a  ži
votného prostredia.

Zároveň pripomenula, že prvky  
z dreva, kovu a plastu sú už objed
nané a  dodacia lehota je asi šesť 
týždňov. Prví priaznivci rekreačné
ho športu si na nich budú môcť po
naťahovať celé telo už v máji. Inšta
lácia prírodného fitness má byť totiž 
dokončená do konca apríla. 

T. Búbelová
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Kríky by práve o  pár dní kvitli 
a obyvateľom bytovky by tak sprí
jemnili jarné obdobie, podobne 
ako to bolo po  minulé roky. Mala
čan žiada spoluobčanov o pomoc: 
„Ak páchateľa niekto videl, nech to 
ohlási redakcii alebo mestskej polí
cii.“

Redakcia mestských médií v mi
nulosti už riešila podobný prípad 
pred jednou z  bytoviek v  centre 
mesta. Vtedy sa nám podarilo zis
tiť, že za orezanie kríkov bola zod
povedná jedna z  obyvateliek by

tového domu. Občania si často 
neuvedomujú, že porasty pred ich 
obydlím im nepatria, a teda s nimi 
ne môžu narábať, ako si zaumienia. 
Plochy pri bytových domoch sú 
väčšinou v  správe mesta. Tak je to 
aj v  tomto prípade. Ide teda o  ve
rejnú zeleň, ktorú pred svojvoľ ným 
poškodzovaním chráni platné VZN 
č. 4/2013. 

Ak existujú po
rasty, ktoré oby
vateľom zneprí
jemňujú bývanie, 
prípadne majú 
iný dôvod, prečo 
by ho chceli od

strániť, je nutné kontaktovať sprá
vu zelene mesta Malacky – oddele
nie územného rozvoja a životného 
prostredia v MsÚ. Po dohode s os
tatnými obyvateľmi v danej oblasti 
vykonajú pracovníci mesta potreb
né zmeny.

Porušenie spomínaného VZN 
č. 4/2013, teda aj poškodenie, zni
čenie či krádež prvku zelene, je 
priestupkom podľa zákona SNR  
č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch. 
Za priestupok možno uložiť pokar
hanie či pokutu.

Text: N. Slobodová, 
foto: obyvateľ uvedenej lokality

SPEKTRUM

Čas beží, ale spo
mienky zostávajú.
28. 2. sme si pripo
menuli 1. výročie 
úmrtia nášho mi
lovaného manžela, 
otca a de da Alojza 
krajčíra. S  láskou v  srdci spomína 
manželka, deti a vnuk Miško.

12. 3. uplynulo 6 bo
ľavých a  smutných 
rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, otec Maxi
milián Mucha z Ma
laciek. 

Snívaj svoj večný sen, nech anjelské 
chóry znejú vôkol Teba. Zostal nám 
žiaľ a večná spomienka na Teba. Žiješ 
stále v  našich srdciach, tichou spo
mienkou vzdávame Ti úctu pri svieč
kach. Spomína manželka Helena, 
syn Roman, vnučky Romanka, Da
nielka a Vierka s rodinou.

S bolesťou v srdci sme si 17. 3. pri
pomenuli 15. výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca a  ded
ka Jozefa kovaľa. S láskou a úctou 

spomína manželka 
Vlasta, dcéry Dáš
ka, Andrea a  vnuk 
Maťko. Kto ste ho 
poznali, venujte 
mu tichú spomien
ku.

Smútok v srdci stále 
máme, s  láskou na 
Teba spomíname.
22. 3. si pripomína
me 1. výročie úmr
tia milovaného 
man žela, otca, de
da, brata, švagra Bohumila Žilavé
ho. S láskou a úctou spomína man
želka, syn, dcéra s  rodinou, Valika, 
Ivan a ostatná rodina.

100 rokov by sa 
do žil 28. 3. náš dra
hý otec František 
Jursa z  Malaciek. 
16. 5. uplynie 42 
ro kov, čo nás na
veky opustil vo 

veku 58 rokov. Nikdy nezabudne
me. S  úctou spomína dcéra Viera, 
synovia Ľubomír a Milan s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku spolu s nami. 

23. 3. uplynul rok, 
čo navždy odišiel 
brat, strýko Emil 
Hitt mar z  Mala
ciek. S láskou a úc
tou spomína sestra 
s  rodinou. Odpočí

vaj v pokoji.

23. 3. si pripomí
name 3. výročie 
úmrtia milované
ho manžela, otca 
a deda Augustína 
Škrabáka.
S  láskou a  úctou 

spomína manželka, dcéry s  rodina
mi, vnúčatá a ostatná rodina.

Kto žil v  srdciach 
tých, ktorých opus
til, ten nezomrel.
24. 3. uplynul 1 rok, 
čo odišiel do večnos
ti môj manžel, otec, 
dedo, syn a brat Ľu
bomír Holeš. Spomína celá rodina.

SPoMIENky

 Príchod jari hlási aj
 prvá lastovička

Jarná migrácia vtáctva sa uskutočňuje rýchlym tempom. Na Slo
vensku sme už zaznamenali prílet viac ako 30 druhov sťahovavých 
vtákov. Medzi nimi aj dobre známe a populárne druhy ako bocian 
biely či lastovička. Prvá lastovička na území Slovenska bola pozo
rovaná 17. 3. 2014 na juhu stredného Slovenska pri obci Holiša. 
v porovnaní s minulým rokom bola tento rok pozorovaná prvá las
tovička o 4 dni skôr. 

Nech si šťastná ako teraz,
to Ti praje Tvoja dcéra.
Nech si zdravá, ako inak,
to je prianie Tvojho syna.
Nech máš lásky stále veľa,
prianie všetkých nás, 
od vnúčeniec prianie hlasné,
nech Ti úsmev nevyhasne;
a na záver všetci známi,
nech si dlho medzi nami.

Všetko najlepšie 
k  životnému ju
bileu – 80 rokov 
Márii kozlovej 
zo srdca a z  lásky 
praje dcéra Ma
ruška s  rodinou, 

syn Dušan s  rodinou, vnučky Ma
ruška, Zuzana, vnuk Michal, prav
nuci Majko a Paľko posielajú star
kej sladký bozk.

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce, 
všetci dnes na Teba myslíme vrúcne.
Chceme Ti popriať radosť a šťastie 
do mnohých ďalších rokov, 
chceme Ti popriať zdravie 
a čas nech ide krokom.

Všetko najlepšie 
Judite Ritom
skej k  životnému 
jubileu 80 rokov  
praje manžel, dcé
ra Ľubica s  man
želom, vnučky 

Mar tina a Ľubica s manželmi a pu
sinky posielajú pravnúčence Maj
ko, Miška a Vladko.

„Lastovičky k  nám prilietajú zo 
svojich zimovísk, ktoré sa nachádzajú 
v  celej Afrike južne od Sahary. Patria 
medzi druhy, ktoré preletia na svoje 
zimoviská veľké vzdialenosti, často aj 
viac ako 10 000 km,” informuje Jozef 
Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti/BirdLife Slovensko. Las
tovičky sú v súčasnosti ohrozované 
viacerými negatívnymi faktormi zo 
strany človeka. Patrí medzi ne časté  
zhadzovanie hniezd počas rekon
štrukcie domov, znečisťovanie pro
stredia či ničenie mokradí, ktoré 
las tovičky využívajú počas migrácie 
na lov hmyzu a odpočinok. K úbyt
ku las tovičiek sa podpisuje aj zmena 
tra dičného vidieckeho života spoje
ná so zánikom chovu hospodár
skych zvierat. 

Počas nastávajúcich týždňov 
oča kávame prílety ďalších druhov 
vtáctva a hromadný prílet bocianov, 

lastovičiek, kukučiek, belorítok a ďal
ších migrantov. Vtáčia migrácia kon
čí až začiatkom mája. Do tohto ob
dobia priletí z Afriky a Indie na naše 
územie viac ako 100 druhov sťaho
vavých vtákov. 

ts, (Slovenská ornitologická 
spoločnosť/BirdLife Slovensko)

veľkonočné 
mlsanie

Kolektív MŠ Štúrova vás srdečne 
pozývam na  Veľkonočné mlsanie,  
ktoré sa uskutoční 15. apríla od 
15.00 h na školskom dvore mater
skej školy. Návštevníci si môžu kúpiť 
rôzne veľkonočné dekorácie a domá
ce koláče z kuchýň rodičov detí. Sú
časťou akcie bude bufet pre „hlado
šov“ a tvorivé dielne pre deti. Tešíme 
sa na vás!                 kolektív MŠ Štúrova

BLAHoŽELANIA

MALACká MATRIkA
od 10. do 25. 3. 2014

Nie sú medzi nami
Mária Plušová, Malé Levá
re, *1936; Karol Dvořák, 
Malé Leváre, *1939; Peter 

Žigrai, Gajary, *1955; Ing. Da niela 
Radochová, Malacky, *1947; Má
ria Poláková, Záhorská Bystrica, 
*1925; Alfonz Kovár, Láb, *1937; 
Mária Pírová, Marianka, *1931

Naši jubilanti
80 – Alžbeta Čalfová, Má
ria Džuganová, Ladislav 
Kl bík, Drahomíra Kohúto

vá, František Luknár, Valéria Obo ro
vá, Anna Sedláčková, Šimon Slá ma, 
Ľudmila Uhrová, Vladimír Va niš;  
90 – Valéria Lošotová; 91 – Mária 
Bujnovská, Adam Hafera, Paulína 
Jur sová; 92 – Mária Greifová

Vítame medzi nami
Adela Závodná, *11. 3.

 Práca v meste 
 aj pre ne zamestnaných

Mesto Malacky organizuje aktivačnú činnosť formou menších obec
ných služieb. Už od 1. apríla až do 30. septembra, teda na pol roka, 
zabezpečí výkon prác v  prospech mesta asi dvadsiatke nezamest
naných prevažne s  cieľom zlepšiť a  skvalitniť životné prostredie 
v meste.

 Ďalšie svojvoľné 
odstránenie zelene

Rozhorčený občan Malaciek poslal do  redakcie mestských médií  
fotografie poukazujúce podľa jeho slov na vandalizmus. Pred jed
nou z bytoviek na sídlisku Juh na ulici Ľ. Fullu niekto doslova zlik
vidoval dva kríky zlatého dažďa a jeden orgován.

Hlavnými aktivitami pracovníkov 
z radov nezamestnaných budú očis
ta a údržba miestnych komunikácií, 
verejných priestranstiev, verejnej 
zelene, ale aj pomocné upratova
cie práce na majetku mesta. Menšia 
skupinka pracovníkov sa má podie
ľať na zlepšovaní ekonomických, 
sociálnych a kultúrnych podmienok 
v meste. Príspevok na aktivačnú čin

nosť poskytuje úrad práce, sociál
nych vecí a rodiny.

Od 1. apríla mesto Malacky za
mestná na pracovnú zmluvu na do
bu určitú (takisto do 30. septembra) 
aj šesť sezónnych pracovníkov v sú
vislosti so zvýšenými nárokmi vyplý
vajúcimi z letného obdobia (polieva
nie, údržba zelene a pod.)

T. Búbelová

KRITICKÝM
PEROM

Ďalšie číslo mestských novín
vyjde 9. apríla.
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Organizátorom podujatia bola 
Ko misia pre vzdelávanie a  šport pri 
MsZ. V kultúrnom programe sa pred
stavila speváčka L. Adamovičová so 
svojou kapelou a  malé tanečníčky 
z CVČ. Po znelke mesta boli ocenení 
najlepší jednotlivci medzi mláde
žou. Ce ny im odovzdal podpredseda 
komisie A. Pašteka. 

Jaroslav Hanúsek (BC RTJ Ma
lacky), reprezentant Slovenska, 9. na  
MS juniorov v Kyjeve, 1. na M SR ju
niorov, 1. na turnaji olympijských ná
dejí v Komárne v svojej váhovej kate
górii, trénermi sú A. a R. Reisenaue
rovci.

Michal Mecháček (AC Malacky), 
re prezentant Slovenska, 1. v behu na 
150 m a 2. v behu na 60 m na M SR,  
1. v behu na 60 m a 2. na 150 m na ha
lových M SR, trénerom je P. Filip.

dávid Michálek (BC RTJ Malacky), 
reprezentant Slovenska, 5. na MS ju
niorov v Kyjeve, 1. na M SR juniorov, 
zvíťazil na turnajoch olympijských 
nádejí v Komárne a v Ústí nad Labem 
v  svojej váhovej kategórii, trénermi 
sú A. a R. Reisenauerovci.

Boris Pribil (AC Malacky), repre
zen tant Slovenska, 2. na M SR v be hu 
na 60 m, 1. v behu na 150 m a 3. v be
hu na  60 m na  halových M SR, tré
nerom je P. Filip.

Alex vejmelka (ovM Malacky), 
maj ster Slovenska vo vodnom moto
rizme ml. žiakov vo Formule FUTURE, 
bol členom víťazného družstva, ktoré 
získalo titul majstra Slovenska, tréne
rom je E. Jung.

v kategórii dospelých ceny odo
vzdávali predseda komisie pre vzde
lávanie, mládež a šport P. Tedla a hosť 
podujatia,  zástupca predse du BSK 
Zaťovič. 

Monika Baňovičová (AC Malac
ky), 2. v skoku do diaľky, 2. v trojsko
ku a 2. v sedemboji na M SR dorastu, 
2. v skoku do diaľky na medzinárod
nom stretnutí dorastu Česko–Maďar
sko–Slovensko, trénerom je V. Handl.

Peter Jurkovič (RC LMk Malac
ky), 2. v kategórii F5J400 – ALTI a 2. 
v  kategórii F5J na  M SR v  leteckom 
modelárstve, popredné umiestnenia 
v seriálových pretekoch v rámci Slo
venska, trénerom je P. Jurkovič st.

Petronela kunšteková (oddiel 
ju do TJ Strojár Malacky), 2. na M SR, 
2. na Veľkej cene Galanty v  judo, 4. 
na  Veľkej cene Rimavskej Soboty 
v judo, 1. v BSK v kategórii žien.

Lucia Truksová (MSk Malacky),  
1. a 2. na M SR, 3. na medzinárodných 
majstrovstvách juniorov v Taliansku, 
účasť na MS.

Ceny najlepším kolektívom 
odo vzdával ďalší z  hostí, Z. Kríž, zá
stupca stolného tenisu v Slovenskom 
olympijskom výbore.

Samuel kolár, Michal Mechá
ček, Boris Pribil, Marcel Žilavý (AC 
Malacky), majstri Slovenska v štafe
tovom behu na 4x 60 m, majstri Slo
venska v hale v behu na 4x 200 m.

Andrea Slezáková, Lesia San
da nu sová (volejbalový oddiel TJ 
Stro jár Ma lacky), reprezentantky 
Slovenska v plážovom  volejbale v ka
tegórii dorastu do 18 rokov, majster
ky Slovenska v kategórii U18 v plážo
vom  volejbale.

Simona Lazarčíková, Monika 
Haringová, Ivana krch ňavá, do
mini ka vizínová, Evgenija Mugur
dunová (MSk Malacky) – družstvo 

žien v  stolnom tenise obsadilo 2. 
miesto v extralige.

I  v  tomto roku komisie venova la 
pozornosť školskému športu. P. Ted
la odovzdal ocene nie Erikovi Miklu
šičákovi (ZŠ Štúro va ul.), ktorý je 
dvojnásobným majstrom Slovenska 
škôl v  skoku do diaľky a  do výšky, 
štvornásobným školským majstrom 

BSK. Na  atletickom mítingu v  chor
vátskom Záhrebe skončil piaty.

V hodnotení aktivity škôl, kde sa 
hodnotí zapojenie škôl do masových 
podujatí v  rámci mesta, si ocenenia 
i  peňažné poukazy na  nákup špor
tových pomôcok od  mesta odniesli 
školy v  poradí: 1. ZŠ Zá horácka, 2. 
ZŠ dr. J. dérera, 3. ZŠ Štúrova.

Záverečná časť vyhodnotenia pa
trila už tradične osobnostiam špor
tu. Do  siene slávy uviedol primátor 
mesta J. Ondrejka týchto športovcov:

Emil Jung (ovM Malacky), zakla
dateľ Oddielu vodného motorizmu, 
dlhoročný predseda, tréner, dl  horoč
ný reprezentant Slovenska, dr ži teľ vý
borných umiestnení vo vod   nom mo
torizme na Slovensku i v Európe.

Ali Reisenauer (BC RTJ Malacky) 
s boxom začal ako 8ročný, dosaho
val veľmi dobré výsledky ako aktív
ny boxer, spolu s otcom sa podieľal 
na obnovovaní boxu v Malackách, je 
dlhoročným trénerom, hlavne mlá
de že, jeho zverenci dosahovali a do
sahujú výborné výsledky, podieľa sa 
na organizácii boxerských podujatí.

Pavol oreský (Basketbalový od
diel TJ Strojár Malacky) bol dlho
ročným aktívnym hráčom, podieľal 
sa na zakladaní basketbalového od
dielu, vykonával funkciu trénera, bol 
vedúcim družstiev mužov i  dorastu 
v slovenských súťažiach, už niekoľko 
rokov vykonáva funkciu predsedu TJ 
Strojár, najväčšej športovej organizá
cie v meste.

Organizátori ďakujú CVČ a spon
zorom podujatia HSF a HŠK. 

Text: A. Pašteka, foto: A. Šurinová

Farby Slovenska zastupoval aj 
Lukostrelecký klub Sagittarius z Ma
laciek, ktorého štrnásť členov súťa
žilo vo všetkých vekových kategó
riách s lukmi zaradenými do divízie 
BB (lovecké a  holé luky bez zame
riavača). Usporiadatelia pre luko
strelcov pripravili krásnu, ale nároč
nú trať s 32 streleckými situáciami. 
V  silnej medzinárodnej konkuren
cii si členovia malackého lukostre
leckého klubu dokázali zachovať 
pevné nervy a  najmä pevnú ruku, 
čo im prinieslo 9 medailí. Družstvo 
klubu Sagittarius si tak celkovo 
domov odnieslo 4 zlaté medaily,  
3 strieborné a 2 bronzové medaily. 
Najväčší úspech však zaznamenal 
jeden z  najmladších členov klubu 
Erik Rusnák, ktorý vo finále súťaže 
družstiev o  3D terče dokázal pora
ziť strelca z  klubu 3D LPP z  Českej 
republiky.

Celkové výsledky 
klubu Sagittarius:
deti do 12 rokov – dievčatá:
1. miesto Kristína Hamalová
2. miesto Diana Maryniaková
deti do 12 rokov – chlapci:
1. miesto Erik Rusnák
3. miesto Jakub Kleman
4. miesto Tomáš Škrha
5. miesto Alexander Gabriš
Juniori do 17 rokov – dievčatá:
1. miesto Michaela Petrášová
Juniori do 17 rokov – chlapci:
1. miesto Matej Cholek
2. miesto Petrik Maryniak
3. miesto Samuel Uher
4. miesto Samuel Šipula
kategória ženy:
2. miesto Rozália Hamalová
kategória muži:
6. miesto Viliam Petráš
10. miesto Richard Gabriš

Lukostrelecký klub Sagittarius

ŠPORT
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Pred jarnými prázdninami sa 
v  športovej hale Malina v  Ma
lackách odohralo okresné kolo 
vo vybíjanej mladších žiačok, 
čo je každoročne veľmi prestíž
na udalosť. do  turnaja sa pri
hlásilo 15 družstiev.

Najskôr sa hrali tri základné sku
piny a z každej z nich víťaz postúpil 
do finálovej skupiny turnaja. Dievča
tá zo Štúrovej si vo svojej základnej 
skupine poradili najskôr s družstvom 
Záhorskej Vsi hladko 20:0 a  s  druž
stvom Závodu 15:6. Zabezpečili si tak 
postup z prvého miesta do finálovej 
skupiny. Vo finálovej skupine najskôr 
porazili družstvo Stupavy 14:8. 

V  poslednom zápase sa podľa 
očakávaní a  výsledkov v  priebehu 
turnaja stretli dve najlepšie a nepo
razené družstvá, družstvo Štúrovej 
a Rohožníka. Bol to pre naše dievča
tá určite najťažší zápas, ale od začiat
ku až do konca nepustili svojho sú
pera do vedenia a zaslúžene vyhrali 
16:12. Stali sa tak majsterkami okre
su a postúpili na majstrovstvá kraja. 

ZŠ Štúrova reprezentovali Kristí
na Ambrová, Ivana Velická (5.A), Lea 
Kučerová, Viktória Horváthová (5.B), 
Tamara Hricová, Nicol Hladíková, 
Lujza Boďová (6.A), Vanda Wunder
lichová, Terézia Sakarová, Simona Si
váková, Vivien Lukšová a Simona Ši
munová (6.B). K úspechu a k postu

pu im gratulujeme a  držíme palce, 
aby sa im darilo aj v  krajskom kole 
a  postúpili na  majstrovstvá Sloven
ska, čo sa našim dievčatám v  po
sledných troch rokoch podarilo už 
dvakrát. 

Aj najmladšie žiačky 
vybojovali prvenstvo

Dva dni po  vybíjanej mladších 
žiačok sa odohralo aj okresné kolo 
najmladších žiačok, žiačok prvé
ho stupňa. Turnaja sa zúčastnilo 8 
družstiev. Odohrali sa 3 základné 
skupiny a  z  každej z  nich víťaz po
stúpil do  finálovej skupiny. Na  ten
to turnaj prišla ZŠ Štúrova s menší
mi očakávaniami a  keďže polovicu 

družstva tvorili tretiačky, mohli len 
milo prekvapiť. Cieľ bol dostať sa 
do prvej trojky turnaja. V základnej 
skupine si dievčatá nad očakávania 
jednoducho poradili s družstvom ZŠ 
Dérera 8:2 a s družstvom Sološnice 
11:1. Dievčatá si tak zabezpečili po
stup z  prvého miesta do  finálovej 
skupiny. 

Prvý zápas vo finálovej skupine 
žiačky odohrali proti Lábu, ktorý mal 
dve veľmi nebezpečné hráčky, ale 
Malačianky hrali kolektívnejšie, čo 
nakoniec rozhodlo v  ich prospech 
a  vyhrali 9:6. V  absolútnom finále 
sa zaslúžene stretli dve neporazené 
družstvá, čiže sa očakával poriadny 
boj. Zápas Štúrovej proti Záhorác

kej začal okamžite 0:1 pre Záhorác
ku, ale od toho momentu mali žiač
ky zo ZŠ Štúrova vždy aspoň jeden 
bod navrch. Bolo to veľmi napínavé 
finále, hráčky zo Štúrovej však doká
zali využiť viacej príležitostí na vybi
tie ako súperky a  zaslúžene vyhrali 
6:3. Stali sa tak majsterkami okresu. 

ZŠ Štúrova reprezentovali Eva 
Balaščíková, Sarah Kujanová, Laura 
Walterová, Aylin Eginová (3.B), Laura 
Kubištová, Nicole Pittnerová, Domi
nika Danihelová, Sabina Hause (4.A), 
Barbora Šmahlíková, Hana Sedláč
ková, Šárka Rybecká a  Alexandra 
Kováčová (4.B). K úspechu im gratu
lujeme. 

P. ondruš

Žiačky zo Štúrovej ovládli okresné kolá vo vybíjanej

v  sobotu 22. marca usporiadal lukostrelecký klub v  rakúskom Ho
henau an der March Medzinárodný 3dlukostrelecký turnaj troch 
krajín. Na turnaji sa zúčastnilo okolo 200 lukostrelcov z Rakúska, Čes
kej republiky a Slovenska. 

v piatok 21. marca sa v priestoroch Spoločenského domu MCk usku
točnilo vyhlásenie najlepších športovcov mesta za uplynulý rok.

 Najlepší športovci Malaciek za rok 2013

Alex Vejmelka, majster Slovenska vo vodnom motorizme mladších žiakov. Na foto-
grafii s trénerom Emilom Jungom.

Naši lukostrelci uspeli v Rakúsku
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