
Mestskí poslanci volili hlavné-
ho kontrolóra mesta. Na  vý-
znamnej pozícii sa nič nemení, 
vo funkcii ostáva doterajšia 
kontrolórka Ľubica Čikošová.

Mestskí poslanci volili na  zasad
nutí mestského zastupiteľstva, ktoré 
sa konalo vo štvrtok 29. mája, nové
ho hlavného kontrolóra mesta, keď
že doterajšej kontrolórke Ľ. Čikošo
vej sa končí volebné obdobie. Hlav
ného kontrolóra mesta volí mestské 
zastupiteľstvo podľa zákona o obec
nom zriadení.

Na  vyhlásenie voľby nového 
hlavného kontrolóra reagovali šty
ria uchá dzači, pričom všetci splni
li podmienky na jeho voľbu. Jeden 
z  nich, Mgr.  Ing.  Andrej Trenčanský, 
však neskôr svoju prihlášku stiahol. 
Zvyšní traja, Ing.  Ľubica Čikošová, 
Ing. Vladimír Kožuch a Ing. Pavel Bor

dáč sa predstavili mestskému zastu
piteľstvu.

Každý kandidát mal priestor na 
svoju prezentáciu pred poslancami, 
následne im poslanci položili niekoľ
ko otázok. Voľba hlavného kontroló
ra potom prebehla formou tajného 
hlasovania, ktorej sa zúčastnilo všet
kých 16 prítomných poslancov (Ma
lacky majú 18 poslancov, dvaja sa na 
zasadnutí nezúčastnili).

Podľa zákona o obecnom zriade
ní je  na  zvolenie hlavného kontro
lóra  potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov obecné
ho zastupiteľstva, to sa však v prvom 
kole žiadnemu kandidátovi nepoda
rilo. Do druhého kola postúpili dvaja 
kandi dáti s  najvyšším počtom hla
sov. Víťazkou sa napokon stala dote
rajšia hlavná kontrolórka Ing. Ľubica 
Čikošová.

M. H. Janotová

Pozor na zvýšený 
výskyt kliešťov

Jar so sebou prináša aj aktivitu 
kliešťov, pričom tento rok eviduje
me ich zvýšený výskyt aj na Záho rí.  
Vyskytu jú sa hlavne v tráve a v níz
kych porastoch a  môžu 
byť infikované. Prinášame 
vám pár praktických rád.

Podporte projekt 
gymnazistov

V rafte sme si bližší ako na Facebo
oku. To je názov projektu malackých 
gymnazistov, s ktorým sa uchádzajú 
o  financie na  vybudovanie vodác
keho centra. Podporiť ich 
môžete i vy, a to jednodu
chým hlasovaním.

Do letnej sezóny 
s novinkami

Zámocký park v Malackách vstú
pil do  tohtoročnej letnej sezóny 
s  dvoma novinkami – zrekonštruo
vanou Lurdskou jaskyňou a exterié
rovým fitnes centrom. Ma
lacký kaštieľ zase ponúka 
nové expozície.2Vi

ac
 n

a
st

ra
ne 3Vi

ac
 n

a
st

ra
ne 4Vi

ac
 n

a
st

ra
ne

vaše noviny   •   malackyhlas@malacky.sk   •   www.malacky.sk   •   0 € dvojtýždenník      •     11/XXIV    •      4. 6. 2014

úvoDNík

Počasie bolo síce príjemné a  sl
nečné, no prvý raz okúsiť vodu na 
malackom kúpalisku sa zatiaľ neod
vážil nikto. Nič to však nezmenilo na 
tom, že veľa detí, väčšinou v sprievo
de svojich rodičov, si tu vychutnalo 

súťaženie v  najrôznejších disciplí
nach a tiež koncerty talentovaných 
spevákov zo ZUŠ. Po nich si skúsili 
zaspievať aj odvážlivci, ktorí sa pri
hlásili do tradičnej súťaže Malacká 
superstar. Na záver prišlo na rad 
oceňovanie víťazov športových 
disciplín. Tí, ktorí už museli v závere 
odísť, si môžu ceny dodatočne pre
brať v Mestskom úrade na referáte 
školstva u  A. Hrnkovej do konca 
školského roka. Text, foto: N. Slobodová

 Deň detskej radosti 
v pohodovej atmosfére 
Posledná májová sobota ponúkla bohatý program pri príležitosti 
osláv Dňa detí. Malacké deti si mohli naozaj vyberať. oslavovať mohli 
na sídlisku Juh, kde boli pre ne pripravené najrôznejšie hry a zábava, 
alebo na kúpalisku na tradičnom Dni detskej radosti. Prísť mohli aj  
na letisko do kuchyne, kde to tiež poriadne žilo.

 kúpalisko 

otvorené!
Dňom detskej radosti sa každo-

ročne začína sezóna na letnom 

kúpalisku. Inak to nebolo ani ten-

to rok. Podmienky na kúpanie by 

mal priniesť už najbližší víkend.

 Hlavnou kontrolórkou
ostáva Čikošová Hlasy v 1. kole:

• Ing. Ľubica Čikošová – 9 hlasov
• Ing. Pavel Bordáč – 6 hlasov
• Ing. Vladimír Kožuch – 1 hlas
Hlasy v 2. kole:
• Ing. Ľubica Čikošová – 10 hlasov
• Ing. Pavel Bordáč – 6 hlasov
Viac o Ľ. Čikošovej a o kompeten
ciách hlavného kontrolóra mesta 
si môžete prečítať na www.malac-
ky.sk v sekcii Mesto – Samosprá-
va – Hlavný kontrolór mesta.

Predĺženie kanalizácie je potrebné, 
keďže v poslednom období vyrást lo 
v  Malackách množstvo nových do
mov a ulíc. Začiatkom roka sa otvo rila 
možnosť na  získanie dotácie na ka
nalizáciu, a tak sa Malacky o ňu uchá
dzajú. Vo februári bola vyhláse ná vý 

zva na  predkladanie žiadostí o  ne
návratný finančný príspevok v  rámci 
Operačného programu Život né pro
stredie. Špecifickým cieľom vý zvy je 
znižovanie znečistenia vôd a zvý šenie 
kvality života obyvateľstva Slovenska 

Mesto Malacky dostalo len nedávno viac 
ako 16 kilometrov novej kanalizácie a už je 
opäť naplánované jej predĺženie.

 Ďalšie predĺženie 
 kanalizácie

Pokračovanie na 2. strane

Koniec 
školských 
čias

Zatiaľ čo väčšina školákov ešte usi
lovne zarezáva a túžobne očakáva ko
niec školského roka, pre iných sa v uply
nulých dňoch skončila jedna etapa ži
vota – tá školská. Stredoškoláci zložili 
skúšku dospelosti a mnohí vysokoško
láci zase štátnice. Mladí ľudia plní elá
nu vykračujú do skutočného sveta. Do 
sveta „dospelákov”. V prípade vysoko
školákov je pocit nostalgie o to silnejší, 
keď si uvedomia, že v  školských lavi
ciach strávili neuveriteľných 18 rokov.

Táto téma sa ma bytostne dotýka, 
keďže sa mi pred týždňom podarilo 
úspešne zdolať štátne skúšky, a éru štu
dentského života mám tak za sebou. 
Počas rokov štúdia si človek veľa ráz 
povie, že už by to chcel mať za sebou 
a  potom, keď to skončí... Priznávam. 
Potom je mu aj trochu smutno. A mož
no aj viac ako trochu...

Počas štúdia je často dôležité na
trafiť na správnych a hlavne ľudských 
ľudí. Nájsť dnes medzi ľuďmi človeka, 
ktorý je vždy ochotný pomáhať, popri 
svojich problémoch riešiť tie cudzie so 
skromnosťou a pokorou, bez štipky po
dráždenosti, povýšenosti, nevrlosti či 
neochoty, to je naozaj zázrak. Ja som 
mala tú česť takúto osobu spoznať 
práve počas môjho štúdia na Katedre 
žurnalistiky FiF UK v Bratislave. To ma 
presvedčilo, že meno z  každej strany 
obopäté titulmi sa vždy nerovná pový
šenosti a  odstupu, ba práve naopak. 
Môžem povedať, že som stretla hoto
vého anjela. Tento človek o mojom vní
maní zrejme ani netuší, no ja už dnes 
viem, že naňho budem spomínať do
vtedy, dokedy budem mať všetko v hla
ve v poriadku. Ďakujem Vám za všetko, 
pani docentka Mária Follrichová!

Natália Slobodová

http://www.malacky.sk/
http://www.malacky.sk/
http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=136
http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=136
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V  rafte sme si bližší ako na 
Facebooku. To je názov pro-
jektu malackých gymnazis-
tov, s  ktorým sa uchádzajú 
o  financie na vybudovanie 
vodáckeho centra. Podporiť 
ich môžete i vy, a to jednodu-
chým hlasovaním.

Gymnázium na Ulici 1. mája 
už disponuje vlastnou lodenicou 
a vodáctvo je medzi tamojšími  
žiakmi veľmi obľúbeným špor
tom. Teraz to chcú všetko posunúť 
na vyšší level. Zapojili sa preto do 
programu SPPoločne. SPP a Na
dácia SPP vyhlásili už tretí ročník 
verejnoprospešného programu 
SPPoločne, ktorý je založený na 
adresnej pomoci konkrétnym ľu
ďom a komunitám vo všetkých re
giónoch Slovenska. 

Projekt našich gymnazistov už 
postúpil do druhého kola a  tam 
potrebuje aj vaše hlasy. Práve po
čet hlasov totiž rozhodne o  víťa
zovi. 

Cieľom projektu gymnazistov 
je vybudovať celoročné vodác
ke tréningové centrum, ktorého 
účelom je prilákať mladých ľudí 
od počítača k športu, propagovať 
zdravý životný štýl a tým prispieť 
k zvýšeniu fyzickej odolnosti, psy
chickej stability a flexibility.

Škola má vlastnú lodenicu aj 
vodácky oddiel a organizuje pra
videlné športové vodácke akcie, 
do ktorých sa zapájajú žiaci aj uči
telia. Žiaci však majú čoraz väčšiu 
nechuť opustiť počítač. Projektom 
sa vytvorí priaznivejšie prostredie 
v škole a podporí sa rozvoj team
buildingu, sociálnych a komuni
kačných zručností detí.

O víťazovi v druhom kole roz
hodne internetové hlasovanie. 
Prosíme vás o váš hlas pre projekt 
V rafte sme si bližší ako na facebo
ku na adrese:

www.sppolocne.sk 
alebo cez 
www.malacky.sk.

-mija-

dobudovaním a skvalitnením infraš
truktúry vodného hospodárstva.

Niekoľko ulíc
Mesto Malacky sa do výzvy zapá

ja s projektom Záhorie, Malacky – od
kanalizovanie – predĺženie trás kana
lizácie. Projekt si dáva za  cieľ dobu
dovanie siete verejnej kanalizácie 
v lokalite ulíc Rakárenská, Stu pavská, 
J. Kubinu, Pri mlyne, Duklianskych hr
dinov. Na týchto uliciach do teraz nie 
je vybudovaná verejná kanalizačná 
sieť a  splaškové odpadové vody sú 
tam zachytávané v  žumpách, ktoré 
často nie sú vodotesné, v  mnohých 
prípadoch zle prevádzkované, čím 
môže dôjsť k ohrozeniu kvality pod
zemných a povrchových vôd.

Do projektu boli zahrnuté tie uli
ce, resp. domy, pre ktoré malo mesto 
v čase vyhlásenia výzvy už priprave
nú projektovú dokumentáciu a  sta
vebné povolenie na  stavbu kanali
zácie. Taká je totiž podmienka týchto 
výziev, resp. projektov. Mesto však už 
zároveň pracuje na  potrebných do
kumentoch aj pre zvyšné ulice, resp. 
domy, aby bolo pripravené na  ďal
šiu  výzvu na  predkladanie žiadostí 
o nenávratné finančné príspevky, prí
padne na inú možnosť financovania.

Vysoké percento
V roku 2013 bol ukončený projekt 

Záhorie, Malacky – odkanalizovanie.  
Dĺžka verejnej kanalizačnej siete 
v  M alackách vďaka nemu teraz do
sahuje takmer 46 km a úroveň napo
jenia obyvateľstva dosahuje 96 % 
(predtým 83,5 %).

V rámci projektu Záhorie, Malacky  

– odkanalizovanie – predĺženie trás  
kanalizácie dôjde k  predĺženiu trás 
kanalizačnej sústavy. Vybuduje 
sa 1879 m gravitačnej kanalizácie 
a  162 m výtlačného potrubia. Záro
veň sa postaví jedna nová čerpacia 
stanica – ČS 8. V  rámci projektu sa 
vybuduje 100 nových domových prí
pojok. Úroveň napojenia obyvateľ
stva na  verejnú kanalizačnú sieť sa 
zvýši na 97,7 %.

Životné prostredie
Výstavbou navrhovaných stôk sa  

zabezpečí bezpečné odvádzanie 
pro dukovaných odpadových vôd, 
čím sa eliminuje ich akumulovanie 
v žumpách, ktoré sú však v mnohých 
prípadoch netesné alebo nesprávne 
prevádzkované. Týmto sa do  znač
nej miery prispeje k ochrane kvality 
podzemných aj povrchových vôd 
v  záujmovej oblasti. Okrem týchto 
prínosov k  ochrane životného pro
stredia sa vybudovaním splaškovej 
kanalizácie vrátane domových prípo
jok vylepší štandard bývania v týchto 
častiach mesta a umožní ďalší sociál
noekonomický rozvoj týchto lokalít.

Financie
Celkové oprávnené výdavky pro

jektu sú 1 549 927,24 eur, pričom ako 
nenávratný finančný príspevok mô
žeme získať 1 472 430,88 eur. Spolu
financovanie mesta by bolo 5%, t.j. 
77 496,36 eur. Či sme dotáciu získali, 
sa dozvieme v nasledujúcich mesia
coch. Ak áno, so stavebnými prácami 
by sa mohlo začať v novembri, samo
zrejme v závislosti od počasia. 

M. H. Janotová

Ďalšie predĺženie 
kanalizácie Dokončenie z 1. strany

Podporte projekt 
malackých 
gymnazistov

ZŠ Záhorácka otvorila novú 
školskú knižnicu Ľuda Zúbka. 
Riaditeľka školy G. Emrichová 
na slávnosti privítala okrem pe-
dagógov a žiakov aj primátora 
Jozefa Ondrejku a pracovníčky 
mestskej knižnice M. Vinceko-
vú a J. Grujbárovú. V literárnom 
programe vystúpili žiaci školy, 
pripomenuli život a  dielo spi-
sovateľa, Malačana Ľuda Zúbka 
a predniesli úryvky z jeho diel.

Nielen knižnica, ale aj učebňa
Nová knižnica vznikla preto, 

lebo tá stará bo  la v nevyhovujúcich 
priestoroch a  ne spĺňala ani vybave
ním nároky namoderné vzdelávanie. 
Slúžila len na vypožičiavanie kníh, aj 
to len v obme dzenom rozsahu. „Na-
ším záme rom bolo vybudovať knižni-
cu, ktorá môže byť zároveň aj učebňou 
a bude sa dať využívať aj počas výchov-
no-vyučovacieho procesu,“ vysvetlila 
riaditeľka školy G. Emrichová. „Na to 

sme však potrebovali nemalé financie, 
keďže vybraná trieda bola vo veľmi 
zlom stave,“ uviedla riaditeľka školy.

Prípravy sa začali už v auguste
Prvé úpravy sa začali ešte v  au

guste 2013 a teraz, v máji 2014 škola 
sprístupňuje knižnicu, akú si jej vede
nie a učitelia literatúry predstavovali. 
Žiakom i pedagógom je už k dispozí
cii nová moderná učebňa, vybavená 
novou podlahou, kobercom, polico
vým nábytkom na  ukladanie kníh, 
stoličkami s pultíkmi pre žiakov, no
vou katedrou a stoličkou pre učiteľa, 
keramickou tabuľou a na dotvorenie 
atmosféry aj obrazovými portrétmi 
známych slovenských spisovateľov. 
„Miestnosť bude ešte vybavená počíta-
čom a dataprojektorom a samozrejme 
budeme knižnicu stále dopĺňať o ďal-
šie knižné tituly,“ povedala riaditeľka 
školy predtým, než odovzdala ve
dúcej školskej knižnice Martine Vo
pěnkovej na zakúpenie nových kníh 
do  inventára darčekovú poukážku 
v hodnote 50 €.

Financovanie na  vybudovanie 
knižnice bolo čiastočne zabezpeče
né z  2 % z  daní. Za  najväčší podiel  
(4 699,12 €) škola vďačí firme Poza
gas, a. s. Peniaze boli použité na ná
kup nábytku, úpravu podlahovej kry
tiny a nový koberec. Škola a združe
nie rodičov investovali 1 370 € na vy
maľovanie učebne a novú keramickú 
tabuľu. Celková investícia predstavo
vala sumu 6 069,12 €.

Text, foto: T. Búbelová

ZŠ Záhorácka má
 novú knižnicu

Práce sú ukončené. Na Břeclav-
skej ulici a Ulici 1. mája je krás-
ny nový parčík.

Zastarané zelené priestranstvo na 
sídlisku na Ulici 1. mája a priľahlý par
čík na Břeclavskej ulici sú už minulos
ťou. Mesto tam vďaka eurofondom 
vybudovalo moderný oddychový 
priestor. 

Revitalizáciou vzniklo nové es
tetické a bezpečné miesto, urče

né na relax a rekreačný šport. Obe 
priestranstvá boli prepojené a vzni
kol súvislý areál, kde si svoje nájdu 
všetky vekové kategórie. Nachádza 
sa tam ihrisko a prvky na cvičenie pre 
deti i dospelých, lavičky, prvky mest
ského mobiliáru a drobnej architek
túry. Zrekonštruovaná je i  autobu
sová zastávka na Břeclavskej ulici, 
okolo kaplnky vzniklo zhromažďova
cie miesto na pietne spomienky. Ve
rejná zeleň je obnovená a doplnená, 

v parku bola položená nová zámko
vá dlažba, opravené bolo osvetlenie. 
Moderné verejné priestranstvo do
stalo aj bezbariérový vstup. 

Projekt bol spolufinancovaný Eu
rópskou úniou z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja cez Operač
ný program Bratislavský kraj. Cel
kové oprávnené náklady projektu 
sú takmer pol milióna eur, mesto sa 
spolupodieľa piatimi percentami.

Text: M. H. Janotová, foto: S. Osuský 

Břeclavská je hotová

http://www.sppolocne.sk
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Fitnes pod holým nebom
Mestský park, ktorý je obľúbeným 

miestom relaxu a aktívneho oddy
chu, ponúka ďalšiu možnosť – prí
rodné fitnes centrum na precvičenie 
celého tela v sérii piatich športových 
zostáv zasadených do nádherné
ho prostredia. Umiestnené je medzi 
hlavnou alejou a hádzanárskym ih
riskom. Športové prvky pod holým 
nebom sú doplnené informačnými 
tabuľami, ktoré zobrazujú metodiku 
správneho a účinného cvičenia na 
jednotlivých prvkoch.

Táto služba nahrádza osobného 
trénera. Zostava je vytvorená v spo
lupráci s univerzitným fyzioterapeu
tickým pracoviskom tak, aby sa člo
vek pri správnom využití váhy vlast
ného tela dokonale precvičil.

Obnovená grota
Pre tých, ktorí v parku preferujú 

relax, meditáciu či modlenie, je v par
ku k dispozícii zrekonštruovaná grota 
so sochou Panny Márie. Počas Prvo
májových Malaciek ju slávnostne po
svätil miestny dekan Ján Hudec. Prí
tomným poprial, aby ich Panna Mária 
sprevádzala na každom kroku a po
mohla im v každej chvíli. Slávnost
né okamihy umocnilo vystúpenie 
malackého chrámového zboru Vox 
humana. V kaplnke je nová, 130 cm 
vysoká socha Panny Márie Lurdskej, 
ktorú dodal Spolok svätého Vojtecha 
na základe požiadaviek Krajského 
pamiatkového úradu v Bratislave. Fi
nancie na obnovu Lurdskej jaskyne 
vo výške 3500 € venovala mestu spo
ločnosť POZAGAS, a. s., Malacky.

Nové expozície
Milovníci histórie si zase prídu na 

svoje v  Malackom kaštieli. 1. mája 
tam bola slávnostne otvorená ďalšia 
zrekonštruovaná časť. Nachádza sa 
na prízemí vpravo od brány a je tam 
päť miestností s novými expozíciami. 

Miestnosti pomáhali ešte vlani v lete 
rekonštruovať dobrovoľníci, potom 
ich dokončila stavebná firma. Finanč
ne prispeli POZAGAS, a s., a Raiffeisen 
banka, pobočka Malacky. Tento rok 
na jar nainštalovali v zrekonštruova
ných miestnostiach pracovníci Mú
zea Michala Tillnera expozície veno
vané histórii Malaciek, Plaveckému 
panstvu a Pálfiovcom. Dve miestnos
ti sú venované poľovníctvu, ktoré je 

pevne späté s Malackami, s Pálfiovca
mi i s kaštieľom.

Prechádzky so sprievodcom
15. júna sa po roku opäť začínajú 

prechádzky Zámockým parkom so 
sprievodcom. Prechádzky sa budú 
konať každú nedeľu (ak dovolí poča
sie) so začiatkom o 14.00 h pred Ma
lackým kaštieľom. Počas prechádzok 

sa dozviete, ako vyzeral Zámocký 
park v minulosti, ako a na čo ho vy
užívali Pálfiovci, aká je história kapln
ky, ktorá sa nachádza v útrobách Zá
mockého parku, ale tiež aké vzácne 
dreviny tu rastú. No a dozviete sa aj 
to, kedy zmizla koniareň či strelnica, 
ktoré tam voľakedy boli. 

M. H. Janotová
Foto: S. Osuský

TIK Malacky po
núka nové pohľadni
ce s tematikou nášho 
mesta. Navštívte nás 
v  novej miestnosti 
v budove Inkubátora 
a vyberte si zo širokej 
ponuky reklamných 
a propagačných ma
teriálov mesta.

Nové pohľadni ce 
vyrobilo OZ MLOK, 
ktoré prevádzkuje 
aj webovú stránku 
Malacké pohľady za
meranú na históriu 
Malaciek. Pohľadni
ce vznikli prekresle
ním historických fo
tografií. Autor kou 
je Katka Pav lásková. 
Zatiaľ pre kreslila šty
ri foto grafie, tie teraz 
exis tujú vo forme po
hľadníc a magnetiek. 

TIK Malacky

 Nové pohľadnice

Zámocký park 
vstupuje 
do novej sezóny 
s novinkami

Zámocký park v Malackách vstúpil do novej letnej sezóny s dvoma 
novinkami – zrekonštruovanou Lurdskou jaskyňou a exteriérovým 
fitnes centrom. Malacký kaštieľ zase ponúka nové expozície.
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Pred odchodom do oblastí, kde by mohli byť 
prítomné kliešte, je dôležité použiť:

1. vhodné oblečenie a obuv, ktoré čo najviac 
chránia ruky a nohy  

2. repelentné prípravky 

Po návrate domov z prírody je potrebné:

1. prezrieť seba, deti ako aj domáce zvieratá 
2. odstrániť prichyteného kliešťa čo najskôr 

a správne 

V oblastiach so zvýšeným ohniskom kliešťovej encefalitídy sa odporúča očkovanie proti kliešťovej 
encefalitíde. Toto očkovanie však nechráni pred ostatnými ochoreniami prenášanými kliešťami.

Ako sa proti kliešťom 
chrániť

Kliešte sú po komároch druhým najznámejším 
prenášačom pôvodcov infekčných ochorení 
na ľudí. Žĳ ú vo vidieckych ako aj v mestských
lokalitách. Najcharakteristickejšími miestami 
výskytu kliešťov sú listnaté lesy a zmiešané 
lesné porasty s dostatočnou vlhkosťou. 

Nachádzajú sa predovšetkým v tráve a v nízkych 
krovinách vo výške do 50 centimetrov. Najviac 
ich je na okrajoch lesov, na čistinách a pozdĺž 
lesných chodníkov. Vyhýbať by sme sa mali
aj kríkom a hustému porastu.

Kde sa kliešte najčastejšie vyskytujú
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Dlhé rukávy

Dlhé 
nohavice

Svetlé farby
oblečenia

Nohavice 
zastrčené

do ponožiek

Výskyt kliešťovej encefalitídy v Slovenskej republike v roku 2013Výskyt lymskej boreliózy v Slovenskej republike v roku 2013

Zdroj: 
Úrad verejného zdravotníctva SR,
EPIS

Čísla uvedené v legende vyjadrujú incidenciu. Incidencia v tomto prípade udáva výskyt 
lymskej boreliózy na 100 000 obyvateľov Slovenskej republiky za rok 2013.

Čísla uvedené v legende vyjadrujú incidenciu. Incidencia v tomto prípade udáva výskyt 
kliešťovej encefalitídy na 100 000 obyvateľov Slovenskej republiky za rok 2013.

Zdroj: 
Úrad verejného zdravotníctva SR,
EPIS

Po vytiahnutí kliešťa zabaľte do papiera 
a odhoďte. Najvhodnejšie je kliešťa 

spláchnuť v toalete. 

Po vytiahnutí kliešťa kožu v mieste 
jeho prisatia vydezinfi kujte použitím 
dezinfekčného prostriedku s obsahom 
alkoholu alebo jódovej tinktúry. 

Ak rana po niekoľkých dňoch neustúpi, 
vyhľadajte čo najrýchlejšie odbornú 
lekársku pomoc. 

Miesto uštipnutia kliešťom nie je
vo väčšine prípadov bolestivé.

Prisatého kliešťa je potrebné
čo najrýchlejšie odstrániť. Pri odstraňovaní 
kliešťa buďte opatrní. Dôležité je odstrániť 
celého kliešťa tak, aby ste  nezanechali
v rane jeho hlavičku a aby ste
ho nerozpučili.

Na miesto prisatého kliešťa nenanášajte 
žiadne tekuté ani olejové prípravky. 
Mohlo by to spôsobiť vyprázdnenie obsahu 
čriev kliešťa do rany, čím by vzniklo riziko

prenosu baktérií alebo vírusov do krvi. 
Kliešťa odstraňujte pinzetou, ktorú 
pritlačte čo najbližšie ku koži. Kliešťa 
vyťahujte pomaly kývavým pohybom bez 
točenia.

Ako nájsť a odstrániť kliešťa

Po pobyte v prírode alebo v oblasti
s výskytom kliešťov si skontrolujte 

svoje oblečenie a telo. Pozornosť venujte
oblastiam hlavy, krku, podpazušia, pupku, 
slabín a nôh. U detí sa kliešť často nachádza 
na hlave vo vlasovej čiare a za ušami.
Ak sú kliešte veľmi malé, môžete
ich prehliadnuť. Užitočné je použiť lupu. 

Vyhľadajte svojho lekára, ak pocítite niektorý
z uvedených príznakov počas 30 dní po uštipnutí 
kliešťom. Väčšina prípadov lymskej boreliózy môže 
byť  liečená počas niekoľkých týždňov použitím 
antibiotík. Pri neliečenom ochorení môže dôjsť k 
poškodeniu srdca, kĺbov a nervového systému.

 Lymská borelióza sa prejavuje nasledovnými 
príznakmi:

• červenkastá škvrna okolo miesta uštipnutia 
kliešťom v tvare kruhu 

• príznaky podobné chrípke, ako sú horúčka, 
únava, bolesť hlavy

Ochorenia prenášané kliešťami
Nasledujúce dni po uštipnutí kliešťom sledujte či máte príznaky, ktoré
sú prítomné pri ochoreniach prenášanými kliešťami. Na Slovensku
sa najčastejšie vyskytujú lymská borelióza a kliešťová encefalitída.

©
J. 

Ga
th

an
y -

 U
S-

CD
C 

Li
br

ar
y

©
M

. K
os

m
al

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 826 45  Bratislava
www.uvzsr.sk

Európske centrum pre preveciu a kontrolu chorôb
Tomtebodavägen 11a, 171 83 Stockholm, Švédsko
www.ecdc.europa.eu

Kliešťová encefalitída sa prejavuje nasledovnými
príznakmi:

• príznaky podobné chrípke, ako sú horúčka, 
únava, bolesť hlavy

• a bolesť svalov, žalúdočná nevoľnosť.

Vyhľadajte svojho lekára ak pocítite 
niektorý z uvedených príznakov počas 4 týždňov 
po uštipnutí kliešťom. V neskoršej fáze tohto 
ochorenia môže dôjsť k poškodeniu nervového 
systému človeka, ktoré sa prejaví príznakmi zápalu 
mozgových blán.
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Tlač plagátov podporila Kancelária WHO na Slovensku

Kliešte sa živia 
krvou cicavcov, 
plazov a vtákov, 

od ktorých môžu získať 
baktérie alebo vírusy.
Kliešte môžu 
uštipnúť ľudí, ktorí 

prechádzajú cez miesta ich 
výskytu vo voľnej prírode, čím vzniká 
riziko možného prenosu infekcie
na človeka.

Na Slovensku sa najčastejšie
vyskytujú dve ochorenia prenášané 
kliešťami: lymská borelióza a kliešťová
encefalitída.

Kliešte môžu prenášať závažné ochorenia

Ako sa chrániť pred 
ochoreniami 

prenášanými kliešťami

Životný cyklus kliešťov prechádza štyrmi 
štádiami: vajíčko, larva, nymfa a dospelý 
kliešť. Ochorenie môže kliešť preniesť
na človeka počas posledných troch štádií.

Kliešte sú v prírode voľným okom ťažko 
viditeľné. Larvy pripomínajú škvrnu sadze 
a nymfy majú veľkosť špendlíkovej hlavičky 
alebo zrniečka maku. Samička kliešťa však 
po nasatí, keď sa jej telo naplní krvou, môže 
narásť až do veľkosti hrachu.  Dospelý kliešť 
môže mať rozličnú farbu - od červenkastej 
cez tmavohnedú až po čiernu. 

Obrázok je iba informatívny, veľkosti sa môžu 
podstatne meniť v závislosti od druhu kliešťa.

O kliešťoch
Kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve
a v nízkych porastoch. Zachytávajú sa 
na steblách trávy a na spodnej strane 
listov.
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LarvaNymfa

Tlač letákov podporila Kancelária WHO na Slovensku, www.who.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR



11/2014 5KULTÚRA / INZERCIA

2014

8. jún (nedeľa)

10:30  Sv. omša - školský dvor  (v prípade nepriaznivého počasia v kostole)

12:00  Obed (guláš)

13:30  Kultúrny program detí z cirkevnej školy
14:00  KAPUCÍNI & STANLEY - koncert
14:45  Súťažné a športové rodinné aktivity
17:00  SIMA MARTAUSOVÁ - koncert

SPRIEVODNÉ  AKCIE:

PROGRAM:

predaj kníh a DVD nosičov o rodine a výchove 
predaj výrobkov detí - výťažok bude použitý na obnovu fasády ŠKD
niečo pod zub (koláče, zmrzlina, nápoje a iné prekvapenia)

Školský dvor cirkevnej školy v Malackách
v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch školy

Príďte spolu s nami prežiť Deň rodiny, tešíme sa na Vás! 
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MARIANKA-MODRA-PERNEKPEZINOK-RAČA-ROHOŽNÍK-STUPAVA

5. - 29 . jún 2014   
VERNISÁŽ VÝSTAVY 7. 6. 2014  O 15. OO HOD.

 MALACKÝ KAŠTIEĽ
                       

                      Len počas vernisáže:  expozícia vzácnych minerálov a hornín Malých Karpát, baníckych artefaktov

MESTO MALACKY 
SPOLOK PERMON MARIANKA

SPOLOK PRE MONTÁNNY VÝSKUM 
POZÝVAJÚ NA VÝSTAVU

fotografií starých banských diel, vrátane 3D (!)

MALÉ KARPATY
AKO ICH MOŽNO NEPOZNÁTE...

Návrh a grafická úprava: Jozef Kráľ, Spolok Permon Marianka, máj 2014

ČASTÁ PERNEK PEZINOK

10% zľava 
na celý sortiment

Kupón je možné uplatniť na nákup sortimentu dermokozmetiky Eucerin 
v Lekárni Nemocničná Malacky od 19. 5. 2014 do 31. 8. 2014.

Zľava 10% a iné zľavy sa nekumulujú.
Viac informácií na www.nemocnicamalacky.sk, alebo na 034/2829700.

Posledná rozprávková
nedeľa pred prázdninami

Malacký hlas 
môžete čítať 
aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,  
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?  
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.

Milé deti, v  nedeľu 15. júna 
o 17.00 h zoberte maminu, 
ta tina, babku alebo dedka 
do  Kultúrního domeč
ku (kino Záhoran). Pri
pravené je pre vás po
sledné divadielko se
zóny 2013/2014. 

Čaká na vás nielen dob
re známe Divadlo Žihadlo 

s  CIRKUSOM PEPELE, ale aj vyhod
notenie súťaže o superdiváka.

Ak ste ešte neodovzdali preukazy 
s  podpismi hercov, tak vás 
prosíme, aby ste tak urobili 
najneskôr do 12. júna. 

Preukazy môžete odo
vzdať v MCK Malacky – v ki
ne, knižnici alebo v  kance
lárii na 1. poschodí. 

MCK

Ďalšie číslo mestských novín vyjde 18. júna.

Máte tip na zaujímavý 
rozhovor? 

Dajte nám vedieť na: 
malackyhlas@malacky.sk
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Simon Michálek v  kategórii do
rast nad 93 kg zvíťazil kontumačne, 
jeho súper do zápasu nenastúpil. 

V  ten istý deň sme pre náš klub 
získali ešte jedno „víťazstvo”. Pro
motéri najprestížnejšej série pro

fesionálnych turnajov MMA v  ČR, 
ktorí spolupracujú s  partnerskými 
organizáciami po  celom svete, UFC 
nevynímajúc, dali ponuku, ktorá sa 
neodmieta. Tomáš Dobrocký (FDM) 
nás bude reprezentovať na poduja tí 
GCF28 – Gladiator Championship 
Fighting – Cage Fight 4.

6. 6. 2014 o 19.00
BOBY CENTRUM BRNO.

M. Strelecký

ŠPORT

25. 5. sa v Ostrave konalo medzinárodné podujatie MAXIMA POJIŠ-
ŤOVNA MMA LIGA za  účasti amatérskej špičky ČR a  SR. Fight Divi-
sion Malacky bolo zastúpené v troch váhových kategóriách, zápasi-
lo sa systémom pyramídy, bez možnosti repasáže. Jakub Reif obsadil  
3. miesto v kategórii do 70 kg a postaral sa o KO podujatia. V kategórii 
do 93 kg sa naši borci Daniel Šimek a Tomáš Dobrocký stretli až vo fi-
nále, kedže bez prehry postúpili každý z opačnej strany „pavúka” cez 
svojich súperov z ČR a zaslúžene získali zlatú a striebornú medailu.

Dotácie pre športovcov –
 kto koľko získal?

Jednotlivé žiadosti o dotáciu naj
prv posudzuje Komisia pre vzde
lávanie, mládež a  šport pri mest
skom zastupiteľstve. Tá potom dá 
alebo nedá odporúčanie. O poskyt

nutí dotácie následne rozhoduje pri
mátor alebo mestské zastupiteľstvo 
v závislosti od výšky dotácie. O dotá
ciách do 3 319 € rozhoduje primátor, 
o vyšších mestskí poslanci. 

Športové kluby a organizácie pô
sobiace v športe svoje žiadosti o do
táciu predkladali do  31. 1. 2014. Na  
dotácie pre športové kluby bolo 
v roz počte mesta na tento rok vyčle
nených 64 000 €. Ďalších 16 000 € má 
možnosť rozdeliť športovcom pri má
tor mesta J. Ondrejka zo svojej rezer
vy, rozdelených bolo zatiaľ 15 900 €.

-mija-

Prehľad žiadostí o dotáciu
Žiadateľ Účel dotácie Pož. dot. Schv. dot. Poznámka
Oddiel vodného motorizmu na činnosť 3 500 3 210    
1. SFC Canaria Team na činnosť 7 000 1 145    
Záhorácky letecký klub na činnosť 1 200 1 500 130    
Boxing club RTJ na činnosť 19 917 3 295    
Tenisový klub Tie break na činnosť 1 000 –  
SCK Záhorák na činnosť neuvedené 264    
Žolík na činnosť 15 000 4 130    

Žolík na futbalové turnaje 
žiakov až dorastu 4 000 500   z rezervy primátora mesta

ŠK Buldoci na činnosť 1 400 322    
LK Sagittarius na činnosť 2 000 365    
Racing club Záhorák na Memoriál A. Gašpara 1 000 500   z rezervy primátora mesta
TK Grande na činnosť 1 000 1 000    
Amateur Cyclo club na činnosť 750 335    

Albatros plus na medzinárodný 
splav Dunaja 400 –  

Slovenský poľovnícky zväz, MA na činnosť klubu 
streleckých nádejí 600 500   z rezervy primátora mesta

Zenit na Memoriál P. Patscha 300 –  
RC letecko modelársky klub na činnosť 1 800 1 800    
Klub vojakov v zálohe 069 BA MA na činnosť 2 000 1 858    
FC Malacky na činnosť 10 000 738    
Amateur boxing club na činnosť 4 000 3 586    
ŠK FO na činnosť 18 000 –  
ČSFA na činnosť 12 860 4 302    
Plavecký klub Vorvane na činnosť 1 000 –  
Mažoretky ELLA na činnosť 2 000 626    
Športovostrelecký klub ZTŠČ na činnosť 3 000 2 306    
1. SC Malacky na činnosť 4 000 3 234    
MSK na činnosť 16 000 5 433    
TJ Strojár na činnosť 55 000 25 377    
TJ Strojár na expedíciu 1 400 1 400   z rezervy primátora mesta

TJ Strojár na rekonštrukciu 
kotolne Sokolovne 22 896 –  

ČSFA na detskú ligu 
šampiónov 2 000 500   z rezervy primátora mesta

MSK na Superligu, 
stredoeurópsku ligu 10 000 6 000   z rezervy primátora mesta

Oddiel vodného motorizmu na MSR juniorov 600 500   z rezervy primátora mesta

FC Malacky na technické 
zabezpečenie klubu 5 000 5 000   z rezervy primátora mesta

Boxing club RTJ na oslavy 80 rokov 
boxu v Malackách 500 500   z rezervy primátora mesta

Mažoretky ELLA na účasť na festivale 800 500   z rezervy primátora mesta

Mesto finančne podporuje rôzne subjekty a ich činnosť formou do-
tácií. Ich udeľovanie je upravené vo všeobecne záväznom nariadení 
mesta o dotačnej a grantovej politike mesta. Jednou z oblastí, ktorú 
takto podporuje, je i šport.

STRIEBRO A zLATO
  pre Fight Division Malacky

Športové zápolenia v  rozličných 
disciplínach školy usporadúvajú pra
videlne. Malacky každoročne vítajú 
futbalistov, na florbale sa žiaci spoje
ných škôl stretávajú v Modre a stol
ný tenis si chodievajú zahrať do Sen
ca. Okrem športového zážitku ide 
aj o priateľské stretnutie detí rozlič
ných škôl, ale aj ich pedagógov, ktorí 

si v neformálnom prostredí vymenia 
aj cenné poznatky a skúsenosti. 

„Počas futbalového turnaja majú 
deti zabezpečený pitný režim, dosta-
nú desiatu i  obed, rovnako ako ich 
pedagógovia,“ hovorí riaditeľka Spo
jenej školy na Pribinovej ulici M. Míz
nerová.

-tabu-

Futbalový turnaj 
žiakov spojených škôl

Spojená škola na Pribinovej ulici v Malackách sa už po deviaty raz sta-
la dejiskom futbalového turnaja žiakov spojených škôl v pôsobnosti 
odboru školstva OÚ Bratislava. Žiaci spojených škôl zo Senca, Pezinka 
a Malaciek vo veku od 12 do 16 rokov si 29. mája s potešením zahrali 
proti sebe priateľský futbal o Putovný pohár riaditeľov škôl.

 Olympiáda škôlkarov
Pod vlajkou s pravými olympijskými kruhmi vo štvrtok 22. 5. súťaži-
li v športových disciplínach chlapci a dievčatá v predškolskom veku. 
Účastníci z  materských škôl nielen v  Malackách, ale v  celom ma-
lackom okrese si zmerali sily v behu na 40 m, v behu cez prekážky, 
v štafetovom behu, v hode kriketovou loptičkou a v skoku z miesta. 
Rivalitu burcovalo aj povzbudzovanie zo strany pani učiteliek a ka-
marátov z tribúny.

Nádherný slnečný deň v  príjem
nom prostredí Zámockého parku 
v Malackách priniesol do života škôl
karov trocha zmeny, spoznávanie 
pocitu rivality, súperenia, radosť z vý
hry i slzy sklamania z prehry. Deti sa 
športom učia rešpektovať pravidlá 
fairplay a za neúspech sa na šikov

nejších nehnevať. Akcia sa mimoriad
ne vydarila a organizátor športových 
hier – MŠ Kollárova z  Malaciek – si 
bezpochyby môže pripísať k  svojim 
úspechom ďalší dobrý bod. Výsled
kovú listinu nájdete na www.malac
ky.sk.

-tabu-

Neunikol tak pozornosti repre
zentačného trénera, ktorý ho nomi
noval do reprezentačného kádra SR. 
Keď svoju formu potvrdil na Mozo
láni víkend, letenka na ME v Španiel
sku bola vo vrecku.

Majstrovstvá Európy v  kulturisti
ke sa konali v dňoch 14. až 18. mája 
2014 v  Španielsku v  meste Santa 
Suzanna a  Jakub sa nestratil. Hneď 
na  svojej prvej medzinárodnej sú
ťaži v  konkurencii trinástich prete
károv z desiatich krajín sa po ťažkej 

eliminácii dostal do finálového kola 
a  obsadil krásne 6. miesto, čo je 
v histórii malackej kulturistiky vo fe
derácii IFBB  najlepšie umiestnenie. 

• • •
Ak sa všetko podarí, čo má Jakub 

s realizačným tímom v zložení Zden
ko Krajčír a  Štefan Hrebík napláno
vané, a na jeseň na  nominačnom 
preteku v  Dubnici potvrdí formu, 
čakajú ho majstrovstvá sveta v  Me
xiku.

Text: z. Krajčír, foto: eastlabs.sk

Úspech malackej 
kulturistiky

Po minuloroč-
nom úspechu  
na Veľkej cene 
Dubnice, kde 
Ja kub Vilímek, 
pretekár TJ 
Stro jár Malac-
ky, v klasickej 
kul turistike 
do 175 cm obsa-
dil krásne 
3. miesto 
a Rudolf 
Rusňák ml. 
4. miesto, 
v apríli tohto 
roka Jakub Vi-
límek obsadil 
krásne 
3. miesto 
na majstrov-
stvách SR. 
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Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska v  Malackách 
oslavovala 10. výročie svojho vzni
ku. Na  slávnostnej schôdzi početné 
zastúpenie dôchodcov z  Malaciek 
privítala nová predsedníčka základ
nej organizácie Elena Kopčová, kto
rá po  odstúpení Emílie Hnátayovej 
prevzala jej povinnosti. Slávnosť sa 
uskutočnila za prítomnosti okresnej 
predsedníčky JDS Ruženy Mrázo
vej,  krajskej predsedníčky JDS a  dl
horočnej funkcionárky Žofie Lom
nickej.

Pestrú paletu folklórnych vystú
pení pripravili žiaci ZŠ Štúrova, ma
terskej školy a CVČ. 

Po speváckom vystúpení ženské
ho zboru z  partnerskej organizácie 
predsedníčka okresnej organizácie 

JDS odovzdala pamätné listy Emí
lii Hnátayovej za dlhoročnú činnosť 
predsedníčky a  základnej organi

zácii za 10 rokov úspešného fungo
vania.

Text, foto: T. Búbelová 

ŠPORT / SPEKTRUM / INZERCIA

Odišiel si od  nás 
ako tichý sen, ne-
povedal si ani zbo-
hom, už neprídem. 
Už len kyticu kve-
tov z lásky na hrob 
Ti môžeme dať, 
za páliť sviečku a spomínať.
25. 5. sme si pripomenuli 4. výro
čie úmrtia Milana Hlatkého 
z Malaciek. Spomínajú manželka, 
dcéry Iveta, Dáša, syn Milan, vnú
čatá a ce lá rodina.

2. 6. sme si pripo
menuli 21. výročie 
úmrtia milované
ho manžela, otca 
a  dedka Štefana 
Viteka. S  láskou 
a  úctou spomína 
manželka a deti  s  rodinami.

Skončil sa život, 
začala spomien-
ka. Čoraz väčšmi 
dolieha, pripomí-
na tvár, neskonče-
nú prácu, posled-
nú túžbu, pripomí-
na život, ktorý zrazu stratil hlas.
3. 6. uplynuli štyri roky, čo nás na
vždy opustil Stanislav Turek. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S  láskou v srdci spo
mína manželka Janka s  dcérami 
Stankou, Janou a Petrou.

4. 6. si pripomína
me 5. výročie 
úmrtia našej ma
my, starej mamy 
Terézie Oslejo-
vej z  Malaciek. 
S  láskou spomí

najú deti Marta, Zlatka, Vlado 
a Ma jo s rodinami.

11. 6. si pripomí
name nedožitých 
90 rokov nášho 
drahého otca, 
dedka a  praded
ka Alojza Jerigu 
z  Malaciek. S  lás

kou v srdci spomína syn s rodinou 
a  ostatná rodina. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomien
ku.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
Od 19. 5. dO 2. 6. 2014

Nie sú medzi nami
Eva Červenková, Malac
ky, *1938; Darina Olšov
ská, Plavecké Podhradie, 

*1958; Jaroslav Chovanec, Malac
ky, *1943; Jozef Lazar, Lozorno, 
*1925; Jozef Sokol, Borský Svätý 
Jur, *1928; Peter Zajíc, Moravský 
Svätý Ján, *1967; Anna Trajlínková, 
Moravský Svätý Ján, *1940; Teré
zia Prevajová, Závod, *1937; Viliam 
Bielanský, Malacky, *1961; Mária 
Pečovská, Malacky, *1934; Božena 
Gočová, Gelnica, *1951; Vladimír 
Ambra, Jakubov, *1952; Anna Ba
čová, Gajary, *1931

Povedali si áno
Vladimír Mlynár a Andrea 

Šimunová; Peter Sándor a Monika 
Chrupková; Peter Kordoš a Katarí
na Slámová; Róbert Baček a Pavlí
na Ščasná

Naši jubilanti
80 – Bernardína Kainová, 
Marta Maršálková; 85 – 
Pa vel Nemeček; 91 – An

na Chabičovská, Leokádia Valen
tovičová; 92 – Július Sikula, Albert 
Ščasný; 93 – Anna Jamrichová;  
96 – Jozefa Cigánková

Vítame medzi nami
Richard Slezák * 9. 5.

V  zaplnenej pražskej Lucerne 
v  ťažkej konkurencii a za obrov
ského potlesku nielen ich fanclubu, 
ale aj porotcov vybojovali malacké 
mažoretky 3x ZLATO, 2x STRIEBRO 
a 2x BRONZ. Zlaté umiestnenia vy
bojovala miniformácia mix kadet, 
miniformácia baton senior a  sólo 
baton senior Kristína Horecká. 

Na  strieborných priečkach sa 
ocit li obe veľké formácie choreo
grafie Tajomstvo krídiel a Futbalist
ky, ktoré súťažili v Profi kategórii. 

Bronz získala kadetka Eliška Ba
čová za  sólo baton a  taktiež trio 
poms kadet v  zložení: Julka Baťko
vá, Saška Galovičová a  Hanka Fed
rová.

Mažoretky sprevádzal najlepší 
fanclub rodičov ELLA, ktorí nielen
že pomáhali s česaním, maľovaním 
a obliekaním dievčat, ale vytvorili aj 
úžasnú atmosféru počas celého ví
kendu. „Taký fanclub, ktorý povzbu-
dzuje hlavne nás, ale fandil aj našim 
súperkám, nemá len tak hocikto, zo 
srdca im ďakujeme,“ povedali taneč

níčky. Mažoretky ELLA veľmi mrzí 
vzťah medzi ostatnými súbormi 
z  oko litých dedín. Pri reprezento
vaní Slovenska na  medzinárodnej 
súťaži by si mali takéto tímy fandiť, 
podporovať sa, a nie správať sa zá
vistlivo a za každú cenu sa snažiť ten 
druhý tím potopiť. Prečo by nemohli 
byť vzťahy medzi všetkými súbormi 
také, aké majú napríklad malacké 
mažoretky a  ich súperky z Galanty, 
Rimavskej Soboty, Bratislavy, Mod
ry, Sobotišta, či dokonca z Vranova 
nad Topľou. V týchto súboroch majú 
naše mažoretky kamarátky, s ktorý
mi sa navzájom na súťažiach podpo
rujú a tešia sa z každej jednej výhry 
tej druhej. Nuž ľudská závisť v  nie
ktorých prípadoch nepozná hraníc.

V  mene všetkých mažoretiek 
ELLA by som chcela poďakovať na-
šej trénerke Danuške Bukovskej, 
bez ktorej by sme neboli tam, kde 
sme. ĎAKUJEME, že máš s  nami 
toľko trpezlivosti a  že to s  nami  
nevzdávaš.

Text, foto: K. Horecká 

Mažoretky ELLA z  Malaciek sa v  sobotu 24. mája zúčastnili súťa-
že Zlatá palička v Galante. Tu sa 5-krát ocitli na striebornej prieč-
ke a 3-krát na 4. mieste. Hneď po vyhlásení výsledkov sa dievčatá 
ponáhľali domov, aby si mohli aspoň na chvíľu odpočinúť, pretože 
v nedeľu v skorých ranných hodinách odchádzali na medzinárodný 
festival do Prahy, kam postúpili zo semifinálového kola v Sobotišti. 
Tam sa z 9 súťažných choreografií až 8 prebojovalo do Prahy.

Mažoretky ELLA
reprezentovali 
v pražskej Lucerne!

V rámci osláv Mdd usporiada-
la ZŠ dr. J. dérera, MCK a Klub 
zdra votne postihnutej mláde-
že a detí Putovný pohár Mdd 
v šachu. Tur naj prebiehal pod 
záštitou Komisie pre vzdeláva-
nie, mládež a šport MsZ v Ma-
lackách. O  pohár sa bojo valo 
39. raz a  samotný turnaj má 
za sebou o dva roky dlhšiu tra-
díciu. 

Na  turnaji v  tomto roku štarto
valo 24 šachistov z Mala ciek a Veľ
kých Levár. Víťazom turnaja jednot
livcov sa stal najmladší účastník, 
Michal Sobek zo SŠ sv. Františka 
z  Assisi, pred dvomi šachistami zo 
ZŠ Dr.  J. Dérera, Norbertom Filíp
kom a Michalom Valigurským. 

V  hodnotení dievčat najlepšie 
obstála Adela Sobeková, sestra ví
ťaza, z tej istej školy. Druhé miesto 
obsadila Adriana Vozárová zo ZŠ 
Dr.  J. Dérera a  tretia v  hodnotení 
bola Silvia Fajtáková zo ZŠ Štúrova 
ul. Malacky. 

V  súťaži o  Putovný pohár MDD 
sa víťazom stala dvojica Michal So
bek, Ján Osadský zo SŠ sv. Františka 
z Assisi pred dvojicou Norbert Filí
pek, Michal Valigurský zo ZŠ Dr.  J. 
Dérera a  tretia skončila dvojica Ju
raj Bača, Silvia Fajtáková zo ZŠ Štú
rova. Pohár tak v tomto roku zmenil 
majiteľa. Najlepší jednotlivci, diev
čatá, mladší žiaci i najmladší prete
kár zí ska li pekné vecné ceny veno
vané Mestom Malacky.

A. Pašteka

Vyrásť môžeš nielen zo svojich šiat, 
ale aj z hračiek, ktoré ti doma v kú
tiku posedávajú a možno čakajú na 
deti, ktoré by sa s nimi ešte potešili. 
Ak je to aj tvoj prípad, príď k nám 
do Centra voľného času v  Malac
kách a predaj svoje hračky na

BURZE HRAČIEK, 
dETSKÝCH KNÍH, 
ŠPORTOVÝCH 
A ŠKOLSKÝCH 
POTRIEB.
Burza sa uskutoční v piatok 13. 6. 
od 16.00 h v priestoroch CVČ. Záu
jemcovia o predaj, zaregistrujte sa 
do 11. 6. v CVČ alebo na tel. čísle 
034/772 22 28. Príchod predajcov 
a rozkladanie tovaru je od 15.30 h.
Podujatie sa uskutoční v  rámci 
ukončenia školského roka Happy 
day. Príď, predaj, kúp alebo len tak 
sa zabav spolu s nami.

 Happy day 
v CVeČku 

Posledné dni školského roka 
strávte spolu s nami. O vašu zá-
bavu a  pohodlie sa postaráme 
v piatok 13. 6. o 16.30 h – spo-
ločne sa rozlúčime so starým 
školským rokom. 

Takáto príležitosť prichádza len 
raz do roka, je veľmi príjemná a my si 
vážime vás, našich priaznivcov, preto 
oslávme ten to sympatický deň spo
lu. Potešíme vás hudobnotanečným 
programom krúžkov CVČ, prekvape
nie príde v podobe žonglérskej šou 
a  kúpania v  bublinkách, môžete si 
u nás predať alebo kúpiť hocijakú pa
miatku na burze hračiek, kníh, špor
tových a  školských potrieb. Detské 
at rakcie – skákací hrad či trampolí na 
sú u  nás vždy samozrejmosťou. Po
staráme sa aj o vaše brušká v našom 
bufete, takže neodídete domov hlad
ní ani bez zážitkov.
Predajcovia na  burze, hláste sa 
do 11. 6. v CVČ Malacky alebo te-
lefonicky na tel. č. 034/772 22 28. 
Rozkladanie tovaru je od 15.30 h.  
V prípade dažďa sa podu jatie usku
toční v  upravenej podobe. Príď 
s nami zažiť skutočný HAPPY DAY!

Poďakovanie 
kresťanských 
seniorov

Členovia Združenia kresťanských 
seniorov (ZKS) v  Malackách sa 21. 
mája stretli v  zasadačke MsÚ v  Ma
lackách na  výročnej schôdzi spoje
nej s oslavou Dňa matiek. 

„Ďakujeme mestu za  pravidelné 
poskytovanie spoločenskej miestnos-
ti, ako aj rómskym žiakom pod vede-
ním sestry Moniky,” nechali sa počuť 
kresťanskí seniori. „Boli sme milo do-
jatí nielen ich výkonmi, ale aj slušným 
správaním. Deti ukázali, čo dokážu, 
keď sa s  nimi vhodne pracuje. Oso-
bitne ďakujeme sestre Monike za  jej 
záslužnú prácu a prajeme jej i deťom 
veľa úspechov.” 

Klub ZKS v Malackách

Jednota dôchodcov Slovenska –
 10. výročie

 Pohár zmenil majiteľa
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Nie všetci boxeri mali súperov, čo 
je na škodu veci. Pozvanie prijali aj 
dva kluby, ktoré nie sú členmi UBCS 
– ABC Malacky a Akadémia Policaj
ného zboru Bratislava. 

BC RTJ Malacky reprezentovali 
štyria boxeri, z  ktorých jeden, To
máš Hrabovský, muž, hmotnosť do 

69 kg, nemal súpera. Marián Ružič
ka, starší žiak, hmotnosť do  57 kg,  
sa stretol vo veľmi vyrovnanom sú
boji s  boxerom Markom Mihaľčati
nom z Belej pri Žiline. Duel sa skon
čil nerozhodne, pretože išlo len 
o kvalifikačný zápas, kde nie sú vy
hlasované výsledky.

Peter Kovalovský, muž, hmotnosť 
do 91 kg, sa stretol s boxerom z Aka
démie Policajného zboru Bratisla
va Marcelom Zónom. Duel skončil 
taktiež nerozhodne z  dôvodu kva
lifikačných bojov, no jednoznačne 
vyhratý v prospech boxera z BC RTJ 
Malacky. Súpera mal dvakrát na po
čítanie po ťažkých, tvrdých úderoch 
na hlavu.

Jediný zástupca BC RTJ, Dávid  
Michálek, junior, hmotnosť nad 
80 kg, boxoval ligový zápas, z  kto
rého vyšiel jednoznačne ako víťaz 
v  pomere 3:0 na  body. Súperom 
mu bol veľmi skúsený boxer Sebas
tián Šimkovič z Bratislavskej boxer
ne. Dávid útočil od  prvého gon
gu neustále na  telo súpera, čo mu 
odobralo značné množstvo energie, 
a v závere zasahoval súpera tvrdými 
údermi na hlavu.

Najbližšia akcia 
v  letnom ringu, 
19. ročník me-
dzinárodného 
stretnutia Po-
hár Záhoria, 
ktorý je okrem 
iného najstar
ším boxerským 
podu jatím kona
ným na  Sloven
sku, je 14. júna.

V areáli BC RTJ 
proti sebe nastú
pia výbery naj
lepších boxerov 
Slovenska proti 
výberu Moravy 
a  pravdepodob
ne aj Chorvátska.

Text: A. a R. 
Reisenauerovci

Foto: -tabu-

Už tradične sa pri príležitosti 
MDD uskutočnila súťaž medzi 
žiakmi zá kladných škôl v mes-
te o  Putovný pohár primátora 
mesta.

Organizátormi sú Komisia pre 
vzdelávanie, mládež a  šport MsZ, 
CVČ a základné školy v našom mes
te. Do  súťaže sa nezapojila SŠ sv. 
Františka z Assisi, ktorá mala vlastné 
podujatie k MDD, a žiaci 8ročného 
štátneho gymnázia štartovali len 
v  dvoch disciplínach, a  tak o  pohár 
nesúťažili.

Žiaci ZŠ Štúrova si vybojovali ví
ťazstvá v atletike chlapcov i dievčat 
1.–2. ročníkov, futbale chlapcov 3.–4. 
ročníkov a  basketbale dievčat 5.–7. 
ročníkov. Osemročné gymnázium 
si odnieslo prvenstvá v  basketbale 
chlapcov 5.–7. ročníkov a  vo volej
bale dievčat 8.–9. ročníkov. Po  jed
nom víťazstve si vybojovali žiaci 
ZŠ Záhorácka ul., a  to vo vybíjanej 
dievčat 3.–4. ročníka a ZŠ Dr.  J. Dé
rera v hádzanej žiakov 8.–9. ročníka. 
V  celkovom hodnotení pohára pri
mátora prvenstvo obhájila ZŠ Štú
rova pred ZŠ Dr.  J. Dérera a  ZŠ Zá
horácka ul..

Športové zápolenia prebiehali 
v jednotlivých školách a v Športovej 

hale Malina. Vyhodnotenie poduja
tia v kine bolo spojené s kultúrnym 
programom. Jeho vyvrcholením 
bolo odovzdanie putovného pohára 
z rúk primátora mesta zástupcovi ví
ťaznej ZŠ Štúrova. 

Víťazné družstvá boli odmenené 
loptami a  všetci reprezentanti škôl 
si prevzali sladkosti, ktoré venovalo 
Mesto Malacky. Súťaž patrí svojím 
rozsahom k  najväčším a  najstarším 
na západnom Slovensku a tento rok 
sa konala už po 43. raz.

Text: A. Pašteka
Foto: T. Búbelová

ŠPORT
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Už po  štvrtý raz odštartovala 
v sobotu spred malackej Maliny 
desiatka cyklistických vytrval-
cov, aby dvomi stovkami kilo-
metrov po cestách Bratislavské-
ho samosprávneho kraja vzdala 
hold pamiatke osobnosti slo-
venskej diaľkovej cykloturisti-
ky a zakladateľovi SCK Záhorák 
Malacky Petrovi Patschovi. 

Prvé kilometre smerovali do Ma
lých Levár, k miestu, kde Peter spolu 
s  manželkou strávil niekoľko rokov 
svojho života a  z  ktorého odkrojil 
aj prvé kilometre svojej poslednej 
veľkej expedície do  Egypta. Vrúcne 
prijatie manželky Zuzky spolu s po

dávaným občerstvením posilnilo od
hodlanie vytrvalcov popasovať sa 
s náročnou trasou kopírujúcou hra
nice kraja. 

Prvou previerkou ich kondície 
bol po 60 km prechod hrebeňa Ma
lých Karpát nad obcou Sološnica. 
Za ním v obci Doľany opustili pelo
tón prví dvaja účastníci pokračujú
ci individuálnou trasou. Oklieštená 
skupinka odhodlaných pokračova
la cez Budmerice do  Senca, kde sa 
po 100 km rozlúčil s pelotónom ne
únavný vytrvalec, nositeľ siedmych 
krížikov na svojich bedrách, p. Kršek 
z Malaciek. Za jeho odhodlanie a hú
ževnatosť počas podujatia si zaslúžil 
obrovský rešpekt. 

Odkrajujúc druhú polovicu trasy 
vstúpili cyklisti na  Žitný ostrov, od
kiaľ po desiatich hodinách a 150 km 
dorazili do Hamuliakova, cieľa ďalšej 
etapy ich putovania. Náhla prietrž 
mračien a vytrvalý dážď trvajúci viac 
než hodinu však nahlodal odhodla
nie niektorých účastníkov pokračo
vať v  sedlách bicyklov do  viac než 
60 km vzdialeného cieľa v  Malac
kách. 

Dostáť myšlienke memoriálu a jej 
absolútnemu naplneniu   zavŕšiť ho 
po  210 km na  kolesách bicyklov až 
do Malaciek – sa tak tento ročník po
darilo pod hviezdnou oblohou len 
dvom statočným a nezlomným cyk
listom SCK Záhorák Malacky, Braňovi 
a  Jarovi. Za  svoj výkon si zasluhujú 
výnimočné uznanie.

Text, foto: SCK Záhorák

 Cyklomaratón – Memoriál Petra Patscha

Športové hry
malackej mládeže 2014

Boxerská liga
v letnom ringu

Letný ring Aliho Reisenauera st. v Malackách bol dejiskom 3. ligové-
ho kola UBCS s medzinárodnou účasťou, ktoré bolo usporiadané pri 
príležitosti 80 rokov boxu v Malackách. Na akcii sa zúčastnilo 40 boxe-
rov z 15 oddielov Slovenska a 5 oddielov Moravy (Kroměříž, Znojmo, 
Brno, Vítkovice, Olomouc). Dovedna mali diváci možnosť vidieť 18 du-
elov vo všetkých vekových a hmotnostných kategóriách.

V kategórii starší žiaci nás repre
zentoval Marián Ružička v  hmot

nosti 57 kg. V sobotu mu bol súpe
rom boxer z  Vranova Partik Mac

ko. Marián zvíťazil v  pomere 3:0 
na body, čo mu zabezpečilo postup 
do  finále. Tu na  neho čakal súper 
opäť z  Vranova Samuel Havelka, 
ktorý zvíťazil v sobotných zápasoch. 
Maroš duel prehral zaslúžene v po
mere 3:0 na  body a  obsadil druhú 
priečku.

Jaroslav Hanúsek v  kategórii 
starších dorastencov, teda mláde

že v hmotnosti do 64 kg, vybojoval 
taktiež dva duely. V sobotu mu bol 
súperom boxer z  Vranova Marek 
Smolárik. Jaro Hanúsek zvíťazil pre
svedčivo 3:0 na body a zabezpečil si 
postup do finále, kde na neho čakal 
boxer zo Spišskej Novej Vsi Martin 
Moľčan. Martin držal tempo so skú
seným Záhorákom, no na technickú 
vyspelosť, rýchlosť a bojovnosť Ma
lačana nestačil a Jaro zvíťazil zaslú
žene v pomere 3:0 na body.

Z  Bratislavy priviezli Malačania 
jedno zlato a jedno striebro.

 
A. a R. Reisenauerovci

Boxeri BC RTJ Malacky získali 
zlato aj striebro

V  Bratislave sa uskutočnilo 4. kolo ligy SBF 
s  názvom 10. ročník Memoriálu Štefana 
„Maca“ Matejčíka. Ligy sa zúčastnilo 72 boxe-
rov zo 17 oddielov z celej SR a tiež boxeri Pa-
lestra Praha. BC RTJ Ma lacky reprezentovali 
dvaja najskúsenejší boxeri čo do počtu vybo-
jovaných zápasov.
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