
Mestské 
arborétum 
otvoria 15. júna

Občianske združenie Ľudia pre 
Malacky realizuje s  podporou Na
dačného fondu Telekom projekt 
Mestského arboréta, ktorého cieľom 
je označiť vybrané významné dre
viny popisnými tabuľkami. Projekt 
finišuje a  otvorenie mestského ar
boréta je plánované v so
botu 15. 6. na Kláštornom 
námestí.

Deti 
z Rakárenskej 
chránia prírodu

Elokované triedy Materskej ško
ly na Rakárenskej ulici, ktoré vznik
li ako posledná škôlka v Malackách 
s  cieľom doplniť stále chýbajúce 
miesta pre malých malackých škôl
karov, sa vyznačuje veľmi aktívnym 
učiteľským zborom a  ochotnými 
rodičmi. O svojej činnosti 
vás poinformuje OZ Ra
kárenček.

Výhody 
integrovanej 
dopravy

Od 1. júna môžeme využívať vý
hody integrovanej dopravy v  Bra
tislave a  jej okolí, hlavne smerom 
na  Záhorie. Držitelia integrovaných 
predplatných cestovných lístkov 
môžu využiť službu ktoréhokoľvek 
dopravcu zapojeného do  IDS BK 
v čase a v zónach, pre kto
ré je cestovný lístok plat
ný. Ale pozor! 2Vi
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úVoDník

1. máj bol dňom, kedy ŠK Žolík 
Ma lacky slávnostne otvoril ihrisko 
za účasti primátora Malaciek Jozefa 
Ondrejku. Vystúpili i  mažoretky zo 
Zá horskej Vsi pod vedením Natálie 
Vajdečkovej a  speváčky sestry Win
klerové. Odohrali sa zápasy starších 
žiakov ŠK Žolík–PSČ Pezinok, zápas 

mladších žiakov ŠK Žolík–Devínska 
Nová Ves, turnaj prípraviek za účasti 
SFM Senec, ŠKP Dúbravka Bratisla
va, FC Rohožník, FC Záhorská Ves 
a mužstiev Žolík A, Žolík B v staršej 
prípravke a  Žolík C v  mladšej prí
pravke. 

V  niektorých uliciach robotníci 
ešte pokladajú kanalizačné potrubia 
a  čerpadlá, vo väčšine ulíc však už 
opravujú cesty poškodené pri prá
cach. To si neraz vyžaduje uzatvore

nie ulice pre dopravu (buď celej, ale
bo aspoň jedného jazdného pruhu). 
Aktuálne informácie o uzáverách ulíc 
nájdete na  webovej stránke mesta 
www.malacky.sk. Ulice sú uzatvore
né vždy tak, aby tam bol zabezpe
čený prejazd pre záchranárov či ha
sičov.

Zhotoviteľ stavby je povinný 
vrátiť všetko do  pôvodného stavu. 
To znamená, že cesty a  chodníky 
poškodené pri prácach musí opra
viť tak, aby vyzerali ako pred zača
tím prác. Prioritu majú samozrejme 
cesty, potom prídu na rad chodníky 
a zelené plochy. Pri oprave ciest sa 

väčšinou robí najprv jeden jazdný 
pruh, potom druhý, všetko však závi
sí od konkrétnej situácie.

Manažéri projektu zbierajú všetky 
vaše podnety a snažia sa ich so zho
toviteľom projektu riešiť. Ide o sťaž
nosti na  hluk, zvýšenú prašnosť, 
poškodenú zeleň či otázky o  tom, 
kedy bude asfalt na  tejktorej ulici 
konečne opravený. Podnetov je neú

rekom a práce ešte viac, všetko však 
postupne riešia. Mesto sa zaoberá aj 
tými domami či časťami ulíc, ktoré 
do  projektu odkanalizovania nie sú 
zahrnuté. Väčšinou ide o nové domy, 
ktoré v  čase vzniku projektu ešte 
nestáli, ale ide aj o niekoľko domov, 
ktoré neboli do  projektu zahrnuté 
pre technické či iné dôvody. Všetky 

tieto domy by mali byť súčasťou no
vého projektu. Ten sa má začať v sep
tembri ihneď po dokončení tohto. 

Projekt Malacky, Záhorie – od
kanalizovanie je najväčším projek
tom v meste. Práce sa začali 5. júna 
2012. Predmetom stavby je kanali
zácia, čerpacie stanice, domové prí
pojky, NN prípojky, prekládka vo
dovodu, rekonštrukcia kanalizácie 
a čerpacie stanice. 

Základné 
informácie 
NÁZOV:
Záhorie, Malacky – odkanalizovanie
MOTTO:
Investícia do Vašej budúcnosti. 

Malacky – 
mesto 
pohybu

Malacky by sme pokojne mohli 
nazvať mestom športu či mestom po-
hybu. Športujú tu i  tie najmenšie deti, 
študujúca mládež i  pracujúci. V  Ma-
lackách máme nespočetné množstvo 
športovcov, ktorí sú navyše úspešní 
na  celoslovenskej a  mnohí i  na  ce-
losvetovej úrovni. Len do  aktuálne-
ho čísla Malackého hlasu nám prišlo 
niekoľko článkov o  nevídaných úspe-
choch našich športovcov. Malí futba-
listi skončili tretí na  majstrovstvách 
Slovenska, malacké hádzanárky sú 
zase druhé na  Slovensku, juniorská 
atlétka Eliška Chvílová zvíťazila v sko-
ku do  diaľky v  1. českej lige družstiev 
junioriek, v  ktorej oblieka dres Olym-
pu Brno (čítajte na  www.malacky.sk), 
školy zápolili v  rámci Športových hier 
malackej mládeže a  povestný Pohár 
primátora mesta po  dlhých rokoch 
zmenil majiteľa. A to nie je ani zďaleka 
všetko z úspechov, ktoré naši športovci 
dosahujú. Pre tieto úspechy zápolíme 
v redakcii o miesto a na naše stránky 
sa jednoducho nedostane vždy všetko. 
Preto sme sa rozhodli v tomto čísle ve-
novať športu viac priestoru.

Malacky sa môžu pýšiť aj širokým 
spektrom voľnočasových pohybových 
aktivít pre širokú verejnosť. V  našom 
meste môžete tancovať hip-hop, salsu, 
spoločenské tance, zumbu, zájsť si za-
cvičiť tae-bo, aerobic, spinning, powe-
ryogu či do  niekoľkých posilňovní. 
Od  septembra budeme na  stránkach 
Malackého hlasu postupne mapovať 
fungovanie všetkých pohybových voľ-
nočasových aktivít, vyspovedáme tré-
nerov, zistíme pre vás, prečo je vhod-
né začať práve s  uvedeným cvičením 
a  samozrejme nebude chýbať rozpis 
tréningov. Nezabúdajte: Kto sa hýbe, 
ten je víťaz!

natália Slobodová

Malacký hlas finančne 
podporuje

Šk Žolík otvoril 
nový futbalový 
stánok

od jesene 2011, kedy zastupiteľstvo odsúhlasilo prenájom škvarové-
ho ihriska (pri Zámockom parku) pre Šk Žolík Malacky, začali členovia 
futbalového klubu s prípravami trávnatej plochy s podzemným zavla-
žovaním. nebolo to vôbec ľahké. V čase, keď niektoré slovenské ihris-
ká chátrajú a nahradzujú ich umelými, sa našla vôľa, chuť, sila, dosta-
tok ľudí a finančných prostriedkov na novú živú plochu. Preto chceme 
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na vybudovaní tohto nového 
futbalového ihriska. 

Pokračovanie na 3. strane

Skúška 
trpezlivosti

Pokračovanie na 3. strane

najväčší projekt v  meste sa pomaly chýli ku koncu. Práce finišujú 
a vyžadujú si poriadnu dávku nervov. Aj na strane zhotoviteľa, ktorý 
musí zabezpečiť, aby bolo všetko hotové včas a na 100 percent, a tiež 
na strane nás, občanov, ktorým práce neraz a nemálo komplikujú ži-
vot. každodennou súčasťou sa stala obmedzená alebo úplne zastave-
ná doprava v uliciach, zvýšená prašnosť či hlučnosť. Zhotoviteľ sa sna-
ží všetky tieto negatíva minimalizovať, ale úplne ich vylúčiť pri stavbe 
takéhoto rozsahu nie je možné. Za zhotoviteľa i mesto vás preto pro-
síme o pochopenie a trpezlivosť. Vydržali sme už rok, pár posledných 
mesiacov už teda snáď zvládneme. 

http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
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Máte uhradené poplatky?
Oddelenie ekonomiky Mestského úradu v Malackách upozorňuje ob

čanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktorí si nesplnili svoju po
vinnosť a do 31. mája 2013 neuhradili prvú splátku poplatku za zber, pre
pravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu, dane z nehnuteľností a daň za psa za rok 2013, aby tak učinili v čo 
najkratšom čase. 

Súčasne žiadame všetkých daňovníkov a poplatníkov, aby si skontro
lovali svoje platby a  prípadné podlžnosti z  minulých rokov za  uvedené 
dane a poplatok uhradili do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom 
na  účet mesta Malacky č. 3200105003/5600. Ak tak neurobia, pristúpi 
mesto Malacky k ich vymáhaniu v zmysle platných právnych predpisov.

Aj vo vašom okolí 
pribúdajú krádeže 
oleja z trafostaníc?

Zlodeji ohrozujú životné prostredie a svoje zdravie, ale hlavne nič ne
tušiacich obyvateľov vrátane detí. Najmä juh západného Slovenska 
trpí nájazdmi zlodejov oleja. Chladiaci olej v stožiarových trafosta
niciach im vynáša pár sto eur zisku, ale pre obyvateľov postihnutej 
lokality to znamená hodiny bez elektriny a riziko požiarov.

Okrem chladiaceho oleja nie sú 
zriedkavosťou ani krádeže mede
ných vodičov a  farebných kovov 
z  trafostaníc nízkeho napätia, či sa
motných dvierok rozvodných skríň. 
„Ťažké popáleniny a  doživotné ná
sledky pri zásahu elektrickým prú
dom nehrozia iba zlodejom, ale 
predovšetkým nič netušiacim oby
vateľom, najmä deťom, ktoré náj
du takúto trafostanicu otvorenú, 
bez zabezpečenia,“ uviedol hovorca 
ZSE Ján Orlovský. „Chladiaci olej má 
cenu len pár sto eur, ale trafostanica 
aj s montážou vyjde na takmer 4000 
€. Pripočítajme si škody, ktoré vznik
nú výpadkom elektriny na miestnej 
výrobe alebo nebodaj požiari, ktorý 

spôsobí výbuch prehriatej trafostani
ce a vec prestáva mať charakter drob
nej krádeže,“ dodáva. 

Trestný zákonník nehodnotí také
to konanie ako vandalizmus, ale ako 
viacnásobný trestný čin so sadzbou 
odňatia slobody v rozmedzí dvoch až 
piatich rokov. Ide totiž o kombináciu 
trestných činov krádeže a verejného 
ohrozenia spojených s poškodzova
ním cudzej veci.

ZSE vyzýva občanov, ak zazna
menajú podozrivý pohyb v  okolí 
stĺpov nízkeho napätia a  tra fo
staníc, aby kontaktovali pria mo  
políciu alebo bezplatnú poru  cho
vú linku ZSE – 0800 111 567.

Text, foto: zse 

Od 1. 6. 2013 bol spustený pre
daj integrovaných predplatných 
cestovných lístkov. Ich držitelia 
môžu využiť službu ktoréhokoľ
vek dopravcu zapojeného do  IDS 
BK v čase a v zónach, pre ktoré je 
cestovný lístok platný. Ale pozor, 
predplatné cestovné lístky zakú
pené v  DPB, a. s., do  31. 5. 2013 
v  zmysle starých tarifných pod
mienok nebude možné využiť 
v IDS BK.

Ako si predplatný lístok zakúpiť?
Cestujúci si môže zakúpiť integ

rovaný predplatný cestovný lístok 

v  ktorejkoľvek predajni dopravcu 
zapojeného do  IDS BK na  akúkoľ
vek kartu akceptovanú dopravcami. 
Ďalšou formou nákupu predstavujú 
internetové predajne jednotlivých 
dopravcov. Tu však platí pravidlo, 
že internetový nákup je možné rea
lizovať len  na webstránke toho do
pravcu, ktorý vydal čipovú kartu. 
V prípade nákupu cestovného lístka 
na študentský preukaz je možné vy
užiť ktorýkoľvek internetový obchod. 
Upozorňujeme, že integrovaný pred
platný cestovný lístok na  bratislav
skú mestskú kartu je možné zakúpiť 
výlučne prostredníctvom DPB, a. s.

Ako si vyrátať 
cenu prepravy?

Cenu si môžete vyrátať na 
web stránke www.bid.sk, ale aj na  
stránkach ostatných dopravcov, za
stávkach a  tiež v  niektorých vozid
lách nájdete schému zón a  cenník 
predplatných cestovných líst kov. Zo 
schémy si podľa vami realizovanej 
trasy vypočítate, cez koľko a  ktoré 
zóny pri svojich cestách prechádza
te. Cena sa odvíja do tohto počtu.

Ako vás budú kontrolovať?
Pri cestovaní vo vozidlách MHD 

a  vo vlakoch sa cestujúci preukáže  
čipovou kartou pri kontrole tarif
ného vybavenia. Revízori v  MHD 
a sprievodcovia vo vlakoch skontro
lujú platnosť integrovaného pred
platného cestovného lístka v  kon
trolných zariadeniach. Pri cestovaní 
v  autobusoch prímestskej dopravy 
cestujúci pri nástupe do  vozidla 
oznámi vodičovi, kam cestuje a pri
loží čipovú kartu na zariadenie u vo
diča. Systém ho zaeviduje a vyhod
notí. Ak cestujúci cestuje za hranicu 
zóny, pre ktorú má platný cestovný 
lístok, systém vypočíta doplatok.

Viac informácií nájdete na 
www.bid.sk.

Text: ts, foto: naty

Manuál pre cestujúcu verejnosť

Výhody
integrovanej
dopravy

Od 1. júna 2013 môže cestujúca verejnosť využívať výhody integro
vanej dopravy v Bratislave a jej okolí, hlavne smerom na Záhorie. Pri
nášame vám tipy, ako ju čo najlepšie využiť.

Mestské 
arborétum 
už o pár dní
Slávnostné otvorenie mestského arboréta je napláno
vané na  sobotu 15. júna. Popisnými tabuľkami bude 
označených 100 stromov a kríkov v celom meste.

Projekt s  názvom Mestské arborétum je zameraný 
na označenie drevín v Malackách tak, aby ich bolo mož
né spoznávať a využívať na študijné i výskumné účely. Ne
pôjde pritom len o vzácne dreviny v Zámockom parku, ale 
napríklad aj v parku pri Maline či na Kláštornom námestí. 
Projekt arboréta má tiež za cieľ posilniť vzťah Malačanov 
k mestskej prírode a zeleni. Fakt, že si o vzácnych drevi
nách v našom meste budeme môcť priamo pri nich prečí
tať, nám určite pomôže uvedomiť si ich hodnotu a umožní 
nám lepšie si uvedomiť a spoznať to, čo tu máme. 

Autorom tohto projektu je poslanec Milan Ondrovič a fi
nancie na jeho realizáciu získalo občianske združenie Ľudia 
pre Malacky z nadačného fondu spoločnosti Telekom pri 
nadácii Pontis, ktoré organizujú program Pomáhame ko
munite 2013. Celkovo sme na projekt získali 849,12 €.

Nezmeškajte teda slávnostné otvorenie arboréta 15. 
jú na. Na  Kláštornom námestí bude od 9.00 h postavený 
stánok Arboretum_MA a k dispozícii budú rôzne nástenky 
a in formačné letáky, z ktorých sa dozviete o arboréte všet
ko dôležité a zaujímavé. Chýbať nebude ani malé občer
stvenie. Všetci ste srdečne vítaní.                    mija/lpm 

http://www.bid.sk
http://www.bid.sk
http://www.bid.sk
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DODÁVATEĽ: 
Skupina dodávateľov Kanalizácia Ma
lacky zastúpená vedúcim členom spol.  
s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin 
Banská Štiavnica. 
FINANCIE:
Rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, 
z  toho nenávratný finančný príspe
vok z  Kohézneho fondu Európskej 
únie cez operačný program Životné 
prostredie je vo výške 12 462 387 € 

a pokrýva 85 % nákladov. 10 % nákla
dov je pokrytých zo štátneho roz
počtu a  zvyšných 5 % nákladov, t. j. 
733 081,62 € pokrýva mesto Malacky.
KOĽKO:
Viac ako 16 km novej kanalizácie. 
Mesto Malacky je v  súčasnosti od
kanalizované jednotnou kanalizač
nou sústavou v dĺžke takmer 32 km. 
Začala sa budovať v  60. rokoch a  je 
na ňu napojených 14 936 obyvateľov 
zo 17 887, t. j. 83,5 %.

Text: M. Janotová, foto: S. Osuský

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO 

Dokončenie z 1. strany

Zasadnutia MsZ sú verejnosti prí
stupné a nezabudnite, že ich môžete 
sledovať v priamom prenose aj onli
ne na www.malacky.sk.

Na  júnovom zastupiteľstve sa 
bude opäť hovoriť o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na  území mesta a  tiež o  zá
väzných častiach zmien a doplnkov 
územného plánu mesta Malacky. 
Na programe sú však aj nové body, 
ako napríklad návrh Etického kódexu 
voleného predstaviteľa samosprávy 
mesta Malacky. Poslanci budú roko
vať aj o dotácii z rozpočtu mesta pre 

občianske združenie UV a vypočujú 
si stanovisko hlavného kontroló
ra k záverečného účtu mesta za  rok 
2012. Pozrú sa tiež na hospodárenie 
rozpočtových a príspevkových orga
nizácií mesta, čiže škôl a škôlok, cen
tra voľného času, mestského centra 
sociálnych služieb, mestského centra 
kultúry a  AD HOC, správcu našich 
športovísk. Chýbať nebude ani návrh 
projektu viacúrovňového bývania 
pre skupiny občanov ohrozených so
ciálnym vylúčením a  ani pravidelná 
informácia o stave projektu odkana
lizovania.       -mija-

 Čo sa deje 
 a čo sa bude diať 
v našom meste?

Čo plánujú poslanci? Na čom práve pracuje mestský úrad? Aké nové 
mestské normy na nás čakajú? Nezmeškajte zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. Najbližšie sa uskutoční 20. júna so začiatkom o 9.00 h.

www.malacky.sk
 Kalendár  podujatí

Nemáte ešte program na najbližší víkend? Chcete ve
dieť, čo sa deje v Malackách a okolí? Nechcete premeškať 

zaujímavé koncerty, výstavy či športové podujatia? Viete, 
čo sa práve teraz deje v kaštieli, v múzeu či v mestskom 
centre kultúry? Tušíte, aký je program malackého kina? 

Čítajte kalendár podujatí na 
www.malacky.sk hneď na titulnej strane! 
Kalendár pripravuje Turis tickoinformačná kancelária 

Malacky.

Hlavnou myšlienkou akcie bol zá
padný štýl hry, kde sa do 18 rokov ne 
 hrá na výsledky, ale pre radosť z hry. 
Preto sa všetky deti stali víťazmi 
a každé dieťa na turnaji bolo ocene
né medailou, zmrzlinou, občerstve
ním a potleskom hrdých rodičov.

Radi by sme oslovili a  pozvali  
všetky deti, ktoré sa rozhodujú o svo
jej športovej budúcnosti. Dvere majú 
v našom klube otvorené. Trénujeme 
v utorok a vo štvrtok od 17.00 h na 
ihrisku ZŠ Záhorácka (menšie ihris
ko). Deti do 8 rokov neplatia členské. 
U  starších začínajúcich detí sú bez

platné prvé dva mesiace, tak isto aj 
tepláková súprava a  materiálne za
bezpečenie. Deti nad 10 rokov a mlá
dež do 18 rokov trénujú na novom 
ihrisku pri Zámockom parku.

Hlavnou filozofiou ŠK Žolík Malac
ky je vytvorenie čo najlepších pod
mienok všetkým deťom s  pohybo
vými danosťami. Vzťah k  futbalu 
a  k  rozvoju futbalových schopností 
vytvárame nenásilnou, hravou for
mou a pomocou súťaží (každé dieťa 
v danom klube je zaradené do maj
strovských zápasov organizovaných 
SFZ). 

Kontakt: 
František Lörinczi – 0905 22 44 95, 
Matúš Kúma – 0905 41 61 32

Text, foto: F. Lörinczi

ŠK Žolík otvoril 
nový futbalový 
stánok
Dokončenie z 1. strany

 Skúška trpezlivosti

Reagujem na  článok uverejnený 
v Malackom hlase č.10/2013. V člán
ku Sú malacké obchody čisté? autor
ka pod značkou mija citovala strán
ku Štátnej veterinárnej a potravino
vej správy SR, podľa ktorej nebola 
v prevádzke Pekárska a cukrárska vý
roba Richard Wagner „v poriadku hy
giena technologického zariadenia, 
pracovné pomôcky, hygiena budov 
ani hygiena prevádzkarne“.

Na vysvetlenie by som chcela po
znamenať, že inšpekcia v  kontrol
nom protokole uviedla, že „v chlad
ničke zariadenia pre pekárenské 
droždie sú znečistené regály od vy
tečeného droždia“. Tento nedostatok 
síce spadá pod nedostatočnú hy
gienu technologického zariadenia, 
avšak problém bol hneď v deň kon
troly odstránený. V prevádzke, v kto
rej sa pracuje, sa dá takýmto dočas
ným nedostatkom len veľmi ťažko 

zabrániť. Ihneď po návšteve kontro
lóra sme vzali handru a  chladničku 
vyčistili, čo bolo uvedené aj v  kon
trolnom zápise. Druhé hodnotenie 
– nedostatočnú hygienu budovy – 
spôsobil kontrolný nález ohodnote
ný ako „strop v sklade múky je zne
čistený a olupuje sa náter“. Kontrolór 
určil termín na  odstránenie nedo
statku do 28. februára 2013 a termín 
sme dodržali. 

Chcela by som zdôrazniť, že všet
ky ostané body kontroly boli na po
žadovanej úrovni. Rovnako dobre 
dopadlo aj hodnotenie kvality všet
kých našich výrobkov, ktoré spĺňajú 
náročné komplexné kritériá potravi
novej výroby. 

Aj napriek tomuto nedorozume
niu budeme môcť stále vítať našich 
stálych aj nových zákazníkov.

A. Wagnerová

Reakcia na článok uverejnený v MH 10/2013 s názvom

 Sú naše obchody
 čisté?

Deň detskej radosti 
odložený na 8. 6.!

Tradičné podujatie Deň detskej radosti sa z dôvodu nepriaznivého po
časia preložilo na sobotu 8. júna. Uskutoční sa s rovnakým nezmeneným 
programom. Ten nájdete na www.malacky.sk. Akciu pripravili mesto Malac
ky, MCK, AD HOC, CVČ, ZUŠ, MŠ, ZŠ. Vstup je voľný.        -red-

http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
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I v tomto ročníku súťažili najlep-
ší športovci z malackých základných 
škôl v  ôsmich športoch. Družstvá 
z víťaznej školy vyhrali v atletike žia-
kov 1. a 2. ročníka, vo futbale žiakov 
3. a  4. ročníka, v  basketbale žiakov 
i  žiačok 5. až 7. ročníka a  v  hádza-
nej chlapcov 8. a 9. ročníka. Ostatné 
školy si pripísali len po jednom víťaz-
stve. Medzi dievčatami 1. a 2. ročníka  
v  atletike vyhrali dievčatá zo ZŠ 
Dr. Dérera, vo vybíjanej dievčat 3. a 4. 
ročníka vyhrali dievčatá zo ZŠ na Zá-
horáckej ulici a prvenstvo u dievčat 
8. a  9. ročníka vo volejbale patrilo 
družstvu Gymnázia Malacky.  Podu-
jatie sa už tradične realizo valo pod 
taktovkou Komisie pre vzde lávanie, 
mládež a šport MsZ v Malackách. Ví-
ťazné družstvá získali lopty a  všetci 
účastníci sladké odmeny. 

Putovný pohár 
primátora mesta 2013 
1. ZŠ Štúrova, Malacky 19 b
2. ZŠ Záhorácka, Malacky 15 b 
3. ZŠ Dr. Dérera, Malacky 14 b
Gymnázium Malacky o pohár nesúťa-
žilo.

Kompletnú výsledkovú listinu 
nájdete na www.malacky.sk

Text: A. Pašteka
Foto: N. Slobodová, S. Osuský
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Pomáha aj Rakárenček
K  týmto aktivitám významnou 

mierou prispelo aj Občianske združe-
nie Rakárenček, ktoré pri tejto eloko-
vanej triede MŠ vzniklo. Jeho cieľom 
je pomôcť nedávno vzniknutej škôl-
ke vytvoriť pre deti prostredie ideálne 
na učenie aj hru. Aj preto Rakáren ček 
realizuje aj projekt Hráme sa a pracu-
jeme – pre naše životné prostredie, 
ktoré podporil Nadačný fond TES-
CO pre zdravšie mestá prostredníc-
tvom Nadácie Pontis. Projekt spočíva 
v  podpore modernizácie vybavenia 
škôlky využívaného pre vzdelávanie 
detí v ochrane životného prostredia. 
Škôlkari sa na Rakárenskej učia a hra-
jú v  materskej škole, ktorá vznikla 
v  roku 2010 v priestoroch bývalého 
detského domova. Všetko vybavenie, 
hračky, učebné pomôcky sú do  nej 
dokupované postupne. Preto sú mi-
moriadne cenné všetky investície 
do učebných pomôcok, ale aj priama 
podpora vzdelávacích aktivít detí.

Teória i prax ekovýchovy 
má úspech

Veľa aktivít pre deti je zamera-
ných na ochranu prírody – v apríli sa 
deti, pedagógovia aj rodičia sústre-
dili na aktivity súvisiace so životným 
prostredím. Elokované triedy na Ra-
kárenskej sú na to priam predurčené 
vzhľadom na  polohu škôlky blízko 
Zámockého parku a  borovicového 
lesa – v tomto prostredí sa deti učia 
vážiť si prírodu. Ekovýchova v škôlke 
spočíva aj vo vysvetlení princípov 
separovaného zberu a jeho realizácii 
v  praxi. Prednášky pre malých škôl-
karov pripravili odborníci z  občian-
skeho združenia Jablonka, špecialis-
ti na  ekovýchovu. Prostredníctvom 
tvorivých hier, pohybových aktivít 

či názorných ukážok v štyroch logic-
kých blokoch (voda, pôda, vzduch, 
odpad) a samotným aktívnym prístu-
pom sa deti učia vnímať prírodu v jej 
rozmanitosti. Deti mali možnosť sa-
diť stromčeky i bylinky, čistili les, ab-
solvovali prednášky o  separácii od-

padu i  zakladali bioskládku priamo 
na školskom dvore. Ak by ste sa opý-
tali samotných detí z  Rakárenskej, 
čo sa im na týchto aktivitách najviac 
páčilo, zrejme by vám odpovedali, 
že množstvo organizovaných aktivít 

na čerstvom vzduchu a v prírode. Je 
cenné, že do aktivít sa zapájajú i rodi-
čia a starí rodičia, jednoducho komu-
nita škôlky. Projekt získava hodnotu 
i  tým, že integruje deti z  blízkeho 
Detského domova Macejko. 

Text, foto: OZ Rakárenček

 Deti z Rakárenskej
 chránia prírodu

Elokované triedy Materskej 
ško ly na Rakárenskej ulici, kto
ré vznikli ako posledná škôlka 
v  Ma lackách s  cieľom doplniť 
stále chýbajúce miesta pre ma
lých malackých škôlkarov, sa 
vyznačuje veľmi aktívnym uči
teľským zborom a  ochotnými 
rodičmi. 120 detí z Rakárenskej 
si na  konci mája užilo Týždeň 
detskej radosti, ktorého súčas
ťou boli dve divadelné predsta
venia, súťažné hry a predstave
nie Farbičkovej princeznej.

 Pohár zmenil
 držiteľa

Putovný pohár primátora určený pre najúspešnejšiu školu v  rámci 
Športových hier malackej mládeže po dlhých rokoch zmenil držiteľa. 
Po prvý raz sa víťazom stala Základná škola na Štúrovej ulici.

Na Slovensku je veľa rádií, kto
ré sa snažia osloviť poslucháčov. 
V čom je rádio Best FM iné ako os
tatné rádiá?

Best FM je v  prvom rade pravé  
oldies rádio. To znamená, že nehrá 
ako niektoré iné rádiá prevažne star-
šie hity, ale iba staršie hity. Inak pove-
dané, žiadna z našich pesničiek nemá 
v  „rodnom liste” rok narodenia, kto-
rý sa začína číslom 2. A to je to, čo sa 
mi na tomto rádiu páči najviac. Viem, 
čo môžem očakávať, a nikdy nie som 

sklamaný z  toho, čo počujem, keď si 
na ladím našu frekvenciu.

Prečo by si teda mali ľudia Best 
FM naladiť? Prečo by mali vyskúšať 
niečo nové?

Vždy, keď sa do počujem o ne ja kom 
novom rá diu, chcem vedieť, čo ponú-
ka. Je to jediný spôsob, ako prísť na to, 
že hudba na  Best FM je naozaj to, čo 
vám vyhovuje. Nechceme byť noví, 
práve naopak, ponúkame overenú 
kvalitu – klasické hity.

Spájate si aj Vy konkrétnu pes

ničku z  mlados
ti s  konkrétnou 
uda losťou?

Momentálne si spomeniem hlav-
ne na  skladbu od  Depeche Mode 
World in my eyes, ktorá letela v čase, 
keď v  našom dome inštalovali prvú 
káblovú televíziu so satelitnými sta-
nicami, kde bola okrem iných aj hu-
dobná MTV. Zo školy som utekal do-
mov, aby som mohol potom celý čas 
presedieť pred televízorom a  čakať 
na  svoje obľúbené pesničky. Takéto 

a  podobné zážitky sa mi vynárajú, 
keď počúvam Best FM a  musím po-
vedať, že mi to vždy prinesie o trochu 
lepšiu náladu do  dnešného uponá-
hľaného sveta.

Začínate vysielať na Záhorí. Má
te osobnú spomienku alebo skúse
nosť s naším regiónom? Čo pre Vás 
znamená Záhorie?

Pre mňa je Záhorie hlavne Stupava 
a  každoročné Dni zelá, kam chodím 
pravidelne s  priateľmi. Je to vždy prí-
jemná udalosť, na ktorú sa už týždne 
vopred teším. Okrem toho, keďže bý-
vam v Dúbravke, mám to na skok a ak 
potrebujem zmenu, idem si „vyvetrať 
hlavu“ do  stupavského parku, ktorý 
má pre mňa osobitú pokojnú atmos-
féru.

pr

 Aj Záhorie je odteraz Best FM! 
Do nášho regiónu prichádza dynamické rádio, ktoré sa vyznačuje dobrou hudbou a ak
tuálnymi správami. V Malackách si ho naladíte na frekvencii 99,7. A hoci je na Sloven sku 
veľa rádií, Best FM je výnimočné. Prečo? Odpovie moderátor rannej show Ďuro Šimko.

PÝTAME SA
ZA VÁS
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JASNÉ, ŽE VÁM
POŽIČIAME 600 € 
S 50 % ZĽAVOU!
NAVYŠE, AK SI VEZMETE PÔŽIČKU
V AKEJKOĽVEK VÝŠKE, HRÁTE
O DOVOLENKU V HODNOTE 1 000 €!

PONUKA PLATÍ DO 30. 6. 2013. 
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V stredu sa v Zámockom parku 
uskutočnilo Obvodné kolo sú-
ťaže mladých záchranárov civil-
nej ochrany. Organizátorom sú-
ťaže bol odbor civilnej ochrany 
a krízového riadenia Obvodné-
ho úradu Malacky. 

Cieľom súťaže je nadviazať 
na  školské učivo Ochrana človeka 
a prírody a precvičiť si ho v praxi. Žia-
ci sa naučia, ako reagovať na možné 
riziká vyplývajúce zo živelných po-
hrôm, havárií alebo teroristických 
útokov a získané vedomosti si prak-
ticky precvičia. Dôraz sa kladie na ci-
vilnú ochranu, pohyb a pobyt v prí-
rode, poskytovanie prvej pomoci 
a  hasenie malých požiarov. Súťaž 
má tiež  upevniť návyky v  poskyto-
vaní pomoci iným v prípade mimo-
riadnych udalostí. Súťaže sa zúčast-
nilo 11 družstiev zo základných škôl 
obvodu Malacky.

Po  otvorení súťaže prednostom 
Obvodného úradu Jozefom Mrač-
nom a  riaditeľom súťaže Mirosla-
vom Šlávkom na jednotlivé družstvá 
čakala trať pozostávajúca zo šiestich 
disciplín. V prvej disciplíne si súťažia-
ci formou testu preverili teoretické 
vedomosti z oblasti civilnej ochrany, 
požiarnej ochrany, dopravnej vý-
chovy a prvej pomoci. Na stanovišti 
prvej pomoci žiaci ukázali, ako vedia 
pomôcť zranenej osobe a  poskyt-

núť prvú pomoc. V ďalšej disciplíne 
si družstvá preskúšali strelecké ume-
nie pri streľbe zo vzduchovky. 

Ďalšou disciplínou bol pobyt 
a pohyb v prírode, kde si žiaci ove-
rili schopnosť orientovať sa v teréne 
pomocou mapy ale i bez nej, určo-
vať svetové strany pomocou slnka 
a  kompasu. Nasledujúca disciplína 
preverila schopnosti súťažiacich 
v  oblasti civilnej ochrany. Súťažné 
družstvá museli vybrať odporúča-
né predmety do  evakuačnej ba-
tožiny, správne použiť prostriedky 
individuál nej ochrany a  prejsť cez 
zamorené územie. Ďalšími úlohami 
v  oblasti civilnej ochrany bolo vy-

tvoriť improvizovanú ochranu člo-
veka pred účinkami nebezpečnej 
látky a  ukázať vedomosti pri rozli-
šovaní varovných signálov. Na záver 
muselo súťažné družstvo pomocou 
džberovky uhasiť požiar.

Po absolvovaní všetkých disciplín 
súťažné družstvá netrpezlivo čaka-
li na  vyhlásenie výsledkov. Víťazné 
trofeje získali družstvá: ZŠ Zohor 
(1. miesto), ZŠ s  MŠ Studienka (2. 
miesto) a ZŠ s MŠ Závod (3. miesto). 

Spolu s trofejami si družstvá prevzali 
aj vecné ceny, ktoré poskytlo Minis-
terstvo vnútra SR a sponzori súťaže: 
IAC Group (Slovakia), s. r. o., Lozorno, 
Swedspan Slovakia, s. r. o., Malacky, 
RF, spol. s r. o., Malacky, Fytopharma, 
a. s., Malacky, Pozagas, a. s., Malac-
ky, Tower automotive, a. s., Malacky, 
Nafta, a. s., Bratislava a Mesto Malac-
ky, ktorým ďakujeme.

Text: ObÚ
Foto: N. Slobodová

 Mladí záchranári súťažili

Certifikácia motivuje vlastníkov 
a  manažérov turistických zariadení,  
aby prispôsobili svoje prevádzky 
potrebám cyklistov, a  tým im uľah-
čili po byt alebo návštevu (parkova-
nie bi cyklov, poskytnutie základné-
ho ná radia,  lekárničky, zá kladných 
cyklo turistických informácií a ďalšie).

Výhoda pre obe strany
Certifikácia je výhodná pre cyklis-

tov aj pre zariadenia. Cyklistom po-
skytuje prehľad o tom, kde sú na nich 
pripravení a  podľa toho si môžu 
plánovať svoje cyklistické výlety 
a  dovolenky. Zariadeniam zase cer-
tifikácia ponúka kvalitný marketing, 
v  rámci ktorého sú propagované vo 
veľmi špecifickej a veľmi perspektív-
nej cieľovej skupine cyklistov a cyk-
loturistov na Slovensku a v zahraničí 
(najmä v ČR). Zariadenia sú označe-
né zeleno-bielym logom smejúceho 
sa bicykla formou vývesného štítu 
a používajú ho na svojich propagač-
ných materiáloch a  internetových 
stránkach. Ubytovacie zariadenia 
musia mať miesto pre umytie bicykla 
či poskytovať pranie a sušenie oble-
čenia. Stravovacie zariadenia musia 
prispôsobiť svoju ponuku zaradením 
výživných a ľahkých jedál a nápojov 
vhodných pre cyklistov. Všetky krité-
riá, ako aj možnosť vyhľadávania cer-
tifikovaných zariadení či postup cer-
tifikácie zariadenia nájdete na web-
stránke www.vitajtecyklisti.sk.

Prvé bolo Záhorie
Projekt certifikácie služieb pre 

cyklistov Vitajte, cyklisti! bol oficiálne 

spustený v  roku 2008. Projekt pre-
vádzkuje Nadácia Ekopolis a o  jeho 
aplikáciu sa výrazne podpísalo Záho-
rie. Už v roku 2005 bola na Slovensku 
v  prevádzke reštaurácia Chess Club 
Cafe v Holíči, ktorá tento systém vte-
dy ešte pod názvom Cyklisté vítáni 
prevzala od českej Nadace Partnerst-
ví. Pilotná časť projektu Vitajte, cyk-
listi! na  Slovensku bola realizovaná 
na Záhorí, kde na začiatku roku 2008 
bolo certifikovaných 14 zariadení. 
Cer tifikáciu uskutočnilo občianske 
združenie Záhorie región v spoluprá-
ci s nadáciou Partnerství. Na základe 
získaných skúsenosti bola v máji toh-
to istého roku odštartovaná národná 
certifikácia, ktorú zastrešuje Nadácia 
Ekopolis. 

V súčasnosti sú pripravené ďalšie 
projekty hlavne v  oblasti Záhoria. 
Na podporu budovania siete takých-
to zariadení sú pripravené propa-
gačné materiály pre turistické infor-
mačné kancelárie v rámci Slovenska 
a plánujú sa ďalšie aktivity na podpo-
ru záujmu o projekt certifikácie.

Ako to funguje dnes
Certifikačný systém realizuje Na-

dácia Ekopolis. Cieľom certifikácie 
Vitajte, cyklisti! je vytvoriť sieť turis-
tických zariadení a  služieb, ktoré sú 
prispôsobené potrebám cyklistov 
a  tým podporiť cyklistickú dopravu 
a  cykloturizmus na  Slovensku. Cer-
tifikované zariadenia musia spĺňať 
niekoľko požiadaviek, ktoré uľahču-
jú návštevu a  pobyt cyklistom, na-
príklad musia mať bezpečné miesto 
na odloženie bicykla, disponovať zá-

kladným náradím, poskytovať infor-
mácie, potrebné pre cyklistu, umož-
niť umytie bicykla či pranie výstroje 
a pod.

Na druhej strane predstavuje cer-
tifikácia Vitajte, cyklisti! zaujímavý 
marketingový nástroj, ktorý rôznymi 
spôsobmi propaguje certifikované 
zariadenia medzi cyklistami a cyklo-
turistami doma aj v zahraničí. Certi-
fikát zároveň umožňuje zariadeniam 
zvýšiť ich atraktivitu medzi cyklistic-
kou verejnosťou a dať o sebe vedieť 
v  rýchlo rastúcej cieľovej skupine 
cyklistov a  cykloturistov. Je potom 
logické, že ak si cyklista alebo cyklo-
turista plánuje svoju cestu alebo vý-
let, bude uprednostňovať zariadenia 
a služby, v ktorých je cyklista vítaný, 
tam, kde sa mu vychádza v ústrety. 

Certifikácia sa vykonáva pro-
stredníctvom vyškolených hodno-
titeľov, ktorými sú obyčajne miestni 
cyklistickí aktivisti, členovia cyk-
loklubov a aktívni bicyklisti. Ich úlo-
hou je najprv poradiť manažérom 
zariadení, potom zhodnotiť, či spĺ-
ňajú kritériá a následne zaradiť cer-
tifikované zariadenia do  systému. 
Certifikačnú schému riadi Nadácia 
Ekopolis v  Banskej Bystrici, ktorá sa 
podpore cyklistickej dopravy venuje 
už veľa rokov.

Ako to funguje na Záhorí
Záhorie má pomerne širokú sieť 

certifikovaných zariadení. Z  nich 
mno hé slúžia potrebám cyklistov už 
5 rokov. Výhodou je, že certifikačný 
systém funguje v Čechách (Morava) 
aj Dolnom Rakúsku. Preto je tento re-
gión navštevovaný aj touto skupinou 
cyklistov, ktorí značku po znajú a vy-
hľadávajú. Zoznam certifikovaných 
zariadení na Záhorí nájdete na www.
vitajtecyklisti.sk.

M. Hollý

Vitajte, cyklisti! je certifikácia turistických služieb, ktorej cieľom je zlep-
šenie podmienok pre cyklistiku a cykloturistiku na Slovensku.

Vitajte, cyklisti!

Hlavným cieľom projektu je na zá-
klade odporúčaní občanov rozmiest-
niť bezpečné stojany na  bicykle 
v obytných oblastiach, škôlkach, zá-
kladných a stredných školách, pri ter-
mináloch verejnej dopravy a  v  blíz-
kosti priemyselných, obchodných, 
športových a  kultúrnych zariadení 

či v rekreačných oblastiach. V meste 
by tak malo byť vytvorených asi 250 
nových miest na bezpečné a poho-
dlné odstavenie bicykla tam, kde to 
cyklisti potrebujú. Ak sa vám myš-
lienka projektu páči, zahlasujte za ňu 
na www.sppolocne.sk. 

  OZ LPM

Občianske 
združenie 
Ľudia 
pre Malacky 
sa uchádza 
o podporu 
8000 € 
v 2. ročníku 
programu 
SPPoločne. 
Projekt 
SPPoločne 
bicyklom 
už obstál 
v konkuren-
cii 700 pri-
hlásených 
a bol 
zaradený 
do verejné-
ho on-line 
hlasovania 
na web-
stránke 
www.
sppolocne.
sk. O jeho 
podpore 
rozhodnú 
v hlasovaní 
ľudia.

 Hlasujte 
za naše mesto

http://www.vitajtecyklisti.sk
http://www.vitajtecyklisti.sk
http://www.vitajtecyklisti.sk
http://www.sppolocne.sk
http://www.sppolocne.sk
http://www.sppolocne.sk
http://www.sppolocne.sk
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Program: 
9.00–11.00 h – registrácia, výstava 
vozidiel, občerstvenie,
11.30 h – štart vozidiel v kolóne Ma
lacky–Rohožník–Pernek–Jablono vé– 
–Lozorno,
12.00 h – Dedinka remesiel Abe-
land – obed – športovo-kultúrny 
pro gram,
14.00 h – Lozorno – veterán múze-
um, výstava vozidiel, občerstvenie,
15.30 h – Stupava, výstava vozidiel,
17.00–18.00 h – Kamenný mlyn, 
slávnostná večera,
18.00–19.00 h – vyhodnotenie dňa, 
tombola,
19.00 – táborák, večerná opekačka. 

Štartovné je 15 €/osoba. Zahŕňa ce
lodenné ob čerstvenie na  prejazdo
vých mies tach, slávnostnú večeru, 
ceny pre účastníkov, ve černú ope
kačku pri tá boráku.

Vítaní sú všetci priatelia starých  
au tomobilov a motocyklov. A pozor! 
Za číname už v piatok večer o 18.00 h 
pri táboráku a dobrej nálade.

Kontakt:
Michal Hallon – 0905 15 58 57
Ing. Ivan Valovič – 0905 74 76 79
Branislav Novotný – 0907 79 06 55

Ubytovanie individuálne, kontakt na  
re cepciu 034/779 32 79.

River Jump! je dvojdňová freeak
cia, ktorej program je nabitý skvelý
mi workshopmi, zážitkovými exkur
ziami a spoločným skokom do rieky. 

Je to jedinečná šanca, ako spoznať 
nových ľudí, inšpirovať sa, dozvedieť 
sa viac o vlastnom regióne.

Celodenná strava a  pitný re

žim bude zabezpečený, tak isto aj 
doprava z  Malaciek do  Hohenau 
a späť. Noc strávime v stanoch. Pro
sím, prineste si svoj vlastný stan 
a spacák. V  inom prípade vám stan 
vieme zabezpečiť.

Viac informácii nájdete na webo
vej stránke www.riverjump.eu, prí
padne kontaktovaním koordinátor ky 
pre Slovensko.

• • •
Pridajte sa k  tímu –  zaregistrujte 

sa formou prihlášky, ktorú nájdete 
na webovej stránke www.riverjump.
eu. Projekt spoluorganizuje malacké 
UV, o. z.

UV, o. z. 

SPEKTRUM / INZERCIA

21. 5. uplynuli 3 ro
ky, čo nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, otec, syn, 
brat a dedko Karol 
Kura. S láskou a úc
tou spomína celá 

ro dina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Najväčšia láska 
na  svete zomiera, 
keď svoje dieťa oči 
navždy zatvára. Tá 
ra na v srdci zostáva, 
hrozne bolí a  nikdy 
sa nezahojí.

25. 5. uplynulo 15 rokov, čo navždy 
odišiel syn, brat, strýko, švagor Sta-
nislav Kura z  Malaciek. Spomína 
mama a sestry s rodinami.

Márne ho oči hľa-
dajú, márne slzy 
po  tvári stekajú, 
jeho srdce prestalo 
biť, hoci chcel ešte 
žiť. Čas vraj všet-
ky rany zahojí, no 
jeho odchod stále bolí a  zabudnúť 
nedovolí.
25. 5. uplynuli 3 roky, čo nás opustil 
Milan Hlatký z Malaciek. S  láskou 
spomínajú manželka, dcéry, syn, 
vnú čatá, pravnúčatá a celá rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku.

V  očiach ste odišli, no v  našich srd-
ciach zostávate.

27. 5. sme si pripomenuli 1. výročie 
úmrtia našej mamičky Oľgy Med-
lenovej a 12. výročie úmrtia tatka 
Rudolfa Medlena.
S láskou spomínajú dcéry Marcelka 
a Danka s rodinami, vnúčatá Ninuš
ka a Tomáško. Kto ste ich poznali, 
venujte im tichú spomienku.

Neplačte, že som 
odišiel, ten pokoj mi 
prajte, spomien ku 
na  mňa si navždy 
uchovajte.
29. 5. sme si pripo
menuli 20. výro čie, 

čo nás nečaka ne opustil náš drahý 
Paľko Šelc. Čas plynie ako rieky  
prúd, kto Ťa mal rád, nemôže za
budnúť. S  láskou spomína mama 
a bratia Jojko a Romko.
Aj keď si odišiel a nie si medzi nami, 
v srdciach zostaneš s nami.

2. 6. sme si pri
pomenuli ne
dožité 90. na
rodeniny našej 
drahej mamy, 
bab ky a  prabab
ky Vil my Benko-

vej z Malaciek. S  láskou spomínajú 
dcéry a  syn s  rodinami. Kto ste ju 
poznali, spomínajte s nami.

2. 6. uplynulo 20 ro
kov, čo nás opustil 
manžel, otec a starý 
otec Štefan Vitek 
z Malaciek. S láskou 
a úctou naňho spo
mínajú manželka, 
dcéry s rodinou a syn s rodinou.

Stíchol dvor, záhra-
da, dom, už nie je 
počuť kroky v  ňom. 
Tíško a náhle odišiel 
spať, zaplakal kaž-
dý, kto ho mal rád. 
Tá rana v srdci stále 
bolí a na ten deň zabudnúť nedovolí.
6. 6. uplynuli tri roky, čo nás navždy 
opustil Stanislav Turek. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomien
ku. S  láskou v srdci spomína man
želka Janka s dcérami Stankou, Ja
nou a Petrou.

14. 6. si pripomína
me 5. výročie smr
ti nášho drahého 
otca a dedka Pavla 
Gašpara z  Kosto
lišťa. S  láskou stále 
spomínajú syn Pa
vol, nevesta Elena a vnučky Tamar
ka, Ninka a Laurinka.

18. 6. odišla 
do  več nosti naša 
dobrá, starostlivá 
a skromná mama 
a  starenka Nel-
ka Trenčanská. 
S  láskou na  ňu 

spomínajú Tóno, Elena, Andrej s ro
dinami.

V  tomto roku si 
pri pomíname 10.  
výročie úmrtia na
šej mamky Jozef-
ky Šindlerovej 
a 15. výročie úmr
tia nášho otca 

Edu arda Šindlera.
Kto ste ich pozna
li, venujte im tichú 
spomienku. S  úc
tou a  láskou spo
mínajú dcéry Edita, 
Anna, Mária s  rodi
nami.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
OD 20. 5. DO 3. 6. 2013

Nie sú medzi nami
Augustín Polák, Rohožník, 
*1975; Miloš Sobolič, Zá
horská Ves, *1984; Anna 

Bartošová, Malacky, *1936; Ružena 
Vagašová, Malacky *1958

Povedali si áno
Richard Hunák a  Alžbeta 

Loulová; Richard Vrabec a Natália 
Grobárová; Pavol Vachálek a Petra 
Bučková; Milan Železňák a  Lucie 
Babiaková

Vítame medzi nami
Adam Leo Ščepánek, *6. 5.  
2013

31. 5. sa dožila 100 
rokov stále v dob
rom zdraví pani 
Elena Fittová, 
bývala obyvateľ
ka Mala ciek. Pro
síme, ak si na  ňu 

ešte pamätáte, pripomeňte si ju 
spolu s nami a zaželajme jej spo
ločne ešte veľa zdravia a pekných 
chvíľ života pod Božou ochranou. 
Ďakujeme. Dcéry s rodinami.

25. 5. od  8.00 h sa na  chate PZ 
v Lábe uskutočnia FARBIARSKE 
SKúŠKY malých plemien a  sta
vačov.
8. 6. od 8.00 h sa v Stupave usku
točnia SKúŠKY V BRLOHÁRENí.

• Dostupné pôžičky pre všetkých.                                                                                     
Zamestnaní, dôchodcovia a SZČO.

Tel.: 0908 74 83 32.
• Hľadám trénera, resp. sparingpart
nera na tenis pre pokročilého hráča. 
Malacky a blízke okolie. 

Tel.: 0949 34 27 42

BLAHOžELANIE

Skoč s nami do rieky!
River Jump!

Ešte pár dní (do 10. jú na) zostáva do uzatvorenia prihlášok do pro-
jektu River Jump!, ktorý sa uskutoční 5.–6. júla v rakúskom mesteč-
ku Hohenau an der March. Zúčastniť sa ho má 150 mladých ľudí vo 
veku od 16 do 25 rokov zo Slovenska, Česka a Rakúska. Ak patríte 
do tejto skupiny a „chcete meniť svet”, kliknite na on-line prihlášku 
a zaregistrujte sa.

DROBNÁ INZERCIA

KAMEŇÁK 2013

Veterán rallye
heslo: CESTOU – NECESTOU

Srdečne vás pozývame 8. júna na  priateľské stretnutie veteránov, 
ktoré sa uskutoční v priestoroch areálu Kamenný mlyn.

http://www.riverjump.eu
http://www.riverjump.eu
http://www.riverjump.eu
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Účasťou na tomto turnaji vyvrcho-
lila ich celoročná snaha. Na M SR sa 
museli kvalifikovať cez 8 krajských 
turnajov a  regionálny semifinálový 
turnaj. Dievčatá v  nich dokázali vy-
hrať všetkých 24 zápasov, na  ktoré 
nastúpili, a postupne sa im podarilo 
vyradiť družstvá z  Bratislavy, Cífera, 
Senice, Dunajskej Stredy i Močenka.

V Topoľčanoch ich však čakali tri 
najlepšie družstvá z Michaloviec, Byt-
če a  Šale. Hneď úvodný zápas proti 
dievčatám z Michaloviec im vyšiel na 
výbornú. Skvele bránili, bezchybne 
chytala brankárka a družstvu sa darilo 
i strelecky. Zvíťazili presvedčivo 15:5, 
čím si získali i rešpekt ďalších sú perov. 
Druhý zápas bol menej presvedčivý 
– proti Bytči, ktorá nakoniec skončila 
štvrtá, stačilo na víťazstvo 15:9.

Po  dvoch víťazstvách sa stretli 
v  sú boji o  titul majstra Slovenska so 
Ša ľou, ktorá dovtedy tiež suverénne 
vyhrávala. Úvod zápasu našim diev-
čatám nevyšiel naj mä stre lecky, ťažko 
prekonávali výbornú brankárku Šale 
a  počas 1. polčasu sa postupne zra-
nili dve z kľúčových hráčok družstva. 
Dievčatá sa však nezlomili. V druhom 
polčase znovu zabojovali a  chýbalo 

málo, aby zá pas otočili. Šťastie však 
stálo pri družstve súpera, Šaľa zví ťa zi-
la 12:11. Tesná prehra bolela o to viac, 
že dievčatá počas celej sezóny v tejto 
súťaži prehrali len tento jediný zápas. 
Po  jeho skončení sa objavili i  slzičky 
ľútosti a chvíľu trvalo, kým si dievčatá 
uvedo mili, aký úspech vlastne dosiah-
li. Veď ženská hádzaná v  Malackách 
podobný výsledok zažila naposledy 
v roku 1966, keď staršie žiačky vy hrali 
celoštátne majstrovstvá v Bytči.

Družstvo súťaž odohralo pod hla-
vičkou ZŠ Štúrova, ale v druž stve hra-
li i  dievčatá z  ostatných malac kých 
škôl. Pod vedením trénerov D. Šustera 
a M. Halusku sa o úspech zaslúžili A. 
Sakalášo vá, N. Drndová, M. Jagodičo-
vá, N. Vač ko vá, D. Andódyová, N. Hla-
díková, T. Hricová, V. Wunderlichová, 
S. Si vá ková, L. Slámová, V. Voržáčková, 
T. Sa  karová (všetky ZŠ Štúrova), E. Slo-
váčková, D. Michálková, L. Polláková 
(všetky ZŠ Záhorácka), M. Spustová 
(Gym názium Malacky), Z. Danišová 
(ZŠ Dérera) a D. Hudecová (ZŠ Jaku-
bov). Poďakovanie patrí i  rodičom, 
kto rí počas celej sezóny príkladne po-
máhali pri chode družstva.

D. Šuster

 Naše hádzanárky
druhé na Slovensku

Ženská hádzaná v  Malackách zažila podobný výsledok napo sledy 
pred takmer 50-timi rokmi. Malacké mladšie žiačky (nar. 1. 7. 2000 
a mladšie) sú v hádzanej druhé najlepšie na Slovensku. Dievčatá sa 
minulý týždeň zúčastnili v Topoľčanoch finálového turnaja M SR ml. 
žiačok a  žiakov základných škôl, centier voľného času a  škol ských 
stredísk záujmovej čin nosti (bývalé školské športové stre diská).

Prvenstvo medzi jednotlivcami 
ob hájil Norbert Filípek zo ZŠ Dr.  J. 
Dérera pred Michalom Sobekom 
zo SŠ sv. Františka z Assisi (najmlad-
ší účastník turnaja). Tretí bol Michal 

Valigurský zo ZŠ Dr. J. Dérera. Medzi 
dievčatami bola najlepšia Adriana 
Vozárová zo ZŠ Dr.  J. Dérera pred 
Silviou Fajtákovou zo ZŠ Štúrova 
a Natáliou Kleštincovou zo ZŠ Dr.  J. 

Dérera. Víťazom a  držiteľom putov-
ného pohára pre tento rok sa stala 
dvojica zo ZŠ Dr.  J. Dérera Norbert 
Filípek a Dominik Beitl pred dvojicou 
Michal Sobek a  Ján Osadský zo SŠ 
sv. Františka a ďalšou dvojicou zo ZŠ 
Dr.  J. Dérera Michalom Valigurským 
a Adrianou Vozárovou.

Usporiadateľmi turnaja boli ZŠ 
Dr.  J. Dérera, MCK a Klub zdravotne 
postihnutých detí a  mládeže v  Ma-
lackách. Turnaj sa uskutočnil pod 
záštitou Komisie pre vzdelávanie, 
mládež a šport MsZ Malacky. 

Ceny venovalo Mesto Malacky 
a  najlepší sa  tešili i  z  permanentiek 
na  kúpalisko od  AD HOC Malacky. 
V  poslednej dobe sa hovorí o  vzni-
ku šachového klubu v našom meste. 
O základňu majú teda šachisti posta-
rané.

Keďže išlo o krásny 40. ročník tur-
naja, trochu si ešte zaspomínajme. 
V 1. ročníku štartovalo len 5 šachistov 
a víťazom bol Stanislav Orechovský, 
vtedy žiak II. ZDŠ v Malackách. O Pu-
tovný pohár sa súťaží od školského 
roku 1975/1976 a  jeho prvým drži-
teľom bolo družstvo II. ZDŠ Malacky 
a v uvedenom ročníku bolo po prvý 
raz víťazom dievča, Libuša Kadleco-
vá z  tejto školy. Najviac účastníkov 
bolo v  školskom roku 2002/2003, 
a to 54. Víťazom sa vtedy stal Rado-
slav Palkovič z  Gymnázia Malacky. 
V celej histórii turnaja len dvakrát vy-
hrala iná než malacká škola – ZŠ Láb.

Text: A. Pašteka
Foto: S. Osuský

40-ročná tradícia
 malackého šachu

V pondelok sa v Spoločenskom dome uskutočnil už 40. ročník šacho-
vého turnaja v rámci MDD. Ide o  jeden z najstarších šachových tur-
najov pre mládež na Slovensku. Na tomto ročníku štartovalo 38 mla-
dých šachistov zo šiestich škôl.

Do  turnaja sa prihlásilo 970 škôl 
a  približne 7000 detí zo Slovenska. 
Do finále sa prebojovalo najlepších 8.

Prvý hrací deň bol krásnym vyvr-
cholením celej sezóny, pretože žia-
ci vyhrali všetky tri zápasy v  skupi-
ne a  do  semifinále postupovali ako 
mierny favorit. Na druhý deň ráno im 
však naopak na  ihrisku nevychádza-
lo prakticky nič a museli skloniť hla-
vy pred lepšou hrou Prešova, ktorý 
zaslúžene postúpil do  finále. Chlap-
ci však nezložili zbrane a do zápasu  
o 3. miesto išli jednoznačne s tým, že 

bez medaily z  turnaja neodídu. Vy-
hrali ho s prehľadom 10:2 a zaslúže-
ne sa mohli tešiť z 3. miesta na M SR. 
Pod tento úspech sa podpísali hráči 
E. Mangera, J. Bača, J. Halcin, F. Mo-
šovský, S. Kubovič, J. Še vera, A. Klim-
čík, M. Žáček, ale najväč šou mierou R. 
Haramia, kto rý nastrieľal v priebehu 
turnaja 20 gólov a stal sa najlepším 
strelcom turnaja. Veľká vďaka patrí, 
samozrejme, aj rodičom chlapcov, 
ktorí boli po celú sezónu najväčšou 
oporou ako naši verní fanúšikovia.
Text: P. Ondruš, foto: mcdonaldscup.sk

 Futbalisti zo Štúrovej 
tretí  na M SR

Chlapci zo ZŠ Štúrova sa 27.–28. mája zúčastnili Majstrovstiev Slo-
venska v malom futbale v Nitre. Už samotná účasť na tomto turnaji je 
jedným z najväčších úspechov ZŠ Štúrova v jej deväťročnej histórii.

Medzinárodný turnaj Záhorác-
ky pohár je najstarším turna-
jom v  boxe organizovaný 
na  Slovensku. Jeho už 18. roč-
ník sa usku toční v Letnom rin-
gu Aliho Reisenauera (Ul. 1. 
mája) v sobotu 8. júna.

11.00–12.00 h – lekárska prehliad-
ka, váženie bor cov,
12.00–12.30 h – technická porada 
trénerov a vedúcich mužstiev,
13.30 – slávnostný nástup boxerov 
okolo ringu, štátne hymny SR a ČR, 
prí hovor hlásateľa,  predstavovanie 
boxerov, odovzdanie upomienko-
vých cien,
14.00 – začiatok bojov v ringu.

Predpokladané ukončenie turna ja je 
o 18.00–19.00 h. Vstup je voľný.

Záhorácky pohár je jediný turnaj 
svojho druhu. Boxujú proti sebe dve 
zmiešané družstvá, v  ktorých sú 
obsadené všetky vekové kategórie: 
mladší žiaci, starší žiaci, mladší do-
rast, starší dorast, muži a tento roč-
ník aj ženy. 

Prevažne boxuje výber Sloven-
ska – tento ročník výber UBCS (Únia 
boxerských klubov Slovenska) proti 
Výberu Čiech a Moravy. 

Sloven sko je zastúpené klub-
mi: BC RTJ Malacky, BC Dubnica, BC 
Galanta, BC Ru žinov, Bratislavská 
Boxerňa. 

Čechy a  Morava v  zastúpení: BC 
Pardubice, BC Olomouc, Kometa 
Brno. Pre hostí je pripravená tombo-

la so zaujímavými cenami a  samo-
zrejmosťou bude bufet s občerstve-
ním priamo v  areáli Letného ringu. 
Spestrením tohtoročného medziná-

rodného turnaja bude duel žien me-
dzi boxerkou z Bratislavy a boxerkou 
z Pardubíc. 

A. Reisenauer/red

 Záhorácky pohár už 8. 6.!
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