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ÚVODNÍK

Veselí nad Moravou, Sarvaš, Alber-
tirša – tieto partnerské mestá Mala-
ciek sme mali možnosť v  poslednom 
čase navštíviť. Všade nás okrem po-
hostinných domácich vítalo ešte nie-
čo: množstvo zelene a kvetov a k tomu 
upravené budovy, cesty a  chodníky. 
Žiadalo by sa možno opýtať: PREČO to 
inde ide a u nás nie? Otázka ale nie je 
korektná, správne by mala znieť: AKO 
by to mohlo ísť aj u nás? A verte, že už 
to ide. Pred pár dňami mesto prevza-
lo nové parkovisko na sídlisku Juh (o 
ktorom píšeme v  tomto vydaní MH), 
rozbiehajú sa verejné súťaže na par-
koviská či na verejné osvetlenie, začnú 
sa rekonštruovať cesty, ihriská a  ma-
terské školy, pripravujeme projekt ná-
jomných bytov a revitalizáciu lesopar-
ku. Skrátka, aby sme si možno v nie tak 
vzdialenej budúcnosti mohli povedať: 
v Malackách sa nám páči.  -lup-

Nie PREČO, 
ale AKO

Zrekonštruované a rozšírené parkovisko na Skuteckého ulici 18 je už 
realitou. Mesto ako objednávateľ prác prevzalo hotové dielo od dodá-
vateľa prác – Cesty Nitra, a. s. Obyvatelia sídliska Juh z okolia Skutecké-
ho ulice tak majú k dispozícii 28 nových parkovacích miest. 

Vo štvrtok 25. júna sa od 9.00 h uskutoční zasadnutie mestského za-
stupiteľstva. Poslanci budú rokovať o množstve závažných bodov. 

Mesto podalo žiadosť o poskytnu-
tie dotácie z  rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja na rekonštrukciu 
Ulice Ferdiša Kostku. Ide o  podporný 
program BSK Oprava ciest. 

Ulica je v  súčasnosti neprejazdná, 
v  zlom technickom stave a  bez mož-
nosti parkovania. Cieľom rekonštrukcie 
je obnoviť prejazdnosť ulice, zlepšiť jej 

technický stav, vybudovať parkovacie 
miesta a vytvoriť predpoklady pre bez-
pečný pohyb chodcov.  

Predpokladané náklady  na projekt 
sú takmer 36 tisíc €. Žiadosť o dotáciu 
od BSK je vo výške 25 tisíc €, zvyšok – 
približne 11 tisíc € - predstavuje finan- 
čná spoluúčasť mesta.   
 -msú- 

Malacky sú členom niekoľkých záuj-
mových združení, napríklad Združenia 
miest a obcí Slovenska (ZMOS), regio-
nálneho združenia ZMOS-u Združenie 
miest a obcí Záhoria (ZMOZ), Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Záhorie 
(OOCR Záhorie) či Spolku pre podpo-
ru Pomoravia. Pokračovanie v  niekto-
rých z členstiev mesto zvažuje; dôvo-
dom je predovšetkým finančný aspekt. 

„Momentálne posudzujeme adekvát-
nosť poplatkov za toto členstvo a vý-
hodnosť benefitov, t. j. propagáciu Ma-
laciek zo strany partnerov a  zapájanie 
nášho mesta do partnerských projek-
tov,“ hovorí primátor Juraj Říha. Člen-
stvo v  ZMOS-e je nespochybniteľné, 
avšak zvažuje sa členstvo 
v ZMOZ a v OOCR.

Žiadosť o dotáciu z BSK

Zasadnutie MsZ

Bude menej 
bilbordov

Ihrisko na  
Bernolákovej  
možno  
otvoríme  
skôr! 

Mesto sa snaží redukovať vonkajšiu 
reklamu (bilbordy a reklamné tabule). 
Tzv. vizuálny smog sa v  meste vysky-
tuje takmer na každom kroku, vrátane 
stĺpov verejného osvetlenia, plotov či 
trávnatých plôch.  

Pracovníci mestského úradu v  sú-
časnosti vykonávajú pasportizáciu, t. j. 
súpis reklamných nosičov. Problémom 
je aj nelegálna reklama, ktorá sa vo for-
me napr. jednoduchých tabuliek za-
pichnutých do zeme ale-
bo trávnika z  času na čas 
v meste objaví.  

Stavba detského ihriska vo vnút-
robloku na Bernolákovej ulici sa blíži ku 
koncu. Mení sa na nepoznanie – z pô-
vodnej neudržiavanej betónovo-as-
faltovej plochy so starými 
hernými prvkami vzniká 
moderné ihrisko. Vi
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Malacky prehodnocujú 
členstvo v niektorých 
združeniach„Na sídlisku Juh sa momentálne 

uskutočňuje revitalizácia verejného 
priestranstva za peniaze z  EÚ. Popri 
tom sa však objavilo niekoľko opod-
statnených pripomienok občanov. Pre-
to sme sa rozhodli, že súbežne s  pro-
jektom EÚ uskutočníme na náklady 
mesta niekoľko zmien,“ hovorí primá-
tor Juraj Říha. Ako dodal, autá na Sku-
teckého síce parkovali už predtým, 
ale išlo o tzv. parkovanie „nadivoko“. 
„Spomínaných 28 parkovacích miest 
preto môžeme považovať za nové, ke-
ďže ide o parkovanie v neporovnateľne 
vyššej kvalite, než bolo doteraz. Mesto 
zaň zaplatilo takmer 26 tisíc eur,“ dopl-
nil primátor. 

Okrem vybudovania parkoviska 
sa presunuli dve parkovacie miesta 
zo zadnej strany bytového domu na 
Skuteckého 12, ktoré kolidovali s vý-
stupom z nového chodníka od Coop 
Jednoty smerom k Ulici F. Malované-
ho. Spomínané dve parkovacie mies-
ta sa rušia a namiesto nich vznikli dve 
náhradné státia o  cca 5 metrov ďa-

lej. Na mieste zrušených parkovacích 
miest pribudne bezbariérové vyúste-
nie chodníka. Aj tieto práce zaplatilo 
mesto, rovnako ako presun obrubní-
ka na ulici M. Tillnera. Táto ulica je to-
tiž úzka  a prejazd vozidiel upravuje 
dopravná značka. Po dlhých rokova-
niach s  ministerstvom pôdohospo-
dárstva sa podarilo situáciu vyriešiť: 
odstráni sa pozdĺžny trávnatý pás, 
čím získame dostatočnú šírku na 
cestu s  dvoma jazdnými pruhmi. Po 
skončení projektu EÚ mesto túto ces-
tu zrekonštruuje za vlastné peniaze. 

Sídlisko Juh momentálne síce pri-
pomína stavenisko, avšak postupne 
sa revitalizujú a  rekonštruujú zelené 
plochy, začína sa osádzať mobiliár (la-
vičky, koše, stojany na bicykle), tak- 
že už toto leto budú mať obyvatelia 
k dispozícii zrekonštruované a zrevita-
lizované verejné priestranstvá. „Verím, 
že sa zo svojho pekného okolia budú te-
šiť a že ho budú zveľaďovať 
a  udržiavať,“ povedal pri-
mátor Malaciek Juraj Říha.

Odovzdané parkovisko  
na Skuteckého

Z programu vyberáme: 
•  slávnostné odovzdanie finančného 

daru od firmy POZAGAS, a. s., mes-
tu Malacky,

•  odovzdanie vymenúvacích dekré-
tov riaditeľkám škôl zvoleným vo vý-
berovom konaní,

•  návrh VZN mesta Malacky a interné 
právne normy, 

•  stanovisko hlavného kontrolóra k ná-
vrhu Záverečného účtu mesta Malac-
ky za rok 2014,

•  návrh na schválenie Záverečného 
účtu mesta Malacky za rok 2014, 

•  správy o hospodárení príspevko-
vých a rozpočtových organizácií 
mesta Malacky za rok 2014,

•  čerpanie rozpočtu mesta Malacky  
k 30. aprílu 2015 a návrh zmeny roz-
počtu mesta Malacky na rok 2015.

Informácie :
a)  o stave pripojenosti nehnuteľností 

k 30. máju 2015 na novovybudova-
nú kanalizáciu v rámci projektu Zá-
horie Malacky – odkanalizovanie,

b)  o príprave Komunitného plánu so-
ciálnych služieb mesta Malacky na 
roky 2015-2020, 

c)  o zmene organizačného poriadku 
MsÚ Malacky. 

Podrobný program nájdete na 
www.malacky.sk.

Zasadnutie môžete sledovať 
aj online na mszonline.malacky.sk.

 -red-
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Primátor Malaciek Juraj Říha pokračuje v zoznamovacích návštevách našich partnerských miest. Po maďar-
ských mestách Albertirša a Sarvaš tentoraz jeho kroky viedli do Veselí nad Moravou. So starostom Veselí Mi-
lošom Kozumplíkom sa zhodli, že naše vzájomné vzťahy v poslednom období ochladli a zredukovali sa na 
viac-menej formálny kontakt. Rozhovory sa preto týkali spôsobov a možností, ako vzťahy oživiť. 

Nevstupujte do priestoru 
pod nadjazdom!

Vyzývame všetkých obyvateľov mesta, aby boli 
v miestach pod rekonštruovaným nadjazdom pozorní 
a rešpektovali zákaz vstupu. Stalo sa totiž niekoľko prí-
padov, že do priestoru pod nadjazdom vošli ľudia, ktorí si 

skracovali cestu medzi supermarketmi Billa a Lidl. Miesto 
je však ohradené, pretože z mosta môžu odpadávať kusy 
konštrukcie. Preto vás opakovane vyzývame, aby ste neo-
hrozovali svoje zdravie.  Text: -lup-, foto: -otano-

Malacky prehodnocujú 
členstvo v niektorých 
združeniach

Nastúpila nová 
kontrolórka 

Bude menej bilbordov

Pokračovanie zo str. 1

Malacky sú plnohodnotným čle-
nom ZMOS-u, ktorý vedenie mesta 
považuje za dôstojného a  reprezen-
tatívneho zástupcu všetkých samo-
správ. Keďže ZMOZ je regionálnym 
združením ZMOS-u, ide o  duplicitné 
členstvo aj platby členských príspev-
kov. Primátor Malaciek Juraj Říha: „Za-
tiaľ sme v tejto oblasti zdržanliví. V spo-
lupráci s  partnermi chceme aj naďalej 
pokračovať, avšak vieme si ju predstaviť 
v inej forme.“ 

Nové vedenie OOCR sa nedávno 
zúčastnilo na rokovaní mestskej komi-
sie pre kultúru a cestovný ruch, neve-
deli však poslancom konkrétne zod-
povedať otázky o  rozvoji Malaciek  
v tejto oblasti, ba dokonca nemali jas-

nú predstavu o smerovaní organizácie 
ani o spoločnom zámere propagova-
nia obcí na Záhorí. Keďže OOCR nemá 
pevnú štruktúru a všetky predstavené 
aktivity v oblasti cestovného ruchu by 
sa konali len na báze marketingu vy-
tvoreného samotnou obcou, členovia 
komisie nie sú za zotrvanie v tejto or-
ganizácii. Komisia zatiaľ primátorovi 
neodporučila uhradiť členské v OOCR 
na rok 2015.  Primátor Malaciek Juraj 
Říha: „Prioritne sa venujeme vytváraniu 
príjemného prostredia pre Malačanov. 
Pretože návštevníci sa budú v  Malac-
kách dobre cítiť iba vtedy, keď tu bude 
vládnuť pohoda zo strany obyvateľov. 
Až potom sa môžeme podieľať na pro-
pagácii regiónu.“ 

Ročné členské v ZMOZ je vyše 3 tisíc €, 
v OOCR vyše 4 tisíc €.  -lup-

Pokračovanie zo str. 1

Primátor Juraj Říha už absolvo-
val niekoľko rokovaní s  reklamný-
mi agentúrami. „Intenzívne hľadáme 
možnosti, ako sa s  nimi dohodnúť. Fir-
my, ktoré majú reklamu na mestských 
pozemkoch, už dostali výpovede. Zmlu-
vy na dobu určitú necháme dobehnúť 
a ďalšie kontrakty už podpisovať nebu-
deme,“ hovorí J. Říha. Na rokovaní klu-
bu starostov ZMOZ (Združenia miest 
a obcí Záhoria) primátor Malaciek na-
vrhol, aby sa povolenia na nové re-
klamné plochy dávali iba na jeden rok 
namiesto doterajšej lehoty 5 rokov. 

Primátor J. Říha: „Mojím veľkým snom 
je mať mesto bez bilbordov. Presne to 
som videl v  našom partnerskom mes-
te Sarvaš v  Maďarsku. Nenájdete tam 
jediný bilbord, zato však všade sú stro-
my, tráva a  kvety. Rozdiel oproti nám 
je ale ten, že v Maďarsku si samosprá-
vy môžu vonkajšiu reklamu regulovať 
samy.“ 

Odstránenie vonkajšej reklamy 
bude znamenať výpadok v  príjmoch 
mestského rozpočtu vo výške cca 22 
tisíc eur ročne. Podľa primátora je to 
cena za krajšie mesto, pričom sa budú 
hľadať náhradné zdroje financií.

 Text: -lup- , foto: -otano-

V pondelok 15. júna nastúpila nová 
kontrolórka mesta, Ing. Petra Kožucho-
vá, ktorá zvíťazila vo výberovom kona-
ní. Absolventka Ekonomickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bys-
trici pochádza z Topoľčian a  v Malac-
kách žije 12 rokov. Doteraz pracovala 

na Správe finančnej kontroly v Bratisla-
ve ako vládna audítorka. Prvou úlohou 
novej kontrolórky je vypracovať stano-
visko k záverečnému účtu mesta za rok 
2014, ktoré predloží na najbližšom ro-
kovaní mestského zastupiteľstva 25. 
júna.  -msú-

„Tož vitajte ve Veselí!“

„S pánom starostom sme sa neofici-
álne stretli už začiatkom tohto roka. Už 
vtedy sme začali rozmýšľať, ako dať part-
nerstvu nový rozmer. Chceli by sme na-
šich obyvateľov vzájomne vtiahnuť do ži-
vota partnerských miest,“ povedal Juraj 
Říha. V mene Malaciek ponúkol priestor 
v  našich mestských médiách na pre-
zentovanie veľkých akcií mesta Veselí 
nad Moravou či vypravenie bezplatné-
ho autobusu do Veselí pre záujemcov 
z Malaciek. Návrhy sa pozdávali aj hos-
titeľovi M. Kozumplíkovi. „Tieto záväzky 
sa pokúsime naplniť a  dúfam, že budú 
na prospech oboch miest,“ povedal sta-
rosta Veselí nad Moravou a doplnil, že 
partnerstvo medzi mestami má zmysel 
vtedy, keď prináša osoh pre obyvateľov,  
a nie pre funkcionárov. „Nielen Vesela-
nov, ale priateľov z celého Slovácka srdeč-
ne pozývam na návštevu blízkeho zahra-
ničia – do Malaciek,“ odkázal domácim 
primátor Malaciek pri rozlúčke.

 Text: -lup-, foto: -otano-

Nová vedúca Oddelenia 
právneho MsÚ

Novou vedúcou Oddelenia právneho Mestského úradu 
Malacky bude Mgr. Jana Černá. Zvíťazila vo výberovom ko-
naní, ktoré sa konalo v pondelok 15. júna 2015. Na výberové 
konanie boli pozvaní dvaja uchádzači, ktorí splnili stanove-

né podmienky. Napokon sa však zúčastnila iba Jana Černá. 
Výberová komisia ju po zhodnotení výberového konania  
určila za víťazku.

 -msú-
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Happy day  
v Cvečku

Rozprávkové nedele pokračujú

Centrum voľného času úspešne 
ukončilo krúžkovú činnosť v školskom 
roku 2014/2015. S vydareným poduja-
tím Happy day boli spokojní malí i veľ-
kí. Popoludnie bolo plné hudby, tanca a 
farieb, prekvapením bola cukrová vata 
a ovocný nápoj od sponzorov.    

 Text, foto: CVČ

V nedeľu 14. júna sa v Kultúrním domečku (kino Záho-
ran) skončila divadelná sezóna 2014/2015 obľúbeného cyk-
lu ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA. O dobrú náladu v tropickom 
dni sa postaralo DIVADLO ŽIHADLO s predstavením O čer-
venej čiapočke. Po rozprávke nasledovalo vyhodnotenie 
súťaže o titul SUPERDIVÁK, ktorý sa udeľuje deťom za ich 
účasť na predstaveniach. Diplomy, knihy a pexesá tento rok 
získalo  9 „superdivákov“. Srdečne im blahoželáme a dúfa-

me, že divadielkam zostanú verní aj v nasledujúcej divadel-
nej sezóne.                                                                           

Na deti však nezabúdame ani počas prázdnin. V rámci 
Kultúrneho leta im každú nedeľu prídu do Zámockého 
parku zahrať ich obľúbení herci. Začíname 12. júla o 17.00 h 
s  Divadlom Žihadlom! Vstup je voľný, chýbať nebude ani 
tvorivá dielnička a nafukovací hrad. Tešíme sa na vás!

 L. Czagáňová / MCK Malacky

Pokračovanie zo str. 1

Práce sa hlavnom projekte EÚ zóna 
Juh Malacky budú pokračovať a  mali 
by byť hotové do konca júla 2015. 

Mesto medzitým rozbieha ďalšie 
projekty: v týchto dňoch je vyhlásená 
verejná súťaž na dodávateľa osvetlenia 

v lokalite Na majeri a dodávateľa závla-
hy na futbalovom ihrisku v Zámockom 
parku. Okrem toho sa pripravujú súťa-
že na vybudovanie parkovísk na Ulici  
F. Kostku, Partizánskej, Veľkomoravskej, 
1. mája a na sídlisku Domky.

 Text: -lup- 
 Foto: -otano-

Odovzdané  
parkovisko  
na Skuteckého

Ihrisko na Bernolákovej 
možno otvoríme skôr!

Dokončenie zo str. 1

Pôvodný povrch sa vybúral, momen-
tálne sa naváža podložie. Následne sa 
plocha zabetónuje, osadia sa basketba-
lové koše a stolnotenisové stoly. Bonu-

som tohto ihriska je, že jeho rozmery spĺ-
ňajú štandardy, a preto bude vhodné aj 
na organizovanie oficiálnych turnajov. 

Stavba pokračuje bez väčších prob-
lémov a podľa harmonogramu. Dodá-
vateľ prisľúbil, že ak práca bude pokra-

čovať v súčasnom tempe a nenastanú 
mimoriadne okolnosti, ihrisko odovzdá 
s  predstihom, už začiatkom letných 
prázdnin. Zatiaľ ale platí pôvodne do-
hodnutý termín odovzdania, ktorým je 
koniec júla.     Text: -lup-, foto:  -otano-

Výtvarná súťaž HaZZ
Okresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru v  Malackách 
v  spolupráci s  Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
v Malackách vyhlásilo v tomto roku okresnú súťaž žiakov vo výtvar-
nom prejave na tému Spolupráca záchranných zložiek. 
Dovedna sa prihlásilo trinásť základných škôl z okresu Malacky. Cel-
kovo vytvorili 95 výtvarných prác a jednu priestorovú prácu. Komisia 
udelila v každej kategórii tri ocenenia.

OCENENÉ VÝTVARNÉ PRÁCE
I. kategória – do 9 rokov
1. Laura Dzurilová     ZŠ Marianka
2. Lea Rybárová      ZŠ Lozorno
3. Hanka Skokánková      ZŠ Malé Leváre
  
II. kategória – od 10 do 12 rokov
1. Katarína Místecká     ZŠ Gajary
2. Samuel Spusta     ZŠ Gajary
3. Izabela Putiková     ZŠ Gajary

Ocenená priestorová práca:
Veronika Mládeková, Veronika Štajerová, Jana Švorcová, Karolína Dulanská 
zo  ZŠ Dr. J. Dérera Malacky

III. kategória – nad od 13 do 15 rokov
1. Lilien Kralovenská      ZŠ Stupava
2. Martina Šubová      ZŠ Gajary
3. Matej Jusko       ZŠ Štúrova, Malacky -ts-

Skuteckého: miesto vyústenia nového chodníka

M. Tillnera: posunutý obrubník pre vybudovanie širšej cesty s obojsmernou 
premávkou
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Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah

Ako sa nestať obeťou trestného činu? Ako povedať NIE v prípade, že sa mi niečo nepáči? Ako sa dostanem z neprí-
jemnej situácie? – aj na tieto otázky sa učia odpovedať malacké deti z materských a základných škôl. Pomáha im 
v tom mestská polícia.

• Certifikované slnečné 
 aj dioptrické okuliare  
 pre deti i dospelých
• Veľký výber modelov i farieb
• Nízke ceny
• Vo Výdajni zdravotníckych   
 pomôcok v Nemocnici Malacky

Uvádzacie ceny

na okUliare Kvalitná ochrana 
očí nemusí byť 
finančne náročná

Zrak nám umožňuje vnímať svet 
okolo nás, preto je veľmi dôležité chrá-
niť ho. V lete to platí dvojnásobne. Pod-
ceňovaním slnečných lúčov dochádza 
k vážnym poškodeniam zraku, dokon-
ca aj s  nezvratným následkom. Práve 
ultrafialové žiarenie, ktoré je škodlivé 
aj pri krátkom pobyte na slnku, môže 
poškodiť epitel oka. Najjednoduchším 
spôsobom, ako naše oči chrániť pred 
slnečným žiarením nielen v  lete, ale 

počas celého roka, je nosenie kvalit-
ných slnečných okuliarov. Ak si myslíte, 
že musia byť veľmi drahé, opak je prav-
dou. V zdravotníckych pomôckach 
v Nemocnici Malacky si teraz môžete 
zakúpiť kvalitné certifikované slnečné 
i dioptrické okuliare za uvádzacie ceny. 
Zo širokej ponuky modelov i  farieb si 
vyberie naozaj každý, a  preto už niet 
na čo čakať. Svoj zrak si začnite chrániť 
čo najskôr.  PR

Chcem sa 
poďakovať...

Mestskí policajti učiteľmi 

Školský rok sa pomaly chýli k svoj-
mu finále a  pretože aj moja učiteľská 
kariéra sa ocitla v istom finále, dovoľte 
mi , aby som sa poďakovala.

Pred 28 rokmi som nastúpila do ko-
lektívu učiteľov na ZŠ Ul. 1. mája ako 
učiteľský benjamín. Dostala som sa 
pod vedenie pána riaditeľa Pavla Škra-
báka, ktorý ma veľmi milo a citlivo vie-
dol praxou učiteľa. Spolu s  kolegami 
z tohto pedagogického zboru som sa 
naučila učiteľskej pokore, pretože toto 
žiadna pedagogická fakulta nenaučí.

Ďakujem za vzácnych ľudí, ktorí ma 
v tejto škole sprevádzali  a učili ma po-
znávať aj tie najtajnejšie zákutia žiackej 
dušičky. Vďaka nim som postupne do-
zrela a stala učiteľkou. Naučili ma uči-
teľskej abecede v  priamom prenose 
a tiež poznaniu, že to, čo do detí vloží-
me,  sa nám vráti.

Pred 10 rokmi som začala učiť na 
gymnáziu. Už staršia, možno skúsenej-

šia učiteľka. Už som nepotrebovala po-
moc kolegov, skôr som sa sama snaži-
la pomôcť mladším kolegom. V tejto 
škole som strela úžasných študentov. 
Chytrých, múdrych, zvedavých. Nútili 
ma pracovať na sebe, aby som im odo-
vzdávala čo najviac vedomostí. Bola 
som veľmi hrdá, keď som ich počúvala 
pri maturitných odpovediach. 

Ďakujem im, za to, že sú, akí sú: 
tvoriví, chtiví, snaživí... Bolo pre mňa 
cťou, že som ich mohla učiť. 

Ďakujem im za veľmi dojímavú 
rozlúčku, za milé slová a nezabudnu-
teľné zážitky s  nimi. Život učiteľa je 
taký –  žiaci odídu a noví prídu... Roz-
lúčka v  sebe vždy nesie niečo nové. 
Tentoraz odchádzam ja. Mojim milým 
študentom želám, aby zostali takí, akí 
sú, a aby mali šťastie len  na dobrých 
učiteľov... a s  veľkou pokorou im ďa-
kujem.

 Jana Pagáčová, foto: -jp-

Každá škola má prideleného „svojho“ 
policajta, ktorý deťom prednáša na rôzne 
témy: webová kriminalita, počítačová zá-
vislosť, drogy, šikanovanie, vandalizmus, 
rasizmus atď.. V prípade problémov sa 
naňho obracajú aj pedagógovia. Keďže 
policajt už pozná svoj školský „revír“, v prí-
pade akejkoľvek udalosti je vyslaný práve 
na svoju pridelenú školu.

Prednášky postupne absolvujú všet-
ky malacké deti. V týchto dňoch sa skon-
čil už 7. ročník projektu prevencie a ako 
vždy na jeho konci, aj tentoraz vybra-
ní najaktívnejší ôsmaci zažili na Včelnici 
športový deň. Okrem pohybu a zábavy 
videli ukážky rôznych policajných čin-
ností, napr. sebaobranu či predvádzanie 
podozrivého. „Týmto podujatím sa končí 
naše pôsobenie na žiakov a ostáva nám už 
len dúfať, že prijali dobre mienené rady a v 
budúcnosti budú vedieť v rizikových situá-
ciách reagovať,“ zhodnotil projekt vedúci 
oddelenia preventívnych aktivít MsP Ma-
lacky Vladislav Kunák.  

 Text: -MsP-, foto: -otano-
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Milí čitatelia, v predchádzajúcim vydaní Malackého hlasu sme priniesli výsledky súťaže Malacké brko aj s prísľu-
bom ukážok. Na tomto mieste máte možnosť prečítať si časť víťazných prác. Teší nás, že máme šikovných mladých 
ľudí, ktorí vedia presne formulovať svoje myšlienky a dať im literárnu podobu. Príjemné čítanie!

Závodské Bezchleba 
hody 2015
Obec Závod srdečne pozýva 
na Závodské Bezchleba hody 2015. 
Slávnosť sa začína v sobotu 27. júna 
o  9.00 h jarmokom.  Obcou prej-
de krojovaný sprievod a atmosfé-
ru budú dotvárať dychové hud-
by a folklórne súbory. Čakajú vás aj 
sprievodné akcie: požehnanie zre-
konštruovaných sôch pri hasičskej 
zbrojnici, otvorenie novej prístav-

by hasičskej zbrojnice či exhibičná 
jazda traktorov - veteránov.
Podrobnejší program nájdete na 
stránke www.obeczavod.sk. 
Občerstvenie pre návštevníkov  za-
bezpečia hasiči, futbalisti a folkloris-
ti. Tento rok organizátori mysleli aj na 
počasie, aby na vás nepieklo slnko či 
nespadla nejaká dažďová kvapka. 
 - OÚ Závod - 

Pamätáš, mami?

Pamätáš, mami, ako si sa smiala?
Pamätáš na ten krásny deň,
keď som prvýkrát na nohách stála
a svet sa mi zdal ako sen.

Pamätáš, mami, na moje prvé kroky?
Dúfam, pretože ja nie.
Teraz pozerám na tie krásne roky
a spomínam na chvíle prehrané.

Pamätáš, mami, na prvé slzy,
čo neboli slzy bolesti?
Vtedy sa zdalo, že je príliš skoro,
lenže ja som si chcela plniť sny.

Pamätaj, mami, uchovávaj
všetky tie chvíle v pamäti.
A potom mi znovu rady dávaj,
o ktoré teraz celý svet stojí.

Pamätaj, mami, prosím, s láskou,
veď bez nej sa nedá spomínať.
A aj keď budem svetom kráčať s maskou,
sľubujem, budem ťa milovať.

Alexandra Štvrtecká, víťazka v poézii, I. kategória 
(študenti 1. a 2. ročníkov stredných škôl)

Malacké brko

Malacká paleta 2015 

Diablova záhrada (úryvok)
Ľudia sú fascinujúce tvory, ktoré ma neustále 
ohromujú. Vždy, keď si myslím, že ich dosta-
točne poznám, a dokážem predvídať, ako by 
sa správali, prekvapia ma a zareagujú úplne 
inak. A tým ma privedú do úžasu. 
Hovorím to, pretože to viem. Sledujem ľud-
stvo s ich radosťami, trápeniami a so  sna-
hou o dosiahnutie svojho sna celé tisícročia. 
A  snažím sa pochopiť, čo ich vedie a  ženie 
k tomu, aby sa nevzdali, nech im do cesty po-
stavím akékoľvek prekážky. 
Kde len berú tú silu stále a znova sa postaviť 
na nohy a pokračovať ďalej v plnení svojho 
sna, i keď sa zdá, že to je beznádejné?
Je do snáď emóciami, ktoré cítia? Pre ktoré  je 
matka ochotná sa vrhnúť i do náručia Smrti, 
len aby zachránila svoje dieťa? Je to láskou? 
Či   nenávisťou, pre ktorú je schopný jeden 
človek uvrhnúť ľudstvo do nešťastia a zničiť 
celý svet? Alebo je to len  ich vierou, že raz 
musí vyjsť slnko, nech sa zdá noc akákoľvek 
temná?
Alebo to tkvie v  samotnom človeku, ktorý 
jednoducho nemá povahu vzdávať sa?  
Nech je to tak či tak, som nimi jednoducho 
ohromený. 

A čím dlhšie sledujem ich životnú cestu, čím 
viac ľudí ňou sprevádzam, tým viac túžim byť 
jedným z nich a prežívať to čo oni. 
,,Opäť sleduješ tých svojich miláčikov?“ opýtal 
sa arogantný hlas. Otočil som sa  a zbadal som 
vysokého muža odetého vo výstrednom strie-
bornom plášti. Jeho rysy boli elegantné a tvár 
mal podľa ľudských noriem nanajvýš príťažli-
vú. No jeho oči boli chladné a tmavé. Boli mŕt-
ve ako ich majiteľ sám.
Ďalšia vec, ktorú na ľuďoch nepochopím, je 
fakt, že si Smrť predstavujú ako ženu s kosou 
či obludnú starenu.
Veď akoby mohla byť žena, symbol života, zá-
roveň tá, čo ho i berie? Sú to predsa muži, ktorí 
najčastejšie prinášajú skazu a spôsobujú smrť.
Smrť ku mne pristúpil a zahľadel sa ako ja na 
hladinu veľkého jazera, na ktorej som mohol 
sledovať osudy miliónov ľudí. Okolo nás vládlo 
ticho a pokoj mŕtvej záhrady kamenných ruží. 
,,Povedz, no nie sú úbohí?“ pohŕdavo sa ma 
opýtal Smrť. ,,Celý život sa za niečím ženú, 
snažia sa niečo dokázať, snažia sa niečo zna-
menať. A keď sa im to konečne podarí, prí-
dem ja a o všetko ich oberiem. No nie je to 
smiešne?“

Miroslava Orgoňová, víťazka v próze, II. kategória 
(študenti 3. a 4. ročníkov stredných škôl a vysokých škôl)

Výtvarná súťaž pre deti a  mládež 
Malacká paleta má za sebou 6. ročník. 
Pri vyhlasovaní témy aktuálneho roč-
níka sme sa vrátili k téme, ktorá bola 
zadaná i  pre prvý ročník súťaže: Ma-
lacky – dobré miesto pre život. Odbor-
ná  porota hodnotila 118 prác, ktoré 
zaslali všetky malacké základné ško-
ly, materská škola, ZUŠ, spojená ško-
la a centrum voľného času. Dielka boli 
rozdelené do 3 kategórií podľa veku 
autorov, pričom v každej porota udeli-

la hlavnú cenu, čestné uznanie a 3 ďal-
šie ocenenia bez poradia. 

Najvyššie ocenenie spomedzi všet-
kých - Cenu primátora mesta – získala 
Andjela Urbanová zo ZŠ Štúrova, kto-

rá pracovala pod pedagogickým vede-
ním Silvie Adamczakovej. 

Víťazné práce súťaže sú vystave-
né v detskom oddelení knižnice MCK 
v Malackách.  -red-

Cena primátora mesta Malacky
Andjela Urbanová (ZŠ Štúrova)

III. kategória – žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ
hlavná cena: Simona Matúšková (ZUŠ)

II. kategória – žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ 
hlavná cena: Lucia Lániková (Spojená 
škola sv. F. Assiského)

I. kategória – deti predškolského veku 
hlavná cena: tvorivé dielne CVČ 
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Skúšky z poľovníctva
Obvodná poľovnícka komora Ma-

lacky zorganizovala skúšky z  poľov-
níctva. Ich slávnostný štart ozvláštnili 
Lesničiari, ktorí predviedli poľovnícke 
signály. 40 záujemcov o  skúšky malo 
už za sebou teoretickú prípravu v roz-
sahu 70 hodín - 7 predmetov, strelec-
kú prípravu so skúškou zo streľby i roč-
nú poľovnícku prax. Ostávalo im zdolať 
poslednú a rozhodujúcu prekážku: 
úspešné zvládnutie minimálne 80 % 
zo 70 otázok skúšobného testu. A prá-
ve ten bol zdrojom nervozity. Otázky 
generoval počítač z niekoľko tisíc mož-
ností. Test automaticky aj vyhodnotil 

a výsledok nebolo možné zmeniť. Od 
počítačov nakoniec vstávalo 38 usmia-
tych poľovníkov.

Na skúšky dozerali skúšobné ko-
misie z Trnavy a Senice, ktoré na záve-
rečnom hodnotení nešetrili slovami 
chvály na organizátorov. Po skonče-
ní všetkých administratívnych úkonov 
bol čas aj na neformálnu debatu. Prí-
tomní sa zhodli, že veľa otázok z testov 
je pre začínajúcich poľovníkov zbytoč-
ných a mali by sa presunúť do úrovne 
ďalšieho vzdelávania. Poľovníci mali 
pripomienky aj k formulácii otázok. 

 -ts-

Súťaž trubačov

Sezóna na kúpalisku 
sa už začala

Počas nedávnej vlny horúceho počasia otvorilo svoje brány malacké kú-
palisko. Otvorené je denne od 10. do 19. hodiny. V jeho areáli sa okrem 
plaveckého bazéna s tromi toboganmi a detského bazéna nachádza aj 
minigolfové, volejbalové a detské ihrisko. Kto má záujem, môže si pre-
najať skrinku, slnečník či ležadlo. Občerstvenie je zabezpečené v troch 
bufetoch.

Naše mesto hostilo historicky 1. ročník Československej súťaže poľovníckych trubačov. Odštartovala ju sväto-
hubertská omša v piatok 5. júna. Jej melódie nám znovu pripomenuli nadčasový odkaz svätého Huberta, že 
každý z nás sa môže stať lepším človekom. 

V nádhernom sobotňajšom ráne 
6. júna sa Zámocký park zaplnil 230 
účastníkmi z Poľska, Česka a celé-
ho Slovenska, ktorých privítal primá-
tor Malaciek Juraj Říha. Súťaž oficiál-
ne otvoril gróf Pálfi alias Paľo Škrha v 
stredovekom kostýme. Gróf zároveň 
rozhodol, že súťaž na jeho panstve sa 

môže konať, a  zaželal v záhoráčtine 
prítomným príjemný pobyt. 

Maratón posudzovania hudob-
ných prezentácií sólistov i súborov tr-
val 8 hodín. V takmer tropických tep-
lotách si všetci pochvaľovali tiene 
starých stromov v parku ako aj vychla-
dené priestory poľovníckej výstavy 

v kaštieli, kde sa spracúvali výsledky. 
Poroty i  súťažiacich prišiel pozdraviť 
aj podpredseda parlamentu Českej 
republiky Zděnek Škromach. V nefor-
málnom rokovaní ocenil organizáciu  
podujatia a vyslovil podporu organi-
zátorom budúceho ročníka, ktoré sa 
uskutoční na Morave.

Domácich potešili tieto umiest-
nenia: súbory IN B - 4. miesto súbo-
ru Benedictus z OkO SPZ Malacky, 
5. miesto Jakuba Badrnu z OkO SPZ 
Malacky v  kategórii sólisti na rohy  
a 8. miesto Jozefa Benkoviča z PZ Ma-
lina Láb v kategórii sólisti na lesnice. 

Nech sa už budú medzinárodné 
súťaže poľovníckych trubačov konať 
kdekoľvek, vždy sa bude konštatovať, 
že história sa úspešne začala v Malac-
kách.

Kompletná výsledková listina je 
na www.trubaci.sk. 

 Text, foto: M. Merc

Túto sezónu nás čakajú aj príjemné 
vylepšenia. „Najzásadnejšou novinkou 
na letnom kúpalisku bude bezplatné WIFI 
pripojenie pre návštevníkov kúpaliska, 
ktoré začne fungovať niekedy na prelo-
me júna a júla,“ prezradil riaditeľ AD HOC 
Dušan Rusňák. „Tiež máme v pláne spolu-
prácu s istým internetovým rádiom. Pria-
mo na kúpalisku bude naživo hrávať DJ. 
Samozrejme to bude zariadené tak, aby 
sme neobťažovali mamičky s  deťmi pri 
detskom bazéne,“ hovorí ďalej D. Rusňák. 

Ďalšie novinky plánuje vedenie 
príspevkovej organizácie mesta AD 

HOC zrealizovať až po tohtoročnej 
letnej sezóne. „Spracujeme návrh na 
revitalizáciu kúpaliska a  do budúco-
ročného rozpočtu ho už zapracujeme, 
minimálne prvú fázu,“ dodal D. Rusňák.  
Od roku 1991, keď bolo malacké kú-
palisko otvorené prvý raz, sa tu neu-
diala žiadna zásadná zmena. Hoci pre-
vádzkovanie kúpaliska a rôzne opravy 
sú veľmi nákladnou záležitosťou, nový 
riaditeľ organizácie AD HOC dúfa, že 
sa mu tento stav podarí zmeniť a Ma-
lačania dostanú krajšie a modernejšie 
kúpalisko.

Ak sa chcete kúpať aj v  prípade 
horšieho počasia, môžete navštíviť 
krytú plaváreň v športovej hale Mali-
na. Bude otvorená počas celého leta, 
cez pracovné dni od 16. do 21.30 hod., 

cez víkendy 13. - 21.30 hod. Približne 
začiatkom septembra bude plaváreň 
na asi 2-3 týždne zatvorená pre rekon-
štrukciu ženských spŕch a šatní. 

 Text: -naty/lup-, foto: archív

CENY SA OPROTI MINULÉMU ROKU NEZMENILI.

Jednorazové vstupné

• deti do 3 rokov

• deti od 4 do 15 rokov 

• dôchodcovia, študenti, ZŤP

• dospelí

10.00 - 16.30 h

zdarma

1 € 

1,50 € 

2,50 € 

po 16.30 h

zdarma

0,70 € 

1,00 €

1,60 € 

Cenník služieb 2015 – kúpalisko Malacky, Jesenského ul.



Čas plynie ako v každej rieke prúd, 
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
21. júna sme si  pripomenuli tretie vý-
ročie, čo nás navždy opustil náš dra-

hý RSDr. Jozef Kol-
lár. S úctou s láskou 
spomína manželka 
Marta, synovia Dodi 
a Peťo s manželkou, 
vnúčatá Dodko, Jur-
ko, Janka, Martuška 

a celá rodina.

Už 10 rokov sníva svoj sen, nám zostáva 
na neho krásna spomienka len,
kyticu kvetov na hrob mu môžeme dať 
a s láskou na neho spomínať.

28. júna si pripomí-
name úmrtie nášho 
milovaného otca, 
dedka a  pradedka 
Jozefa Osuského 
z Malaciek. S láskou 
spomínajú dcéry 

s rodinami. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.

Láskavé srdce odišlo v diaľ, len spomien-
ka zostala a žiaľ. 
Tíško spí, sníva svoj večný sen, v našich 
srdciach žije každý deň.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no žije 
v srdciach tých, čo ho milovali.

27. júna si pripomí-
name nedožité 74. 
narodeniny nášho 
drahého manžela, 
otca, dedka Ladisla-
va Matúšku. Kto ste 
ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku. S láskou spomína 
manželka a deti s rodinami.

1. júla si pripomíname 14. výročie, čo 
nás opustil náš otec Pavol Weber,
a  6. júla si pripomíname 1. výročie 
úmrtia našej maminky Márie We-
berovej.
Spomínajú deti s rodinami, vnúčatá 
a pravnúčatá.
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SPOMIENKY

JUBILANTI

MALACKÁ MATRIKA OD  30. 5. DO  22. 6.2015 DROBNÁ INZERCIA

Vítame medzi nami
Samuel Sloboda *30. 5., Si-
mona Maderová *5. 6., Viktó-

ria Kacková  *6. 6., Branislav Čermák 
*8. 6.  

Povedali si áno
Peter Šišulák a Monika Še-

bestová, Lukáš Tománek a Domini-
ka Poláková, Martin Halla a Lucia Ca-
badajová, Štefan Sabol a Anna Maria 
Slonka, Miroslav Tesáček a Daniela 
Vandáková, Jozef Radič a Veronika 

Bilkovičová, Michal Jánoš a Natália 
Slobodová

Nie sú medzi nami
Mária Eglová, Závod, *1940; 

Peter Petráš, Malacky, *1954; Helena 
Benková, Malacky, *1918;  Eduard Ko-
žuch, Malacky ,*1936; František Reise-
nauer, Jablonové, *1933; Silvia Kadli-
cová, Malacky, *1973; Anna Smáková, 
Sološnica, *1941; Juraj Jánošík, Ma-
lacky, *1984; Ján Bayer, Pernek, *1942; 
Miroslav Papík, Malacky, *1961

• Predám nové dojenie pre kozy a ovce, 
cena 650 €, tel. 0907 181 800.
• Predám novú dvojkomorovú pascu 
na kuny, tchory, lasice - 100 cm, cena 
38 € a tiež pascu na líšky, psov - 140 
cm, cena 50 €. Kontakt: 0907 181 800

80 - Viktória Tomášková
85 -  Anna Grujbárová, Viera Lába-

dyová,  Zdenka Patíková
90 -  Ján Hyža, Oto Kristian, Irena 

Paštiaková
91 -  Vlastimila Šujanová
92 -  Augustín Jurkovič, Anna Pe-

cinová
93 - Jana Spuchláková
94 - Alžbeta Huňadyová

V sobotu 20. júna sa v Letnom ringu Aliho Reisenauera st. v Malackách 
konal 20. ročník Záhoráckeho pohára v boxe zmiešaných družstiev. Záho-
rácky pohár je najstarší turnaj v boxe na Slovensku, ktorý založila legenda 
československého boxu a nestor malackého boxu Ali Reisenauer st.

12. júna 2015 nás vo veku ne-
dožitých 97 rokov opustila pani 
Alžbeta Lysá z  Malaciek. Pocho-
vaná bola v Liptovskom Mikuláši. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. 

Svadba  
v Malackom hlase

V sobotu 20. júna vykročila do nového života naša kolegyňa, redaktorka Ma-
lackého hlasu Natália Slobodová. Svoje „áno“ povedala 30-ročnému manažérovi 
stavieb Michalovi Jánošovi. Milá Natálka a Michal, k najlepšiemu rozhodnutiu váš-
ho života vám srdečne blahoželáme a zároveň želáme, aby ste sa celý život mali tak 
radi ako teraz. kolegovia z MsÚ Malacky 

CENTRUM VOĽNÉHO 
ČASU V MALACKÁCH

VÁS POZÝVA NA

KDE
v Centre voľného času

KEDY
v piatok  3. júla 2015 o 10.00 h

Vstupné:   1,- €

BÁBKOVÉ DIVADLO

MIŠO A JEHO SVET
PRÍBEH O MIŠOVI  A JEHO  
DOBRÝCH K AMAR ÁTOCH

20. ročník Záhoráckeho pohára v boxe

Tesne pred turnajom odvolali účasť 
boxeri z Rakúska a  Maďarska, takže  
v ringu sa proti sebe stretli výbery ČR 
a SR. Diváci videli kvalitné zápasy v 11 du-
eloch vo všetkých vekových kategóriách 
od mladších žiakov po mužov. Turnaj sa 
skončil výsledkom 16:6 pre Slovensko,  
a tak Záhorácky pohár zostal doma. 

Vo výbere Slovenska sa predstavi-
lo 5 boxerov z Malaciek z oboch do-
mácich klubov. Najtechnickejším boxe-
rom podujatia sa stal Peter Kovalovský 
(BC RTJ Malacky) v hmotnosti do 91 kg 
a najbojovnejším boxerom sa stal star-
ší žiak Marian Ružička (BC RTJ Malacky)  
v hmotnosti do 56 kg. 

Spestrením tohtoročného medzi-
národného turnaja bolo vystúpenie 

speváčky Klaudie Říhovej a exhibičné 
vystúpenie tradičného Aikido Kurilla 
Budokan z Dojo Šaštín-Stráže. 

Čestný diplom a vecné ceny za 
podporu a rozvoj boxu si z rúk pred-
sedu BC RTJ Aliho Reisenauera prevza-
li: primátor mesta Malacky Juraj Říha  
a podnikatelia Pavol Škopík a Jozef 
Ivan z Malaciek. 

Tieto kategórie vyhrali malackí 
boxeri:
• starší žiaci, 56 kg: Marian RUŽIČKA, 
BC RTJ Malacky 
• muži, 75 kg: Lukáš KORMANČÍK, ABC 
Malacky 
• mladší dorast, 54 kg: Manuel ŠO- 
MORJAI, BC RTJ Malacky 

• mladší dorast, 69 kg: Adam JANTO, 
BC RTJ Malacky 
• muži, 91 kg: Peter KOVALOVSKÝ, BC 
RTJ Malacky

BC RTJ ďakuje za podporu partne-
rom a sponzorom podujatia a mediál-
nym partnerom.

 Text, foto: A. Reisenauer
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Úspech mladých tenistov 
Tri družstvá tenisového klubu sa zúčastnili na oblastnom kole detského Fed Cupu a Davis Cupu bratislavského 
regiónu. Ide o súťaž družstiev detí do 10 rokov a bratislavský región v tejto kategórii je dlhodobo veľmi silný. Deti 
boli rozdelené v oboch kategóriách do  4-5 členných skupín, z ktorých prvé dve družstvá postúpili do regionálneho 
kola. V kategórii dievčat nás reprezentovali dve družstvá.

Začiatkom júla sa v obci Valaliky neďaleko Košíc zišlo 32 najlepších chlap-
cov a 24 najlepších dievčat, aby si zmerali svoje sily na Majstrovstvách SR 
mladších žiakov v stolnom tenise. Reprezentanti Malaciek si domov od-
niesli jednu striebornú a tri bronzové medaily. 

Mnohí Malačania si pamätajú názov StreetFest. Z pôvodného turnaja v strítbale sa postupne vyvinula na malacké 
pomery kolosálna akcia, na ktorej vystupovali slovenskí i zahraniční hudobníci. Tie časy pominuli, ale StreetFest 
bude pokračovať. Akurát sa vracia k pôvodnej myšlienke, teda k strítbalovým zápasom. 
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V A družstve to boli Laura Alberto-
vá, Simona Šurinová a naša najmen-
šia, Natália Ružová, ktorá len nedáv-
no oslávila 8. narodeniny. V skupine 
dievčatá zdolali všetkých štyroch súpe-
rov 5/0. Laura nestratila vo svojich zápa-
soch ani gem a Natálka z troch zápasov 
proti súperkám starším o 2 roky (vzhľa-
dom na vek ide o  priepastný vekový 
rozdiel) dosiahla tri víťazsvá a vo svojej 
kategórii patrí medzi absolútnu sloven-
skú špičku.

B družstvu v  zložení Vanesa 
Horváthová, Simona Ružová ako-
-tak dokázalo vzdorovať len A druž-
stvo Slávie Agrofert STU Bratislava 
(druhý najväčší slovenský klub s roč-

ným rozpočtom asi  50-krát väčším 
ako náš klub). Tento zápas naše diev-
čatá zvládli v pomere 4/1 a zvyšné tri 
družstvá vyprevadili domov s výsled-
kom 5/0.

Pred piatimi rokmi, keď sme na-
štartovali obrodu malackého tenisu, 
by sme si o  takomto výsledku nedo-
volili ani len snívať. Kapitánka družstva 
Alžbeta Gelingerová ocenila herný um 
Vanesky a Simonky, znásobený tým, že 
Simonka pre zdravotné problémy mu-
sela na týždeň vynechať tréningy. 

Chlapci hrali v zložení Nathan Ha-
lahija, Bence Zsemlye, Marek Móro  
a  Andrej Pinkava (poslední dvaja 
vzhľadom na vek skôr nasávali atmosfé-

ru veľkého podujatia). Chalani najskôr 
bez  straty gemu porazili TK Case, ná-
sledne 4/1 domáce TŠP B a o víťazstvo 
v skupine hrali proti Slávii Agrofert STU 
Bratislava. Prvé dve dvojhry síce prehra-
li a prehrávali aj na začiatku štvorhry, av-
šak vzápätí prišiel skvelý obrat: najskôr 
vyhrali štvorhru, potom Bence po fan-
tastickom výkone rozstrieľal svojho sú-
pera a takisto vyhral aj Nathan po naj-
lepšom výkone svojej kariéry. Radosť 
z obratu nemala konca kraja!

Tieto výsledky sú pre trénerov i celý 
TK Strojár zadosťučinením za odvede-
nú prácu a veľkým povzbudením do 
budúcnosti.  

 Text, foto: -MIG-

V Malackách bude opäť StreetFest Pozývame  
na Turnaj generácií 

Strítbal je populárna verzia basket-
balu, akurát sa hrá na jeden kôš a má 
špecifické pravidlá. V minulosti turnaj v 
Malackách patril do slovenskej Street- 
ball Tour a zúčastňovali sa na ňom 
všetci poprední hráči z celého Sloven-
ska. Štvrtého júla pri športovej hale 
Malina na Sasinkovej ulici pôjde o ne-
pomerne skromnejší turnaj. Organi-
zátori však očakávajú, že do Malaciek  
si nájdu cestu viacerí hráči zo západ-

nej časti republiky. „Jednou z hlavných 
motivácií, prečo sme sa rozhodli organi-
zovať turnaj, je zviditeľniť malacký bas-
ketbalový klub Strojár a prípadne prilá-
kať k tomuto športu ďalších,“ vraví Karol 
Ivančík, ktorý participuje na organizá-
cii. Turnaj sa uskutoční na parkovisku 
pred Billou, kde vyrastú štyri ihriská. 
Nebude chýbať ani hudobný sprie-
vodný program, hoci už nie festivalo-
vého charakteru ako v minulosti. Hrať 

sa bude v   kategóriách žiaci, žiačky, 
muži, ženy a  mix (družstvo zložené 
z mužov i žien). Akciu organizuje bas-
ketbalový oddiel Strojár Malacky a ak 
4. júla práve nepôjdete hrať, príďte sa 
aspoň pozrieť. Na turnaj sa dá prihlásiť 
cez mail ivancik.karol@gmail.com 
alebo cez facebook (Karol Ivancik).   
Víťazi dostanú zaujímavé vecné ceny. 

 
 K. Ivančík

Malacké nádeje 
v stolnom tenise:

2. miesto v štvorhre chlapcov získal Fé-
lix Ivančo so spoluhráčom  Adamom 
Klajberom z Poproča.
3. miesto v  štvorhre chlapcov získalo 
malacké duo Andrej Freund - Patrik 
Fusek.
3. miesto v  zmiešanej štvorhre získal 
Patrik Fusek so spoluhráčkou  Julkou 
Dzelinskou z Michaloviec.
3. miesto v dvojhre získal Félix Ivančo.

Malacky reprezentovali Sára Bilkovi-
čová, Andrej Freund, Patrik Fusek a Fé-
lix Ivančo. Ich trénermi sú bývalí úspešní 
reprezentanti Jaromír Truksa a Vladimír 
Mihočko mladší. Našim mladým stol-

ným tenistom srdečne blahoželáme 
a veríme, že raz aj oni napodobnia veľ-
ké športové úspechy svojich trénerov.

 Text, foto: R. Ivančo

Hádzanársky oddiel pozýva všet-
kých priaznivcov malackej hádzanej 
na 17. ročník Turnaja generácií, ktorý 
sa uskutoční v sobotu 27. júna. Na tur-
naji sa zúčastnia odchovanci malackej 
hádzanej všetkých vekových kategó-
rií, teda aktívni aj bývalí hráči. „Doposiaľ 
hrali vždy len muži, ale časom sa to mož-
no zmení, keďže v posledných rokoch tu 
máme početne zastúpenú aj dievčenskú 
zložku. Hrať budú chlapci od žiackych ka-
tegórií až po kategóriu starí páni, čiže kaž-
dý, kto má chuť. Družstvá musia mať as-
poň sedem hráčov a prihlasovať sa môžu 
u členov výboru, prípadne e-mailom na 
info@handballmalacky.sk,“ hovorí or-
ganizátor Dušan Frýbert. 

Pre deti bude pripravená zábavná 
zóna a pre priaznivcov rockovej hudby 
koncert Ďuriho & Stenlyho z AC+. Akcia 
sa uskutoční v areáli Zámockého parku 
a výťažok bude použitý na rozvoj mlá-
dežníckej hádzanej v Malackách. 

Paralelne s Turnajom generácií budú 

na zatrávnenej ploche vedľa hádzanár-
skeho ihriska hrať minihádzanársky tur-
naj aj najmladší hádzanári. Ide o vyvr-
cholenie Záhorackej minihandball ligy  
v zmiešaných družstvách chlapcov  
a dievčat. „Boli by sme radi, keby tento tur-
naj navštívili aj rodičia, ktorí ešte len zva-
žujú, na aký šport by svoje deti radi prihlá-
sili. Tu si môžu prísť naživo pozrieť, koľko 
pohybu a radosti z hry môže tento šport 
ich deťom dať a zároveň sa môžu infor-
movať, ako a kde môžu deti prihlásiť na 
hádzanú,“ povedal Dušan Frýbert.

 Text: -naty/DF-, foto: -archív-

4 medaily z majstrovstiev 
Slovenska


