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úvodník

Od slnka
k vode

Dominantným faktorom niekoľ
kých desiatok nasledujúcich dní bude
bez debaty slnko a s ním ruka v ruke
kráčajúce leto, ktoré nás už v júni po
zdravilo svojimi prvými horúcimi lúč
mi. Slnko, najžiadanejší „tovar“ počas
našich letných dovoleniek, nám opäť
poskytne priestor na relaxáciu, na do
bitie životnej energie, na doplnenie
duševných i fyzických síl. Dovolenkový
čas, milí Malačania, je tu a či ho strá
vite v zahraničí pri mori, doma v kruhu
rodiny alebo stavbou či zariaďovaním
svojho nového príbytku, prajem vám,
aby ste si ho užili v pohodlí a zdraví.
A my, ktorí si pre pracovné povinnosti
ešte nemôžeme dovoliť sladké nične
robenie pri vode, si aspoň vpusťme tro
chu slnečných lúčov na naše pra
coviská pre povzbudenie. Tak či onak
na oddych sa chystá aj Malacký hlas,
ktorého ďalšie vydanie objavíte vo svo
jich schránkach koncom augusta. We
bová stránka malacky.sk a eM TV však
dovolenku nemajú, takže budete infor
movaní aj o letnom dianí vo vašom
meste.
A na záver ešte jedna otázka. Vie
te, že Slovensko je svetová veľmoc
v množstve pitnej vody na jedného
obyvateľa? Doprajme si jej preto do
statok počas nadchádzajúcich horú
cich dní... A môžeme aj trošku viac,
veď sme veľmoc! Krásne leto!
PAVOL URBAN

Celé mesto
u vás doma!

Vzácna medzinárodná
návšteva
Naše mesto začalo posledný júnový týždeň v medzinárodnom
duchu. V pondelok 27. 6. navštívilo Malacky hneď 12 manželiek
veľvyslancov z celého sveta.
Zastúpené boli krajiny ako Fínsko, Japonsko, Belgicko, Španielsko, ale
aj Kórea či USA, Rusko a aj Kanada. V rámci programu s názvom Slovenská
cesta židovského kultúrneho dedičstva, ktoré zorganizovalo Izraelské veľ
vyslanectvo v Bratislave, nahliadli manželky veľvyslancov do malackej sy
nagógy. V nej na nich dýchala kultúra a umenie. Vážené dámy odchádzali
z Malaciek nielen s úsmevom na perách, ale i s keramickými darčekmi, ktoré
pre ne pripravili žiaci a učitelia výtvarného odboru ZUŠ v Malackách, ktorý
sídli práve v synagóge.

Americký futbal
prvýkrát
v Malackách
Wildboars (Diviaci) nastúpili v sobotu 25. 6. na svoj historicky prvý zápas
proti žilinským „bojovníkom“. Zostavu tvorili najmä hráči Malaciek. Ako
prví hneď aj útočili a ujali sa vedenia 6:0, keď svoj premiérový touchdown
zaznamenal quaterback Ľudo Gyirbach, ktorý pridal pred svojím zranením
ďalšie dva. Zápas sa skončil víťazstvom domácich Wildboars 33:18.

Text: M. Galbavý (krátené); foto: S. Osuský

Text: N. SLOBODOVÁ; foto: S. Osuský

Podali
ruku
tým, čo
sami nič
nepýtajú

Sú tu, trošku iní ako my, ale predsa s rovnakými nárokmi na slobodu,
lásku a plnohodnotné ľudské prežívanie. Naši spoluobčania
s telesným a mentálnym postihnutím, ktorí vo svojom vývoji často
zostávajú napriek veku večnými deťmi – čistými a bezbrannými.
Vyrastajú a starnú rovnako ako my. Pred očami rodičov, ktorých
často trápi ich budúci osud, keď príde čas, že sa o nich už sami nebu
dú môcť starať. Taký osud stihol už aj Michala Sojáka z Malaciek.

Zbierka pokračuje!
Prispejte na dobrú vec!
V dobrovoľnej zbierke na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sme do 29. 6. vyzbierali

Účet:

3278257023/5600

7392,55 €.

ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM
ĎAKUJEME.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

Zostal bez rodičov
Miško Soják (35) je dospelý muž
odkázaný na sociálnu pomoc. Oba
ja rodičia mu zomreli a pracovníkov
Vstúpte, n. o., jeho osud postavil
pred novú úlohu – hľadať riešenia.
Michal nemôže zostať sám a potre
buje asistenta. Kde však bude bývať?
Zdedil síce po rodičoch dvojizbový
byt na Bernolákovej ulici, no nemô
Pokračovanie na . strane

SAMOSPRÁVA • PUBLICISTIKA

Podali ruku tým,
čo sami nič
nepýtajú
Dokončenie z . strany

že tam byť sám. Ako skĺbiť možnosti
vo všeobecný prospech?
Podporované bývanie
im skvalitní život
„Napadla nám myšlienka, ktorá
dala podnet zrodu prvého podpo
rovaného bývania v Malackách,“ spo
kojne sa usmieva riaditeľka Vstúpte,
n. o., Martina Ambrušová. „Michal je
náš klient a cíti sa u nás dobre. Vie
me, že nás potrebuje. Dohodli sme
sa. Svoj byt na Bernolákovej ulici
nám prenajal na 15 rokov, aby sme
v ňom mohli prevádzkovať sociálnu
službu podporovaného bývania, kto
rú on za to nebude musieť vôbec
hradiť. Podmienkou totiž je, že práv
nická osoba, ktorá je prevádzkova
teľom služby, musí byť vlastníkom
alebo nájomcom nehnuteľnosti,“ po
kračuje M. Ambrušová. Stálo to ná
mahu, ale naši klienti sa už sťahujú,
upratujú a zariaďujú si prostredie
podľa svojho vkusu. Máme teda pr
vé podporované bývanie v meste,
ale aj v okrese Malacky, a to dokonca
pre troch našich klientov. Okrem Mi
chala, ktorý bude obývať jednu izbu,
s ním budú„v spoločnej domácnosti“
žiť aj Janka Beňová (31) a Peter Jung
(43), ktorí už štyri roky tvoria pár.
„Keď sa naučia fungovať samostat
ne, nemusia raz skončiť niekde za
hranicami strážených ústavov. Pod
porované bývanie je obrovský krok
vpred, je to nová sociálna služba,
ktorá pomôže ľuďom s postihnutím
viesť kvalitný, plnohodnotný, ale naj
mä dôstojný život s rovnakými mož
nosťami, aké majú ich zdraví ro

vesníci,“ vysvetľuje nadšená podpo
rovateľka projektu.
Učili sa dva roky
Klienti Vstúpte, n. o., sa na osa
mostatnenie pripravovali dva roky
podľa individuálnych plánov a po
trieb. Aj keď s nimi zo začiatku musí
byť asistent vo dne aj v noci, tento
človek im len pomáha a nič neurobí
za nich. Michal denne navštevuje re
habilitačné centrum Vstúpte, n. o.,
Janka aj Peťo pracujú v Dome Svita
nia v Jakubove, a teda dochádzajú
do práce a z práce. V čase prípravy
sa učili starať o domácnosť, hospo
dáriť s financiami, poznávať okolie

Možno nebude posledné
Ojedinelý projekt výstavby domu,
ktorý by mal slúžiť na zriadenie pod
porovaného bývania pre 5 klientov,
sa rozhodol uskutočniť a zafinanco
vať súkromný investor z Bratislavy
z prostého dôvodu. Manželka mu zo
mrela a sám je dôchodca, ktorý sa sta
rá o syna s ťažkým zdravotným po
stihnutím. Nerád by ho raz nechal úra
dom napospas. „Neziskovku” Vstúpte
si vyhľadal sám ako kvalitného posky
tovateľa sociálnej služby pre klientov,
akým je aj jeho syn, a obrátil sa na ňu
s ponukou na spoločný projekt, aký
nemá na celom Slovensku obdobu.
Mesto by to nestálo ani korunu, no

Prví majitelia
už majú kľúče
Posledné tri júnové dni bolo Pri
Maline rušno. Parkovisko sa plnilo au

Elektronizácia
samosprávy
Na ostatnom rokovaní mestské
ho zastupiteľstva sa poslanci za
oberali schválením projektu Elek



tami, na lavičkách po
sedávali ľudia. Ko

pol roka hľadali vhodné lokality. Do
úvahy prišli tri alternatívy – na Stu
pavskej či Veľkomoravskej ulici, alebo
na Mierovom námestí,“ hovorí M. Am
brušová. Mestskí poslanci však zatiaľ
nenašli v otázke vhodnej lokality kon
senzus, hoci v princípe projekt ako
taký vítajú. Aj preto predkladatelia aj
investor dychtivo očakávajú výsledok
spoločného zasadnutia dvoch komi
sií MsZ (6. 7.), ktorých členovia chcú
opätovne preskúmať pozemkové
možnosti mesta a nájsť vyhovujúce
riešenie.
Ak sa to podarí, bola by to obrov
ská výhra pre všetkých.
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

nečne sa dočkali. Pre mnohých vyrie
šenie bytových problémov znamená
nový život v 110 neštandardne rie
šených priestranných 1- a 2-izbových
bytoch s rozlohou do 58,62 m2. Tak
nech sa im šťastne býva!
Text, foto: -red-

a orientovať sa v ňom, udržiavať
dobré susedské vzťahy, ale aj variť,
pripravovať a podávať jedlá. Ich pr
vé podporované bývanie prišlo ob
divovať a nových obyvateľov bytu
podporiť veľa priaznivcov, medzi ni
mi aj ich rodičia, priatelia, vedenie
ZPMP Svitanie, ale aj primátor mes
ta J. Ondrejka. Klienti Vstúpte, n. o,
sa nedali zahanbiť. Ponúkali pohos
tenie, ktoré sami pripravili, nádhernú
tortu a predviedli aj kultúrny pro
gram. Ich mladá, ale zato matersky
láskavá riaditeľka odovzdala všet
kým trom symbolické kľúče od ich
bývania.

Z júnových rokovaní MsZ

Poslanci dali 20. 6. zelenú aj pro
jektu Rekonštrukcie Nádražnej ulice
a autobusového nádražia v Malac
kách. Schválili usporiadanie užíva
cieho vzťahu medzi mestom a vlast
níkmi pozemkov odplatným prevo
dom a odplatným prenájmom par
ciel na dobu určitú do 31. 12. 2018
za symbolickú sumu.
MsZ zobralo na vedomie správu
z vykonanej následnej finančnej
kontroly projektu HBV Jánošíkova
Malacky. V nej hlavná kontrolórka
mesta okrem iného poukázala na
procesnú chybu pri zadávaní kódu
zdroja pri čerpaní návratných a ne
návratných finančných zdrojov a od
súhlasila postup výberu žiadateľov
o nájomné byty, ktorý zabezpečova
la komisia. O návrhu platu primátora
sa rokovalo v zmysle novely zákona
253/94 Z. z., ktorá upravuje platové
minimum primátorov a starostov na
1945,57 €. Plat bol poslancami nako
niec zvýšený o 15,65 % a ustanovený
-urna sumu 2250 €. 		

háčik je v tom, že pre výstavbu je
potrebný pozemok. Dom mieni pre
písať na syna, ale služby podporova
ného bývania by tam mala poskyto
vať právnická osoba, v tomto prípade
nezisková organizácia Vstúpte, n. o.,
rehabilitačné stredisko pre ľudí s men
tálnym postihnutím Malacky. Inves
tor teda hľadá pozemok vo vlastníc
tve mesta na prenájom na dobu neur
čitú za symbolické nájomné. Zmluv
ne sa chce zaviazať, že v prípade
úmrtia vlastníka stavby (svojho syna)
celé zariadenie prejde do vlastníctva
mesta, ale poskytovanie sociálnych
služieb zostane zachované. „Na tento
účel sme spolu s úradníkmi mesta

tronizácia samospráv Malaciek
a Stupavy. Obsahom a hlavným
zámerom projektu je informati
zácia miestnej samosprávy v rám
ci procesu informatizácie spoloč
nosti.

Dôvodom snahy o informatizáciu
je zvýšenie spokojnosti občanov,
podnikateľov a ostatnej verejnosti
so samosprávou, zvýšenie jej výkon
nosti hlavne v rovine komunikácie
s občanom. Cieľom je elektronické
vybavovanie úradných úkonov, čo
by malo priniesť zníženie adminis
tratívneho zaťaženia a zvýšenie
transparentnosti úkonov medzi
klientom a mestom.
Predpokladá sa zavedenie 20 po
vinných služieb (napr. elektronické
verejné obstarávanie, vybavovanie
sťažností a podnetov, informovanie
o činnosti obce atď.) a 117 voliteľ
ných, z tých si mesto vyberie podľa
potreby.
Celková investícia na projekt činí
viac ako milión eur, rozpočet mesta
projekt zaťaží však iba 5 % z tejto
sumy, pretože zvyšné náklady sú
financované v rámci Operačného
programu Bratislavský kraj, teda
z fondov EÚ. Projekt bol napokon
schválený MsZ, no výzva, na základe
ktorej bolo možné požiadať o nená

vratný finančný príspevok, bola tri
dni nato pozastavená na minimálne
15 dní z dôvodu súvislosti meškania
projektu „Elektronické služby spo
ločných modulov ústredného por
tálu verejnej správy a prístupových
komponentov“, na ktorý tento pro
jekt nadväzuje. V každom prípade
uvedený projekt sľubuje prínosy
tak pre občanov, ako aj pre mesto.
Spoločný projekt so Stupavou
znamená aj spoločné financovanie
nákladov na tieto služby. Navrho
vaný je zatiaľ spôsob pomer finan
covania nákladov k pomeru počtu
obyvateľov. Uvedený návrh však ne
-urmusí byť konečný.		

Škola, jedlo
a krúžky budú
drahšie
Výška príspevku rodičov detí na
čiastočnú úhradu nákladov v ško
lách a školských zariadeniach v zria
ďovateľskej pôsobnosti mesta sa
naposledy menila v roku 2009. Na
júnovom rokovaní MsZ schválilo
nové VZN, ktoré prináša mierne zvý
šenie doterajších cien.
Nové mesačné poplatky za škol
ský klub, stravu či krúžky zohľadňu

jú okrem zákonnej výšky aj požia
davky riaditeľov ZŠ, ZUŠ a MŠ na
zvýšenie príspevku už od 1. sep
tembra 2011. Zvýšenie je mesačne
v školskom klube detí o 2 €, v ZUŠ
o 1 € pre žiakov – deti, o 2 € pre
žiakov – dospelých a v MŠ o 2 €.
Zvýšenie príspevku umožní zlepšiť
najmä materiálno-technické vyba
venie školských klubov detí a škôl.
Príspevky v centre voľného času
sa menia len u krúžkov pre do
spelých, kde dochádza k zvýšeniu
platby zo 6–7 € na 10 €. Ostatné
poplatky zostávajú v pôvodnej
výške (podľa VZN č. 13/2009).
Zmena nastáva i pri výške prís
pevku na nákup potravín, ktorá je
v súlade s finančnými pásmami
Ministerstva školstva, vedy, výsku
mu a športu SR na nákup potravín
podľa veku stravníkov.
Prechod do vyššieho finančného
pásma vyplynul z konzultácie s ve
dúcimi jedální a riaditeľmi škôl.
Zmenu si vyžiadal nárast cien po
travín. Prechod o jedno pásmo vyš
šie predstavuje zvýšenie o 0,06 až
0,07 € na jeden obed (v MŠ na de
siatu, obed a olovrant spolu) podľa
vekovej kategórie stravníkov. Zá
konný zástupca uhrádza finančný
príspevok na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín za die
ťa v MŠ v sume 1,19 €/deň za žiaka
1. stupňa ZŠ 0,9 €/obed a za žiaka
2. stupňa ZŠ 0,96 €/obed.
-red-

Na správnu mieru
V MH č. 12/2011 sme v článku s ná
zvom Z rokovacej sály uverejnili tú
to informáciu:
„Zastupiteľstvom nakoniec nepre
šiel ani návrh nového rokovacieho po
riadku MsZ a komisií MsZ z dielne pred
kladateľa J. Říhu. Na stiahnutie ma
teriálu z rokovania ho vyzval primátor
s odôvodnením, že príprava takéhoto
dôležitého dokumentu si vyžaduje kon
zultáciu s primátorom, no tento ma
teriál s ním nikto nekonzultoval.”
Správna informácia je:
„Zastupiteľstvo nakoniec o návrhu
nového rokovacieho poriadku MsZ
a komisií MsZ z dielne predkladateľa
J. Říhu nehlasovalo. Napriek tomu, že
primátor mesta dostal materiál na pri
pomienkovanie o týždeň skôr ako po
slanci a pripomienky neuplatnil, pred
kladateľ vyhovel jeho žiadosti a návrh
rokovacieho poriadku z ústretovosti
stiahol a predloží ho opäť v auguste.”
Za nepresnosť sa ospravedlňujeme.
		
Redakcia MH
Máte postreh alebo informáciu,
ktorá môže zaujímať Malačanov?
Váš e-mail nás poteší na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk
MALACKÝ HLAS            13/2011
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Lúčenie so školským rokom
S koncom júna prišiel aj koniec školského roka, triedy stíchli. Júnové
dni však ponúkli žiakom príležitosť rekapitulovať uplynulých 10 me
siacov, a to všakovakými spôsobmi. V ZŠ na Štúrovej ulici a v ZŠ Dr.
J. Dérera zhodnotili úspechy svojich žiakov na slávnostných aka
démiách, v ZŠ M. Olšovského zase nacvičili dvojjazyčné divadelné
predstavenie Cinderella – Popoluška (na snímke vpravo).

Vo štvrtok 16. 6. sa v Kultúrním do
mečku uskutočnila slávnostná aka
démia ZŠ Štúrova, na ktorej boli od
menení najúspešnejší žiaci školy prá
ve v končiacom sa školskom roku.
A bolo čo oceňovať. Veď až 69 žiakov
školy sa môže pýšiť titulom majstra
okresu alebo víťazstvom v krajskej
súťaži a až 27 si môže povedať, že na
celom Slovensku sú úplne najlepší.
Podarilo sa im získať až tri celoslo
venské prvenstvá. Škola má majster
ky SR vo vybíjanej, víťazov celoslo
venského kola Európy v škole v mul
timediálnej tvorbe i víťazku celoslo
venského kola výtvarnej súťaže
Biblia očami detí a mládeže. Za úspe
chy patrí poďakovanie snaživým žia

kom i pedagógom, ktorí ich na ceste
k úspechu usmerňovali.
Aj žiaci z dérerky žnú úspechy
Žiaci a pedagógovia ZŠ Dr. J. Dé
rera sa obzreli za 78. rokom jestvo
vania svojej školy 21. 6. Aj oni sa
stretli na slávnostnej školskej aka
démii a spoločne s rodičmi si pripo
menuli prostredníctvom fotografic
kých záberov zaujímavé momenty
školského roka 2010/2011. Do bo
hatého kultúrneho programu jeho
autori zaradili dramatizácie v slo
venskom i anglickom jazyku, vlast
né literárne práce, básne, piesne,
ba aj ukážky spoločenských tancov.
V závere slávnostnej školskej akadé

mie riaditeľka školy T. Sopóciová
odmenila 46 žiakov za úspešnú re
prezentáciu školy v rôznych súťa
Do bohatého kultúrne
ho programu slávnost
nej akadémie „dérer
ky” autori zaradili dra
matizácie v sloven
skom aj anglickom
jazyku, vlastné literár
ne práce, básne, pies
ne, ba aj ukážky spo
ločenských tancov.

žiach či predmetových olympiádach
na okresnej i krajskej úrovni. Na naj
vyššie priečky siahli dvaja žiaci. Ľu
bomíra Chmelová získala čestné
uznanie v celoslovenskom kole sú
ťaže Európa v škole za literárnu prá
cu v anglickom jazyku a Richard

Jurovatý sa stal majstrom SR v behu
na 60 m.
[Ne]tradičné predstavenie
Žiaci ZŠ M. Olšovského nacvičili
dvojjazyčné divadelné predstavenie
pod názvom Cinderella (Popoluška).
Pracovali pod vedením učiteľky ang
ličtiny a vedúcej hudobno-drama
tického krúžku v škole V. Slezákovej.
Deti už tradične na konci školské
ho roka pripravujú predstavenie pre
svojich rodičov, starých rodičov a sú
rodencov. Tento rok však nie iba po
slovensky, ale podobne ako na „dé
rerke“ anglicko-slovensky. V sloven
čine je komentátor – rozprávač, spo
lu s kľúčovými slovami a frázami jed
notlivých dejstiev – tiež v angličtine,
pre porovnanie textov, dejstvá iba
v anglickom jazyku.
„Učenie jazyka prostredníctvom
zažitej hry je veľmi efektívne. Výni
močnosť je posilnená silným auten
tickým osobným zážitkom spojeným
s emóciami. Preto sme tento rok
spojili príjemné s užitočným,“ hovorí
V. Slezáková, učiteľka a režisérka
v jednej osobe.
Text: ZŠ Štúrova, ZŠ Dr. J. Dérera,
T. Búbelová;
foto: -ZŠ/naty-

Víťazka celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže Nikol Hladíková.

Druhé narodeniny golfového ihriska
White Eurovalley Golf Park (WEGP) – 27-jamkový golfový areál na
Záhorí oslávi 18. 7. svoje druhé narodeniny a jeho prevádzkovatelia
môžu oprávnene tvrdiť, že sa stalo atraktívnym a vyhľadávaným
golfovým ihriskom slovenských, zahraničných, najmä však českých
hráčov golfu, ktorých sa tu už vystriedalo na tisíce!

Aké boli prvé dva roky fungo
vania golfového ihriska, sme sa
spýtali generálneho riaditeľa re
zortu Black and White Mareka Sa
sáka.
Od svojho vzniku má Eurovalley
Golf Park Klub vyše 300 členov a hos
til asi 50 športových, spoločenských
či charitatívnych turnajov. Intenzív
ne sa venujeme mládeži. V roku
2010 klub vyhral všetky juniorské
súťaže v rámci Túry olympijských
nádejí a majstrovstiev SR. Od marca
2011 spolupracujeme so zahranič
ným trénerom z  Kalifornie v USA
J. Gratzom, ktorý sa chce venovať
mládeži a deťom.
Výťažok na charitu – 6000 €
Agentúra organizujúca prestížny
Diamant Golf Cup si ihrisko pri Ma
lackách už druhý rok po sebe zvolila
za miesto konania tohto charitatív
neho turnaja. Vyzbierané prostried
ky idú na konto nadácie pre osamelé
matky s deťmi a neúplné rodiny. Ta
kýto turnaj sa konal aj 25. 6. a vy
zbieralo sa tu 6000 €.
Ako ste sa vysporiadali s kala
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mitou po veternej smršti v lete
2009?
Orkán prišiel nečakane iba 5 dní
po otvorení prvých 18 jamiek. Zničil
a dolámal 1300 stromov. S odstraňo
vaním kalamity sme skončili až v de

cembri 2010. Ihrisko však bolo sprí
stupnené na hru už po troch týž
dňoch ťažkej práce všetkých nasade
ných pracovníkov a čoskoro (11. 9.)
bolo slávnostne otvorených posled
ných 9 jamiek. Dnes je areál plne
funkčný a má 27 jamiek, budujú sa
sociálne zariadenia priamo na ihris
ku a v štartovacom domčeku pri od
paliskách dvoch jamiek.
Hrali v Malackách aj nejaké zná
me osobnosti?

Záber na jamku číslo 18 – ihrisko WHITE v areáli White Eurovalley Golf Park.

Osobnosti golfu sa nájdu na všet
kých významných turnajoch a taký
mi boli u nás napr. v júli 2010 Me
dzinárodné majstrovstvá seniorov
v golfe, v júni prestížny Diplomatický
turnaj osobností a 30. 6. sa na ihrisku
uskutočnil už 2. ročník spoločenské
ho turnaja Tenis players Golf Cup
2011 za účasti osobností športového
života, akými sú Karol Kučera, Moj
mír Mihal, Daniela Hantuchová, Ján
Krošlák a iní. Tri ročníky vlastného

športového turnaja na našom ihris
ku má za sebou aj najstarší český
golfový časopis Golf.cz, vždy za účas
ti vyše sto hráčov. Členmi klubu ale
bo pravidelnými hráčmi sú aj Michal
Martikán, Ján Kubiš, Ady Hajdu, Mar
tin Nikodým a Július Viršik.
Sú členmi klubu aj Malačania?
Účasť Malačanov ako hráčov ale
bo členov začala stúpať tento rok
2011, keď do klubu pribudlo asi 40
nových Malačanov. O golf sa viac za
ujímajú aj nečlenovia, ktorých vi
díme pravidelnejšie trénovať na cvič
ných plochách areálu. Od začiatku
podporujeme myšlienku priblížiť
golf ľuďom v juniorskom veku. Po
kračujeme v začatých iniciatívach
a dvakrát týždenne klubový tréner
vedie bezplatné tréningové dvoj
hodinové stretnutia pre juniorov.
Aké sú ďalšie zámery s dobudo
vaním areálu?
Hospodárske výsledky golfového
ihriska sú primerané jeho dvojročnej
činnosti. V rokoch 2009 a 2010 sme
investovali do mechanizmov na za
bezpečenie zvýšenia kvality údržby
trávy a ostatných súčastí ihriska. Vý
stavba nového panoramatického
klubového domu a športového ho
tela s wellness zónou ostáva prio
ritou areálu do najbližšieho obdobia
v horizonte dvoch až troch rokov.
Zhovárala sa: Tatiana Búbelová
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boli rodičia, ktorí si robili veľké
starosti. Na druhej strane to bolo asi
normálne, veď púšťali dcéru vtedy
asi do najnebezpečnejšej krajiny sve
ta.

Stratovulkán Sakurajima je
bývalým ostrovom, dnes už
je spojený s pevninou a spa
dá pod mesto Kagoshima na
ostrove Kyushu. Práve v mo
mente fotografovania došlo
k malej erupcii.
(Karolína je vpravo.)

Dušou Japonka

19-ročná študentka Hotelovej akadémie v Bratislave, Malačianka
Karolína Greifová vycestovala pred časom takmer na tri mesiace do
Japonska. Do krajiny, ktorá bola v ostatnom období výrazne skú
šaná. Silné otrasy, cunami, výbuch sopky a vážne poškodenie jad
rovej elektrárne vo Fukušime boli dosť vážnymi dôvodmi, prečo na
plánovanú cestu zrušiť, no nestalo sa. Karolína si túžila splniť svoj
sen, pravdepodobne už vtedy cítila, že si túto krajinu zamiluje.
O tom, aké bolo pre Slovenku spoznať Japonsko, nám porozprávala.

Vďaka čomu si sa dostala
do Japonska?
Vďaka škole, ktorá každoročne
umožňuje študentom vycestovať do
zahraničia v rámci praxe. Do krajín,
ako sú Grécko, Francúzsko a minulý
rok pribudlo aj Japonsko. Táto po
nuka prišla ešte na začiatku škol
ského roka. Bolo to pre mňa neča
kané, nikdy som si nemyslela, že
budem mať možnosť ísť sa pozrieť
do krajiny, vtedy pre mňa nedosiah
nuteľnej, vysnívanej a poznanej len
z televíznej obrazovky. Tento rok sa
prax v Japonsku týkala len študentov
4. ročníkov 5-ročného štúdia. Všetci
tí, ktorí mali záujem vycestovať, sa
prihlásili u zástupcu riaditeľky. Po
stupne museli všetci prejsť výbero
vými kolami, pohovormi so zástup
com riaditeľky a aj s našimi profe
sormi cudzích jazykov. Žiadali od nás
vynikajúce výsledky zo všetkých
predmetov, dokonca až po odporu
čení sme mali možnosť sa dostať do
užších kôl výberu. Zo začiatku som
to nebrala vážne, povedala som si, že
to len vyskúšam a keď to nevyjde,
svet sa nezborí. Ale po čase, keď som
sa dozvedela, že som bola spolu so
spoužiačkou vybraná, to začalo byť
skutočné. Mala som na dosah krajinu,
o ktorej niektorí len snívajú.
Ako dlho sa plánovala
táto cesta?
Najprv sa odchod do Japonska
plánoval na posledný januárový týž
deň, neskôr sa presunul na koniec
februára kvôli problémom s vízami
a konečný dátum bol 15. 3. To sme
však netušili, že sa stane to, čo sa
stalo. Silné otrasy, cunami a vážne
poškodenie jadrovej elektrárne vo
Fukušime nám zabránili vycestovať.
Nato na druhý deň po katastrofe
nám prišiel e-mail od Japoncov, že sa
všetko ruší. Bolo to pochopiteľné, ale
bola som z toho smutná. Ale to som
ešte nevedela, že za týmto e-mailom
poslali hneď ďalší, v ktorom stálo, že
je to na nás, či sa rozhodneme vyces
tovať alebo nie, samozrejme s pod



mienkou, že musíme počkať, kým sa
situácia na severe Japonska upokojí,
a tým sa posunie aj dátum odletu.
Odpoveď bola jasná, po ťažkom a na

pätom víkende plného stresu zo sle
dovania správ a prílivu informácií
o situácii na severe Japonska sme
prebukovali letenky. O konečnom dá
tume však rozhodli rodičia, ktorí ma
púšťali len s veľkým sebazaprením.
Do Japonska sme napokon cestovali
25. 3.
Do Japonska si letela dosť
v zlom období, mala si strach?
Či som mala strach? Keby som po
vedala nie, nikto by mi neveril, ale
v skutočnosti to tak bolo, nebála som
sa. Veď čo sa má stať, stane sa, to je
život, jediné, o čo som sa strachovala,

Karolína, na obede Yakiniku čiže grilovanie mäsa, s rodinkou Ninomiya

Čím ťa Japonsko očarilo
a čím naopak sklamalo?
Japonsko je nielen ohromná, vy
spelá krajina s priam očarujúcou prí
rodou, ale svet sám o sebe. Je to ne
skutočné, ako sa od nás líšia, vo všet
kom i v tých najmenších detailoch.
Ani si neviete predstaviť, aké to bolo
zo začiatku ťažké, sa prispôsobiť,
zmeniť svoje myslenie – noví ľudia,
nové prostredie, nové pravidlá,
nový jazyk, nové spôsoby, iné sprá
vanie. Dá sa o tom rozprávať len ťaž
ko, človek to musí zažiť, pocítiť na
vlastnej koži. Len vtedy sa dá pocho
piť ich mentalitu, ich kultúru, ich
striktné pravidlá, ktoré dodržiavajú
dennodenne. Očarilo ma doslova
všetko, každá maličkosť, a to sa mi
strašne páči. Japonci majú všetko
domyslené až do tých najmenších
detailov, ktoré by nám mohli pripa
dať absurdné.„Vychytávky“ tu nájde
te na každom rohu, stačí sa prejsť
po ulici a zostávate v nemom úžase.
Ale čo ma najviac očarilo a vo mne
zanechalo silnú emóciu dodnes, je
ich správanie. Ich úcta k ľuďom, reš
pekt, ktorý dávajú najavo i k cudzin
com. Ak si myslíte, že to bolo kvôli
tomu, že som bola výzorovo iná, nie
je to tak. Pozorovala som, ako sa
správal Japonec k Japoncovi a bolo
na nich jednoducho vidieť, že úcta
k druhým je im vštepovaná už od
narodenia. Bola som zaskočená, keď
sa mi jednoročné dieťa, ktoré ešte
nevedelo poriadne chodiť a rozprá
vať, poklonilo. Vtedy som bola do
jatá. To bolo niečo, čo mám doteraz
pred očami a nikdy na to nezabud
nem. Tam má človek pocit, že je vá
žený každý deň. Ľudia mu to dávajú
jednoducho neprestajne najavo. Od
vyspelej krajiny som očakávala, že
sa tam so svojou angličtinou doro
zumiem. Sklamalo ma však, že ani
na letiskách nevedia po anglicky,
ani základné frázy. Dohovoriť sa
bolo na začiatku veľmi ťažké. I keď
to bolo možno tým, že na juhu Ja
ponska, na ostrove Kyushu nie je
veľa turistov a vôbec ľudí z Európy,
alebo z Ameriky, na severe je to vraj
iné.

Kirishima shrine je svätyňa šintoizmu. Hovorí sa, že bola založená v 6. storočí. Nachádza sa tam posvätný japonský
céder, ktorý je starý takmer 800 rokov.

Japonci sú úplne iní ako my,
v čom to vidieť najviac?
Tak vo všeobecnosti Japonci ma
jú správanie od základov úplne od
lišné od toho nášho. Prvé, čo si všim
nete, je to, že sa ľudia klaňajú, čím
hlbší úklon, tým väčšiu úctu človeku
prejavia. U nás si ľudia bežne podajú
ruky alebo sa nepozdravia vôbec. To
by u nich bolo veľmi nezdvorilé a ne
vychované. Spravidla má v európ
skych krajinách prednosť žena, tu je
muž ten dominantný, ten, ktorému
sa klaňajú ako prvému, ktorého ob
sluhujú ako prvého. O Japoncoch je
dosť známe, že nevedia dať najavo
svoje city, mala som tú možnosť sa
o tom presvedčiť. Až je to človeku
neprirodzené a vyvoláva to pocit, že
sú ako stroje. Je toho veľmi veľa, čo
by sa dalo o nich povedať. Ale pre
dovšetkým mentalita je úplne odliš
ná. Niekedy mi prišli ich zvyky a spô
soby až čudné. No postupom času sa
človek prestaví na japonský spôsob
života, dokáže myslieť a správať sa
ako Japonec.
Ako ľudia v Japonsku vnímali
katastrofu, ktorá ich postihla?
O katastrofe veľmi nehovorili
a keď už, tak len s veľkým rešpektom
a zároveň so zarmútením. Berú to
ako niečo, čo sa jednoducho stalo,
s čím sa musia vysporiadať, postaviť
na nohy a žiť ďalej. Nepozerajú sa
späť, čo bolo, ale dopredu, čo musia
urobiť, aby ich krajina opäť fungo
vala tak ako predtým a možno ešte
lepšie. Dokonca som osobne balila
vodu, ktorá sa posielala do zasiah
nutých oblastí, celé južné Japonsko
pomáha, ako sa len dá – či už je to
voda, potraviny alebo oblečenie, po
máha každý.
Aký životný štýl
vládne v Japonsku?
Väčšine ľuďom by sa japonský ži
votný štýl rozhodne nepáčil. Je to len
o jednom, o práci. Od 7.00 až do
22.00 či 23.00 h v plnom nasadení
a koncentrovaní venujú všetku ener
giu len a len práci. Je to priam nesku
točné, ako tak môžu fungovať, nie
kedy majú len raz do mesiaca voľno
a aj cez to voľno prídu pozrieť do
práce, či je všetko v poriadku. Víkend
nepoznajú, u nás má väčšina ľudí voľ
no v sobotu, nedeľu alebo len so
botu. U nich sa pracuje sedem dní
v týždni non-stop. Mať súkromný ži
vot je pre nich veľmi ťažké, pretože
všetok svoj čas venujú práci. Často
bývajú v spoločnostiach škôlky, kde
môžu rodičia, ktorí pracujú v rovna
kej spoločnosti, nechať svoje deti,
aby ich mali aspoň trochu na očiach.
Ale keď už príde čas na zábavu, noč
ný život v Japonsku je naozaj pestrý,
bary so živou hudbou, reštaurácie,
koncerty, rôzne show, ale predovšet
kým je to karaoke, to milujú najviac
a ja takisto.
Vrátila by si sa tam opäť?
Život v Japonsku je naozaj ťažký
až príliš. Pracuješ od svitu do mrku,
po čase si zvykneš nespať, pretože
tvoje pracovné tempo ti to nedovolí.
Japonská kuchyňa, jazyk, všetko iné,
všetko náročné, ale môžem povedať,
že som si to tam zamilovala. Ľudia sú
skvelí, ich kultúra, mentalita, to všet
ko ma fascinuje a kvôli tomu všetké
mu som rozhodnutá sa tam o rok vrá
tiť. Mojím snom je študovať v Kago
shima International university a kto
vie, možno tam aj zostať nastálo.
Zhovárala sa: NATÁLIA SLOBODOVÁ
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Ťahákmi Jana Kirschner i víťazi Beatlefestu v New Yorku The Backwards
V sobotu 16. 7. o 9.00 h sa v Zá
mockom parku otvoria brány
už 14. ročníka malackého hu
dobno-športového festivalu
StreetFest Malacky 2011. Po
dujatie sa už roky teší veľkej
popularite Malačanov. Minulý
ročník prilákal vyše tisíc fanú
šikov a taký istý počet očaká
vajú organizátori aj tento rok.
Od rána bude akcia spojená s po
uličným basketbalom – streetbal
lom. StreetFest už nie je zaradený

do celoslovenskej Streeetball Tour,
ktorá je hlavne pre registrovaných
basketbalistov. „Streetballový turnaj
bol v začiatkoch vždy pre našich
hráčov a iných nadšencov basket
balu, ktorí ho nehrali súťažne. Tento
rok chceme opäť vytvoriť kategórie
a dať im možnosť si zahrať,“ povedal
šéf festivalu Braňo Orth.
Po skončení športovej časti sa
rozbehne hudobná časť a organizá
tori vsadili na vysokú kvalitu. „Sna
žíme sa o dobré služby pre návštev
níkov. Vsádzame na kvalitný zvuk

a svetlá, veľké pódium i kvalitných
interpretov. Chceme uspokojiť všet
ky vekové skupiny, preto tohto roku
vystúpi na jednej strane Jana Kirsch
ner i víťazi Beatlefestu v New Yorku
The Backwards hrajúci hity Beatles
a na druhej Polemic, Tleskač, Chiki
liki tu-a, Hex. Fanúšikovia R‘n‘B
a hip-hopu sa zase môžu tešiť na
Tinu a Rytmusa,“ prezradil Orth.
Organizátori sa pravidelne stre
távajú s nevôľou občanov, ktorým
prekáža hluk z podujatia vo večer
ných hodinách. „Mrzí nás to, ale

myslím si, že festival je výnimočná
akcia, ktorá propaguje mesto. Ide
len o jeden večer, ale chceme sa už
vopred ospravedlniť a prosíme ob
čanov o zhovievavosť. Už len preto,
že na záver sme zaradili vystúpenie
skupiny The Backwards. Dúfame, že
ak budú mestom znieť hity Beatles,
tak večerný hluk prijmú občania
s väčšou toleranciou,“ uzavrel Braňo
Orth.
Všetky predpredajové miesta
a iné informácie nájdete na
www.streetfest.sk.

Ak chcete získať 2 vstupen
ky na StreetFest, odpovedzte
do 12. 7. na otázku Koľ ký roč
ník hudobno-športového
festivalu StreetFest sa usku
toční v Malackách 16. 7. 2011
na malackyhlas@malacky.sk
a možno vyžrebujeme práve
vás.
Lístky budú k dispozícii v TIK-u
v inkubátore.
Meno výhercu bude zverejne
né v eM TV od 13. 7.

Sprievodca oddeleniami
Nemocnice v Malackách
vrátanemožnostivyšetrenia„Liquid-Based“ Cytológie z krčka maternice alebo CT, MR a sonograﬁa.

Keď Vás čaká operácia
Na gynekologickom oddelení sa realizuje kompletná operačná liečba v takmer celom rozsahu potrieb
gynekológie.
V oblasti ochorení prsníka je paleta operačných výkonov od jednoduchých výkonov pre nezhubné
ochorenia, cez prsník zachovávajúce výkony, až po radikálne operácie
pre zhubné ochorenia prsnej žľazy.
V najbližších číslach sme pre Vás
pripravili sprievodcu po oddeleniach Nemocnice v Malackách.

Gynekologické
oddelenie
Na gynekologickom oddelení
Nemocničná a.s. poskytuje vysokoodborný tím lekárov diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú
starostlivosť ženám s ochoreniami ženských pohlavných orgánov,
ochoreniami prsníka a tehotným
ženám s komplikovaným priebehom tehotnosti vyžadujúci hospitalizáciu do 18. týždňa gravidity.

Oblasti diagnostiky a liečby:
¯ všeobecná gynekológia,
¯ urogynekológia,
¯ sterilita a infertilita,
¯ mamológia.
V diagnostike gynekologických
ochorení a ochorení prsnej žľazy sa gynekologické oddelenie
opiera o kompletnú ponuku možností najmodernejších diagnostických metodík, ktoré poskytujú
naše spoločné vyšetrovacie a laboratórne zariadenia, akými sú: digitálny röntgen, mamograﬁa, cytologické a histologické vyšetrenie

Vďaka vysokej odbornosti spojenej s dlhoročnou praxou, ako aj
kvalitnému prístrojovému vybaveniu naši operatéri realizujú väčšinu operácií minimálne zaťažujúcimi laparoskopickými a hysteroskopickými prístupmi vrátane laparoskopicky asistovaných vaginálnych
operácií. „Pacientky sa vďaka tomu
môžu vo veľmi krátkom čase vrátiť
do bežného života a po operáciách
zostávajú minimálne stopy na koži,“
uviedol primár gynekologického
oddelenia MUDr. Peter Blaško.
V spolupráci s centrami asistovanej
reprodukcie sa oddelenie špecializuje aj na diagnostiku a liečbu ženskej neplodnosti.

Gynekologické oddelenie sa zameriava okrem iného aj na diagnostiku a liečbu porúch udržania moču.
Využíva v diagnostike moderné
urodynamické vyšetrovacie metodiky, v liečbe zase súčasné operačné techniky vrátane tzv. „voľných
pošvových páskových“ závesných
operácií.
V prípade, ak je pacientka prijatá na gynekologickom oddelení
na operáciu, môže si vybrať lekára-operatéra. „Dôvera k lekárovi je
jedným z hlavných pilierov úspešnej liečby. Dali sme preto pacientkám možnosť, aby si vybrali lekára,
ktorého poznajú a veria mu najviac,“
komentoval alternatívu výberu primár gynekologického oddelenia
MUDr. Blaško.
Viac infofmácií získate:

Gynekologické oddelenie
Nemocničná a.s.
Primár: MUDr. Peter Blaško
Kontakt: 034/ 28 29 700

NOVINKY
• Pre našich hospitalizovaných pacientov sme zaviedli interný filmový kanál, 24-hodinové premietanie filmov na televízoroch na izbách.
• V stomatologickej ambulancii v Nemocničná
a.s. môžete využívať služby dentálneho hygienika. Stačí sa objednať na
tel. čísle:
034/28 29 700.
• Novinkou na stomatochirurgickej ambulancii je
vsádzanie implantátov.
Informujte sa, prosím, na
tel. čísle:
034/28 29 700.

Ordinačné hodiny počas letných prázdnin nájdete na
www.nemocnicna.sk

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
MALACKÝ HLAS            13/2011
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Kultúrne leto
2011 sa začalo

Seniori zaplatia
za obytnú plochu
v sociálnych
zariadeniach
najviac 170 eur
mesačne

Vo štvrtok 30. 6. sa vernisážou výstavy Ľuby Kai
novej s názvom Stop(r)y pamäti odštartovalo Kul
túrne leto 2011. Ponúkame vám jeho program.
Júl

7. 7. o 10.00 h, Maľujeme trans
parenty kultúrneho leta – letný
detský workshop, terasa MCK
o 10.00 h, Živnostníci v Malac
kách v 1. pol. 20. storočia – otvo
renie výstavy, Múzeum M. Tillnera
9. 7. o 10.00 h, Joga v Zámoc
kom parku
od 10.00 do16.00 h, Artterapia
pre dospelých, kreslenie, maľova
nie, hra na hudobných nástrojoch,
meditácia, Zámocký park
10. 7. o 10.00 h, Spoznávajme
Záhorie – Šaštín, výlet
o 17.00 h, Letný záhorácky pik
nik, otvorenie Kultúrneho leta (Art
terapia s A. Záhradníkovou-Krajčíro
vou, FS Macejko, Diabolo 2 – žong
léri, Teatro Neline: O ukričanej Vik
torke, koncert Ďuri a Stanley
z AC+), Zámocký park
11.–15. 7. od 9.00 do 13.00 h, Vý
tvarný kurz pre dospelých s R. Ha
bovou a E. Režnou, Spoločenský
dom MCK
11. 7. o 17.00 h, Feng šuej je tu
opäť, A. Záhradníková-Krajčírová, te
rasa Kultúrního domečka
16. 7. o 10.00 h, Joga v Zámoc
kom parku
17. 7. o 17.00 h, Divadlo Žihadlo:
A cirkus bude
o 18.00 h, Ľudová hudba Helen
ky Šagalovej, nádvorie kaštieľa
17. 7.–28. 8. od 6.00 do 19.00 h,
Pálfiovci v komikse, výstava, kaštieľ
18. 7. o 17.00 h, O tajomstvách
záhoráckych jaskýň, (jaskyniari Pla
vecké Podhradie), terasa Kultúrního
domečka
21. 7. o 20.00 h, Dychová hudba
Malačané, terasa Kultúrního do
mečka
23. 7. o 10.00 h, Joga v Zámoc
kom parku
24. 7. o 10.00 h, Spoznávajme
Záhorie – Pajštún, výlet
o 17.00 h, Divadlo Makile: Pirá
tov syn, rozprávka
o 18.00 h, Oto Weiter, nádvorie
kaštieľa
25. 7. o 17.00 h, O láske a inom,
hudba a prednes, J. Jurkovičová-Hor
váthová – prednes, P. Havran – gita
ra, terasa Kultúrního domečka
28. 7. o 20.00 h, Soulmates –
koncert, nádvorie kaštieľa
30. 7. o 10.00 h, Joga v Zámoc
kom parku
31. 7. o 17.00 h, Rád červených
nosov: Pyšná princezná, rozprávka
 	 o 18.00 h, Mango Salseros, kon
cert
o 20.00 h, Miro Gavran: Muž mo
jej ženy, nádvorie kaštieľa
Exekútorský úrad JUDr. Pavla
Šajánka, Sadová 621, Senica
uskutoční 2. 8. 2011 o 10.00 h
v kancelárii súdneho exekútora
dražbu podielu 10/24 ne
hnuteľnosti nachádzajúcej sa
v Malackách, Oslobodenia č. p.
312. Prehliadka nehnuteľnosti
sa uskutoční 14. 7. 2011 o 10.00 h.
Bližšie informácie poskytne
Vulgan – 0903 42 82 52.

August
1. 8. o 17.00 h, Budúcnosť, lás
ka, peniaze – veštica Alla, terasa
Kultúrního domečka
4. 8. o 20.00 h, Pavol Hoďa &
Rasťo Král, jazzový koncert, terasa
Kultúrního domečka
6. 8. o 10.00 h, Joga v Zámockom
parku
o 15.00 h, Záhorácky hudobný
maratón (AC+, Paronymia, Down to
hell, Storm of eternity, Rebelent...),
Zámocký park
7. 8. o 17.00 h, Divadlo Fortissi
mo: Kufor, rozprávka
o 18.00 h, Alena Čermáková, kon
cert, nádvorie kaštieľa
8.–14. 8. od 9.00 do 12.00 h, Ako
sa kreslí komiks, výtvarný work
shop s A. Wsólom, kaštieľ
8. 8. o 17.00 h, Zdravie – cesta
k lepšiemu životu, M. Ragasová,
terasa Kultúrního domečka
11. 8. o 20.00 h, Michal Červien
ka, akordeón, Rainbow Singers,
kaštieľ
13. 8. o 10.00 h, Joga v Zámoc
kom parku
14. 8. o 10.00 h, Výstup na Vy
sokú, Memoriál Z. Krajčírikovej
o 17.00 h, Kúzelník Talostan,
show pre deti
o 18.00 h, Kúzelník Talostan, pre
dospelých Elvis Presley (J. Prstek),
kaštieľ
15. 8. o 17.00 h, Poézia a hudba
– potrava duše, H. Szióvá – autorský
prednes, B. Zajíčková – spev, terasa
Kultúrního domečka
18. 8. o 20.00 h, Salamander,
koncert, terasa Kultúrního domečka
20. 8. o 10.00 h, Joga v Zámoc
kom parku
21. 8. o 17.00 h, Divadlo Babe
na: Škola škriatkov
o 18.00 h, Jan Kryl – koncert
o 20.00 h, Divadlo na hambálku,
R. Obaldia: Vietor v korunách Sa
safrasu, nádvorie kaštieľa
22. 8. o 17.00 h, Svet podľa Soh
ra, terasa Kultúrního domečka
25. 8. o 10.00 h, Maľovanie his
torických postáv, detský workshop
o 19.00 h, Výstava workshopu
o 20.00 h, Ako si urobiť rodo
strom, P. Vrablec, nádvorie kaštieľa
26. 8. od 20.30 do 3.45 h, Horo
rová letná noc v kine
27. 8. o 10.00 h, Joga v Zámoc
kom parku
od 10.00 do 16.00 h, Artterapia
pre dospelých, A. Záhradníková-Krajčírová, Zámocký park
28. 8. o 10.00 h, Spoznávajme
Záhorie – Vápenná, výlet 
o 17.00 h, 2. záhorácky piknik,
ukončenie Kultúrneho leta – Artte
rapia – Tvorivý deň s deťmi, kon
cert Ďuri a Stanley z AC+, Divadlo
na hambálku, Ženský zákon, Ži
hadlo: O kráľovi Jonášovi
(Každý utorok v júli a auguste môžete
stráviť zábavný deň v knižnici.)
Ak máte zaujíma
vé fotografie, ale
bo viete o mieste,
ktoré stojí za to vy
fotiť, pošlite nám
OKOM
OBJEKTÍVU svoj námet!

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Za užívanie obytnej miestnosti
klienti v zariadeniach sociálnych
služieb v pôsobnosti Bratislav
skej župy nezaplatia viac ako
170 eur mesačne. Krajskí poslan
ci 24. 6. schválili zmeny Vše
obecne záväzného nariadenia
o bližších podmienkach posky
tovania sociálnych služieb.
„Dôvodom zmeny všeobecne
záväzného nariadenia je najmä
potreba vyjsť v ústrety klientom
zariadení sociálnych služieb. Z na
šej strany bola, je a vždy bude
snaha vyjsť našim klientom ma
ximálne v ústrety,“ povedala pod
predsedníčka Bratislavskej župy
Gabriella Németh. Zároveň dopl
nila, že navrhovaná novela VZN pri
praví  rozpočet  župy ročne o tak
mer 70-tisíc €.
Zmena sa najviac dotkne klien
tov zariadení pre seniorov ubyto
vaných samostatne v nadrozmer
ných bytoch s obytnou plochou
nad 37 m2. Takéto byty sa nachá
dzajú v Domove sociálnych slu
žieb a zariadení pre seniorov Rača
s podlahovou plochou 37,11 m2
a 38,97 m2 a v Domove sociálnych
služieb a zariadení pre seniorov na
Hrnčiarskej 37 v Pezinku s podlaho
vou plochou 41,25 m2. Klienti tých
to zariadení  poukázali na výšky
úhrad za užívanie podlahovej plo
chy obytnej miestnosti a príslušen
stva obytnej miestnosti po ich
ostatnom zvýšení vo vzťahu k výš
ke ich dôchodkov. „Z celkového
počtu 97 klientov, ktorých sa táto
situácia týka, len 30 klientov po

Čítajte a vyhrajte
Dej knihy Stopy dymu sa odo
hráva v roku 1931 v Berlíne. Vtedy
Nemecko ovládli nacisti. Autorka
žila nejaký čas v tomto meste a je
ho história a nemecký jazyk ju na
toľko fascinovali, že sa rozhodla
napísať knihu z tohto prostredia.
Ak táto tematika fascinuje aj vás,
pošlite do 22. 8. nalepený kupón
a možno sa práve na vás usmeje
šťastie.

Detské knižky Jar Macka
Uška a Leto Macka Uška vyhráva
Andrej Cvečka z Bernolákovej uli
ce v Malackách. Žiadame výhercu,
aby sa do 22. 7. ohlásil v redakcii.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, tel. 772 67 34
Po–Pi: 9.00–17.30 h; So: 9.00–12.00 h
Kníhkupectvo
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berá v zariadeniach aj stravu
a iba piatim je poskytovaná po
moc pri odkázanosti, ostatní ju
odmietli,” pokračovala Gabriella
Németh.
Nespokojní  klienti (267) Zaria
denia pre seniorov na ulici Pri vino
hradoch požadovali, aby sa časť
bytových jednotiek preklasifikova
la na nájomné byty. Bratislavský
kraj je však ako zriaďovateľ tohto
sociálneho zariadenia povinný za
chovať účelové určenie majetku,
ktorý nadobudol v delimitácii pod
ľa zákona o majetku vyšších územ
ných celkov na zabezpečenie so
ciálnej pomoci. „Bratislavský sa
mosprávny kraj dostal tieto za
riadenia pri delimitácii s tým
účelom, aby poskytoval sociálne
služby. Čiže my tento účel musíme
dodržať. Pokiaľ by sme to nedo
držali z toho dôvodu, že klienti ne
majú záujem o poskytovanie so
ciálnych služieb, v tom prípade by
mohli byť tieto budovy vyčlenené
ako prebytočný majetok. My ale
máme klientov, ktorí o túto službu
majú záujem a boli by ochotní
platiť a obývať tieto priestory aj
za cenu, ktorú sme pôvodne sta
novili v decembri. Z tohto dôvodu
nemôžeme ísť do nájomného bý
vania, keďže sme zákonom viaza
ní zachovať účel zariadenia, pre
ktorý sme tieto budovy dostali.
Takže kraj nemôže časť bytov vy
členiť na nájomné bývanie a ostat
né by ostali ako sociálne zaria
denie,“ povedala Gabriella Né
meth.			   -tsPlatená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Krížovka
Autorom výroku, ktorý tvorí taj
ničku, je starogrécky filozof So
krates (asi 496–399 p. n. l.).
VODOROVNE
A 1. časť tajničky – Televízny
klub mladých (skr.) – B citoslovce
prasknutia – jeden po rusky – malá
rybárska sieť vrecovitého tvaru – vet
ný spojovací výraz (a síce) – C úkon
(kniž.) – kopnutie – absolvent (skr.)
– orol po česky – modla – D obchod
ný dom – 3. časť tajničky – chemic
ká značka rádia – E nekypri zem plu
hom – mesto v Rumunsku – rímske
číslo 1501 – elektráreň Bohunice
(skr.) – decht (hovor.) – F český vý
robca nábytku – súčasť fotoaparátu
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

– vynikajúca divadelná umelkyňa –
africký smrteľný nákazlivý vírus
(podľa rieky) – G osobné zámeno –
nabalil som sa (hovor.)
ZVISLE
1 značka kilopondu – účet v ban
ke – 2 plúž – české vydavateľstvo –
3 olejnatá rastlina – citoslovce po
hrozenia – 4 kus (skr.) – krík – medzi
národné označenie lietadiel Maro
ka – 5 motykou kyprila zem – 6 český
súhlas (hovor.) – ponor pod hladinu
– 7 Eduarda (dom.) – ženský časopis
– 8 základná menová jednotka Veľ
kej Británie – keď – 9 európska nor
ma (skr.) – na toto miesto – dovnútra
– 10 Národná knižnica (skr.) – veľké
9

10 11 12 13 14 15 16 17

uznanie – 11 ozaj – bylina s drob
nými žltými kvetmi – 12 umelecké
literárne útvary – chemická značka
hliníka – 13 indonézsky ostrov vo
Veľkých Sundách – 14 Ír po česky –
Imrich (dom.) – lebo (bás.) – 15 tade
to – meno amerického herca Cruisa
– 16 2. časť tajničky – lesný závod
(skr.) – 17 molár po anglicky – kan
celárska skratka
Pomôcky: keser, kon, Atia, Ode
on, eseje, ato
Kto chce súťažiť o ďalšiu zaujímavú
knižnú publikáciu, nech pošle riešenie
tajničky s nalepeným kupónom do
29. 7. a zaradíme ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Nič nekazí človeka tak ako pe
niaze – sme vyžrebovali Evu Kol
lovú z Ul. 1. mája v Malackách.
Získava knihu Výchovná rehabi
litácia. Žiadame výherkyňu, aby
sa do 27. 7. ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
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Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Mlyn bavil
všetky generácie
Festival, ktorý sa každoročne
koná v areáli Kamenný Mlyn
blízko Malaciek, sa niesol v zna
mení pop-rockového piatka
a country soboty. Hlavnou myš
lienkou festivalu je to, aby sa za
bavili všetky generácie a podľa
toho bol nastavený aj tohto
ročný program.

Summerbeach
odštartoval leto
Najznámejší a najväčší letný
festival v kategórii hudobno-športových Summerbeach Ru
dava 2011 sa po prvýkrát usku
točnil už posledný júnový ví
kend – 24. až 26. 6. sa mali mož
nosť zabávať všetci priaznivci
športu a dobrej hudby.

Volejbal, bez ktorého by to na
Summerbeachi nešlo, zabával divá
kov aj tento rok. Okrem neho nechý
bal ani plážový futbal či painball. Ve
čer ľudí bavili kapely ako Para, Hex,
Noc a deň, Tleskač. Najviac sa však
všetci vybláznili pri známych hitoch
skupiny Gladiátor, ktorá odpálila
vynikajúcu zábavu. Electronic stage
ovládli Djs ako Miss Rodez, Hidro
phonic či Grining. Nechýbalo ani
množstvo sprievodných akcií vo Fun
zone. Pľuvanie čerešňovou kôstkou,
Miss Rudava či preťahovanie na Ru
dave. Unikátnosťou 15. ročníka bolo,
že „celý dom“ sa preniesol do Auto
kempingu Rudava, kde sa okrem sta
nového mestečka nachádzal aj Main
stage, electronic stage aj Funzone.
Všetko sa teda odohrávalo v stiesne
nejších podmienkach, ale vzhľadom
na návštevnosť, bola táto plocha po
stačujúca. Na Rudave sa tento rok
bavilo 2000 ľudí denne, z toho 400

športovcov. Počasie nebolo ideálne,
no nedá sa hovoriť ani o katastrofe.
Po predchádzajúcich upršaných roč
níkoch bol s príjemnými 21 stupňa
mi spokojný hádam každý. „Veľmi si
ceníme aj podporu regionálnych fi
riem, ako sú Cemix, Richter Rasen
Slovakia, Asparagus, Morava Agro,
PZ Suchohrad, za ich nezištnú po
moc za posledné roky,” povedal Pa
vol Matok z výkonného štábu. Leto
sa len začína a na Rudavu sa môžete
prísť zabaviť aj na ďalšie festivaly.
29.–31. 7. sa uskutoční Makez Star
Weekend 2011 a v auguste sa môže
te tešiť aj na 1. ročník festivalu Rio
Karneval (19.–21. 8. 2011).

V piatok si známe hity Davida
Kollera pospevoval nejeden
nadšený fanúšik. Ťahúňom so
botného programu boli bratia Ned
vědovci, na ktorých sa prišli pozrieť
fanúšikovia zo všetkých kútov Slo

venska. Aj hudobné zoskupenie
ABBA Chiquita Revival rozpútalo hit
mi ako Mamma mia, Gimme Gimme
či Fernando veľkú zábavu. Petra Čer
nocká „lietala” po pódiu síce nie na
metle ako povestná Saxana, ale pek
ne v rytme s jej obľúbenými pesnič
kami. Dá sa povedať, že jej tlieskali
s nadšením tri generácie. Do tanca
i do počúvania odzneli melódie
chlapcov z Bukasového masívu, pre
šli priam telom a vzápätí roztancova
li i divákov. Veselosti bolo do sýtosti
a zjavne si „pohodovú“ atmosféru
užívali aj mladí, aj starí.
Text, foto: NATÁLIA SLOBODOVÁ

So 14. roční
kom rodinné
ho Festivalu
Mlyn, ktorý sa
uskutočnil po
sledný júnový
víkend, sú or
ganizátori veľ
mi spokojní.
Veď aj na svo
jej webovej
stránke uvá
dzajú, že fes
tival bol ako
jedna báseň
hlavne vďaka
ľuďom v hľa
disku aj v zá
kulisí.

Víťazi volejbalu:
Ženy/Kolegyňky: D. Repáková, V. Bu
daiová; Muži/Korienkovci: P. Janák,
J. Orgonas; Mix/Šmajdova mamka:
Ž. Kokyová, K. Šramek

Výsledky brka už poznáme

MILÁČIKOVIA
Radi by ste videli svojho zvie
racieho miláčika v novinách?
Pošlite jeho fotku v čo najvyš
šom rozlíšení so stručným po
pisom na malackyhlas@malac
ky.sk a spozná ho celé mesto!

Ajka bude mať iba 2 roky, ale stále je
hravá a neposedná. Najradšej sa hrá
s „človečinkou“ Erikom. Celé dni spolu
prešantia. Zo života má však nechce
né vrásky.
riadková inzercia
• Glazúrovanie vaní, tel.: 0905 98 36 02
• Darujem funkčný bezvrecúškový
vysávač, tel. 0905 64 54 50
MALACKÝ HLAS            13/2011

Primátor J. Ondrejka, ktorý je vy
hlasovateľom súťaže, v príhovore
ocenil snahu mladých tvorcov poé
zie a prózy. Ocenených bolo 15 prác
spomedzi 44, ktoré boli zaradené
do súťaže. Práce posudzovala porota
v zložení Alžbeta Šurinová, Simona
Šípová a Nadežda Tučková. V rámci
sprievodného programu zatancova
li dievčatá z Tanečného štúdia Salta
trix a ZUŠ. Výsledkovú listinu nájdete
na eMtexte s. 315. Súťažiaci boli oce

není finančnou odmenou od spon
zora Malackého brka, ktorým bola
Tatra banka. Víťazi na 1. mieste zís
kali 50 €, na 2. mieste 35 € a na 3.
mieste 20 €. Hlinené brká, ktoré tak

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Helena Ferancová;
Alojz Hajzoch; Anna Tren
čanská; Dagmar Trucová;
85 – Anna Živicová; 90 –
Alžbeta Huňadyová
VÍTAME MEDZI NAMI:
Juraj Kršek, * 13. 6.
POVEDALI SI ÁNO:
František Hladký a Lenka
Barteková; Marek Michalovič a Ha
na Barčíková; Mário Emrich a Re
náta Jurkovičová
NIE SÚ MEDZI NAMI:
Ľudovít Jurkovič, Malac
ky (*1931); Miroslav Gaš
parík, Stupava (*1943); Jaroslav
Červenka, Závod (*1957); Ing. Ki
ril Obretenov, Bratislava (*1921);
Mgr. Jarmila Antošíková, Ma
lacky (*1949); Milan Trenčanský,
Malacky (*1926); Cecília Prášilo
vá, Malacky (*1925); Anna Jelen
ková, Pernek (*1922)
POĎAKOVANIE
Rodina Fedorová
úprimne ďakuje
všetkým, ktorí pri
šli vyjadriť posled
né zbohom našej
mame a starej ma
me Jozefíne
Fedorovej, ktorá nás opustila
11. 6.
Ďakujeme tiež za prejavenú sú
strasť a kvetinové dary.

Text, foto:
NATÁLIA SLOBODOVÁ

V stredu 22. 6. sa v priestoroch
Kulturního domečka v Malac
kách uskutočnilo vyhodnote
nie jubilejného 10. ročníka Ma
lackého brka 2011.

MALACká MATRika
od 13. 6. do 27. 6. 2011

tiež súťažiaci obdržali, pochádzajú
z dielne R. Habovej. Všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave Malackého
brka, patrí úprimná vďaka.
Text: -naty-; foto: -otano-

SpomienkY
1. 7. uplynuli 3 ro
ky od smrti našej
drahej Janky
Kupcovej a 6. 7.
by mala 59 rokov.
S láskou na ňu spo
mína celá rodina.
4. 7. sme si pripo
menuli 15. výročie
úmrtia Ľubomí
ra  Kühtreibe
ra. Kto ste ho po
znali, venujte mu
tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.
Osud Ti nedoprial
dlhšie s nami žiť,
ale v našich srd
ciach stále budeš
žiť.
21. 7. si pripome
nieme 1. výročie
úmrtia Milana  Kúru. Samota
bolí. Spomína manželka a dcéry
s rodinami.

OPATROVATE¼SKÝ
KURZ VaV
akreditovaný MPSVaR-230 platný v SR a EU
h

Prázdninová kvapka krvi
SČK Malacky pozýva na odber krvi, ktorý sa bude konať

12. 7. od 8.00 do 11.00 h v Spoločenskom dome MCK (1. p.)
na Mierovom námestí 10 v Malackách (vedľa inkubátora).
Prineste si so sebou občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu.

Info: www.sckmalacky.estranky.sk, www.nts.sk, t. č. 0903 03 13 54.

Daruj krv, zachrániš život!

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!

KVALITNE, najlepšia cena od 179 €
RÝCHLO (do 24 dní) denný a veèerný
Kniha NJ + CD + Certifikát SJ, NJ, AJ ZADARMO

Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!

PRÁCA pre opatrovate¾ky

v Rakúsku, Nemecku, Anglicku,...

VaV

KURZY NEMÈINY
pre opatrovate¾ky

trvanie 1,5 mesiaca, len 69 €

www.VaVslovakia.sk 0907 035 335 0911 996 639

.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah



ŠPORT

Úspešní v levickom ringu
18. 6. sa v levickom ringu ko
nalo posledné jarné kolo II. slo
venskej ligy boxu. Teraz budú
mať boxeri dvojmesačnú pre
stávku, po ktorej sa v septem
bri začína jesenná časť ligy.

Baňovičová
so zlatým double
a miestenkou na svetový šampionát

Nitra sa 18. a 19. 6. stala dejiskom Majstrovstiev Slovenska doraste
ncov. Priamo pod Zoborom štartovala i početná výprava atlétov zo
Záhoria.
Najúspešnejšou atlétkou sa stala
dvojnásobná majsterka Slovenska
Monika Baňovičová z AC Malacky,
ktorá získala dve zlaté medaily a pri
dala i limit na MS atlétov do 17 rokov.
Individuálnymi majstrami Slovenska
sa stali i M. A. Drozda a V. Hruščová.
Záhoráci spolu získali 8 medailí.
Skokanky jednoznačne
Baňovičová začala písať úspešné
vystúpenie v sobotu, kedy nastúpila
na súťaž v skoku do diaľky. Tá sa od
víjala v mimoriadne pomalom tem
pe. Organizátori si museli totiž po
radiť až s 29 prihlásenými pretekár
kami a navyše v druhej sérii miešali
s poradím, aby mohli ísť niektoré
skokanky súťažiť do štafetových be
hov. Takýto postup vyvolal erupciu
nevôle najmä zo strany malackej vý
pravy. Baňovičová, ktorá sa
pripravovala najmä na súťaž v troj
skoku, musela znášať dlhočizné ča
kanie na pokus. Pred poslednou sé
riou pokusov figurovala malacká pre
tekárka na tretej priečke, ale záve
rečným pokusom za 554 cm strhla
víťazstvo na svoju stranu. V náročnej
trojskokanskej disciplíne už bolo pri
hlásených dorasteniek o poznanie
menej (6) a Baňovičová sa mala o ví
ťazstvo pobiť predovšetkým s vlast
nou oddielovou kolegyňou Eliškou
Chvílovou. Obe Malačianky ašpirovali
na prelomenie vstupného limitu na
MS do 17 rokov. V prvých pokusoch
mala opticky navrch Chvílová, ktorá
letela najmä v 3. sérii veľmi ďaleko,

ale na doske mala drobný prešľap
a pokus sa nemeral. Baňovičová otvo
rila súťaž skokom za 11,55 m, v 2. sérii
už atakovala 12 m (11,98 m) a v treťom
pokuse skočila vytúžených 12,23 m.
Prvou gratulantkou našej skokanke
bola Chvílová, ktorá ešte skúšala pre
konať limit 12,20 m, ale v závere jej
chýbali sily. Vyskákala si aspoň osob
né maximum 12,08 m a získala strieb
ro. Tretia skončila Ingrid Mužíková
z Lučenca, ktorá skočila najviac 10,70
m, čo jasne vypovedá o prevahe,
s akou malacké skokanky vyrukovali.
Text, foto: -TK AC- (krátené)

hyblivý box s rýchlymi prechodmi na
strednú vzdialenosť a využívanie
chýb súpera v kombinácii s únavou
súpera zaručili nášmu borcovi hladké
víťazstvo na body.
Bojovali aj zástupcovia BC RTJ
V hmotnosti do 35 kg v kategórii
mladších žiakov za BC RTJ Malacky
štartoval Marián Ružička. Jeho súpe
rom mu bol boxer z BC Galanta La
dislav Kurucz. Marián zvíťazil nad Ga
lanťanom 3:0 na body. V druhom zá
pase v kategórii juniorov v hmotnosti
do 56 kg sa predviedol talentovaný
Marián Baláž z BC RTJ Malacky. Jeho

súperom mu bol boxer z BC Stavbár
Nitra Ľudovít Kováč. Marián Baláž
predčil svojho súpera predovšetkým
rýchlymi sériami úderov, nádhernou
pohyblivosťou v nohách a pestrou
škálou úderov. Svojho súpera dekla
soval 3:0 na body.
Keďže v Leviciach stál boxerský
ring prvýkrát v histórii mesta, bol na
toto ligové kolo pozvaný aj olympij
ský víťaz z Helsínk z roku 1952 Janko
Zachara. Po krátkom príhovore vy
zdvihol úroveň podujatia. Primátor
mesta Levice mu odovzdal cenu.
Text: tréneri ABC MA a BC RTJ;
foto: BC RTJ

Malačan majstrom SR
v behu na 60 metrov

Štvorica mladých šachových nádejí sa kvalifikovala zo semifinále
GPX Petržalka do finále GPX Martin. V sobotu 11. 6. zasadlo za 64
políčok v hoteli Luna vo finále GPX 60 najlepších mladých šachistov
zo Slovenska v súťaži GPX 2010/2011.

Hralo sa v šiestich kategóriách,
každý s každým, tempom 15 minút
a bonusom 5 sekúnd na ťah. Po de

Tretiu júnovú sobotu zorganizoval výbor hádzanárskeho oddielu
TJ Strojár ďalší ročník spoločensko-športového podujatia Turnaj
generácií 2011.



Zľava: E. Pavlovič – tréner Dubnice, R. Reisenauer – tréner BC RTJ, olympijský
víťaz z Helsínk 1952 J. Zachara, V. Belka – rozhodca, a boxer BC RTJ M. Baláž.

Veltschmid bronzový

Turnaj generácií
V Zámockom parku sa stretli bý
valí hráči, tréneri, funkcionári, ale aj
terajší hráči družstva mužov, ktoré
si v uplynulej sezóne vybojovalo 4.
miesto v I. lige, ale i hráči z radov
mladších žiakov, žiačok, starších žia
kov i žiačok, no nechýbali ani chlapci
a dievčatá z prípraviek a aj ich tré
neri. Divácku kulisu z prevažnej väč

Prvý raz sa histórii mesta Levice
konalo boxerské podujatie. Jedno
dňový turnaj sa uskutočnil v Dome
športu. Zišlo sa tu 63 boxerov z rôz
nych oddielov Slovenska. Medzi nimi
nechýbali zverenci trénerov Rybára
a Brandejsa z Amateur Boxing Clubu
z Malaciek. BC RTJ Malacky mal zastú
penie len dvoch najmladších boxe
rov, zverencov A. Reisenauera.
Ako prvý z našej výpravy sa v rin
gu predstavil Lukáš Kormančík z Ama
teur Boxing Clubu v hmotnostnej ka
tegórii do 64 kg. Proti nemu sa do rin
gu postavil domáci boxer Martin Za
char, ktorý sa v úvodných sekundách
snažil vytvoriť na nášho borca psy
chický tlak. Lukáš súpera viackrát za
siahol kombináciou úderov na hlavu
a telo, čo mu zabezpečilo 1. kolo na
jeho stranu. Druhé a tretie boli vyrov
nané, no viac úderov dával náš boxer,
za čo si vyslúžil zaslúžené víťazstvo.
Druhý boxer našej výpravy, ktorý
okúsil kvalitu levického ringu, bol
starší dorastenec Mário Šišolák, kto
rého sa počas troch kôl snažil poraziť
boxer z BC Dubnica Dušan Kandráč.
Jeho úder bol oveľa tvrdší ako úder
nášho borca, no pohyblivým boxom
vedeným na dlhú vzdialenosť sa Má
riovi podarilo presvedčiť rozhodcov
o zaslúženom víťazstve.
Do modrého rohu ringu nastúpil
aj posledný boxer ABC Malacky Nor
bert Studenič. Proti nemu vo váhe do
75 kg šťastie okúsil domáci boxer Pe
ter Šmondrk, ktorého úvodný tlak No
ro ustál takmer bez úderu. Norov po

šiny tvorili rodičia najmladších há
dzanárov či manželky hráčov. K vý
bornej atmosfére prispel i turnaj
v mixvolejbale, ktorý sa konal v tom
istom čase a usporiadal ho volejba
lový oddiel TJ Strojár Malacky. Na
Casper Cupe štartovalo 7 druž
stiev, v ktorých diváci mohli vidieť
hráčov Strojára Malacky, extraligis

viatich kolách úporných bojov do
siahli malí Malačania tieto výsledky:
3. miesto, kategória Ch8, Roman
Veltschmid, žiak 2. C ZŠ Dr. J. Dére
ra, Malacky, CVČ Malacky; 4. miesto,
kategória Ch8, Juraj Bača, žiak 2. C
ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky, CVČ Malac
ky; 5. miesto, kategória D8, Daniela
Osadská, MŠ Olšovského, Malacky,
CVČ Malacky; 6. miesto, kategória
D8, Adriana Vozárová, žiačka 1. C ZŠ
Dr. J. Dérera, Malacky, CVČ Malacky.
Všetkým k výborným výsledkom
blahoželáme a ďakujeme za vzornú
reprezentáciu mesta.
Text, foto: T. ChABADA

Richard Jurovatý, žiak 9. A triedy
ZŠ Dr. J. Dérera, zvíťazil v okresnom
i krajskom kole atletických pretekov.
Svoju školu reprezentoval v behu na
60 m. Jeho bežecký príbeh pokračo
val v utorok 21. 6. na M SR v atletike

žiakov. Richard dráhu 60 m na trnav
skom tartane zabehol za 7,39 s, čo
bol najlepší čas spomedzi všetkých
rozbehov. Vo finále svoj výkon ešte
zlepšil a čas 7,32 s mu zaručil zlatú
Text, foto: ZŠ
medailu. 		

tov z Bratislavy (Šrámek, Halaj)
a Trenčína (Lízala, Palgut), legionára
z francúzskej ligy (Repák), ale aj bý
valé volejbalové reprezentantky
(Krejčírová, Andilová, Krajčová). Po
hár pre víťaza si nakoniec odnieslo
družstvo Dinosaurie spermie z Bra
tislavy, ktoré vo finále porazilo do
mácich Psičkárov.
V turnaji generácií zabojovalo 8
družstiev, v ktorých hrali minulí, sú
časní hráči, ale aj odchovanci, z kto
rých niektorí obliekajú dresy druž
stiev v najvyššej slovenskej súťaži.
Víťazom sa stalo družstvo VIP, kde
sa predstavili Pavlík, Roško, Spuch

lák, Konček, Rigotti, Konečný, Hav
lík, Ivančík, Režný a Gajdár. Vo finá
lovom súboji porazili 10:7 družstvo
s dlhším, ale výstižným názvom
V najlepších rokoch. Názov vystiho
val všetkých bývalých hráčov, ktorí
na ihrisku ukázali veľa ráz hádza
nárske umenie zo svojej mladosti.
Organizátori počas podujatia
predstavili v stretnutí tých najmlad
ších – hráčov a hráčky z prípraviek.
Diváci videli exhibičné stretnutie
mladších žiakov i žiačok pod ná
zvom Malacký mix. Zaujímavý bol
i súboj starších žiakov s družstvom
dorastencov, kde sa okrem Malača

nov predstavili i hráči zo Stupavy,
ktorí budú v novom ročníku tvoriť
spoločné družstvo.
V priebehu turnaja nezabudli
organizátori spomenúť i výsledky
z minulého ročníka súťaží a pred
staviť plány do toho nasledujúce
ho. Nechýbalo ani ocenenie najlep
ších hádzanárov a hádzanárok, ako
aj odchovancov Malaciek, ktorí zís
kali dobré umiestnenie v extralige.
Medzi ocenenými bol i dlhoročný
člen výboru a hospodár oddielu Pa
vol Petrakovič.
A. PAŠTEKA, D. RUSŇÁK
(upravené)
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