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úvodník

Nech je
leto krásne

Milí naši čitatelia, ani sme sa ne
nazdali a opäť je tu leto. Začiatkov leta
či letnej sezóny máme za sebou už nie
koľko. Sezónu odštartovali Prvomájové
Malacky, krátko na to prišli aj letné tep
loty, potom sme otvorili letné kúpalisko
a za nami je už aj kalendárny prvý letný
deň. Pre mnohých sa však to skutočné
leto začína až so začiatkom školských
letných prázdnin. Dočkali sme sa už aj
tých. Pred nami sú krásne týždne letné
ho oddychu, relaxu a zábavy. Prajeme
vám, aby ste si leto užili podľa svojich
predstáv. Nechajte sa zvábiť slnkom,
vodou, kultúrnymi podujatiami či špor
tom. Možností je neúrekom, treba ich
využiť, nech máme na konci leta hlavy
plné zážitkov a počítače plné fotografií.
Niekoľko pozvánok na letné podu
jatia prinášame aj v tomto Malackom
hlase, ďalšie nájdete na webovej strán
ke mesta www.malacky.sk, informo
vať sa môžete aj v Turisticko-informač
nej kancelárii Malacky (v budove inku
bátora). Ide o podujatia v Malackách
i blízkom okolí, pre dospelých i pre deti.
MCK a CVeČko ponúkajú tábory a kur
zy pre šikovné ruky, v Zámockom parku
sa konajú prechádzky so sprievodcom,
počas ktorých zistíte o parku to, čo ste
ani netušili, v Malackom kaštieli sa mô
žete zapojiť do rekonštrukcie našej naj
významnejšej pamiatky.
Nezabudnite ani na Malacké kultúr
ne leto, chystá sa aj Pivný festival, Fes
tival Fun rádio Dohoda a Poľovnícky
deň. To sú len niektoré z pripravova
ných akcií, dúfame, že si vyberiete
a spestríte si leto. Na mnohých akciách
sa určite stretneme, my budeme totiž
všetko dokumentovať a na konci leta
vám prinesieme pestrú fotoreportáž.
Dovtedy dovidenia a ešte raz – krásne
leto.
Michaela Janotová

Šikovné rybičky
z Dérerky strieborné
v celoslovenskej súťaži
Vodná akadémia
Žiaci zo ZŠ Dr. J. Dérera majú blízko k prírode. V minulom školskom roku čistili Marhecké rybníky, lokalitu Tri duby, vysádzali
v nej dreviny. Navštívili Mešterovu lúku, Orlovské vŕšky aj alú
vium riečky Rudava.

Na počesť vierozvestcov

V týchto dňoch si pripomíname 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu. Pri tejto príležitosti Arcidiecézny školský úrad vyhlásil súťaž, ktorú vyhrali
siedmaci zo Spojenej školy sv. F. Assiského v Malackách. Každý si vymyslel vlastnú
abecedu a v nej napísal odkaz pre budúcnosť. Pridali ilustrácie mýtických zvie
rat, ktoré mali strážiť slová. Ich učiteľka D. Bogdalíková texty zviazala do dvoch
akoby starobylých kníh. Žiaci si uvedomili, aký dôležitý je jazyk, písmo, možnosť
odovzdať myšlienky naprieč časom. Pochopili význam príchodu Cyrila a Metoda
Text: -tabu-; foto: -dbpre šírenie vzdelanosti a viery.			

Žiaci zatraktívnili
okolie školy
Od októbra tím šiestakov Šikovné
rybičky riešil úlohy Vodnej akadé-

mie, súťaže pre žiakov 5.–7. ročníka,
do ktorej sa prihlásilo 51 skupín žiakov z celého Slovenska. Súťažiaci poPokračovanie na 5. strane

Chcete leto
stráviť
zmysluplne?
Pomôžte s rekonštrukciou Malackého kaštieľa! Mesto Malacky hľadá dobrovoľníkov,
ktorí by počas letných mesiacov pracovali na rekonštrukcii
priestorov, ktoré sa v budúcnosti stanú výstavnými či múzejnými.
Pracovať sa bude pod odborným
dohľadom v zmysle stavebného povolenia. Podmienkou účasti je len
chuť a ochota pracovať.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
e-mailom na kastiel@malacky.sk
alebo telefonicky – 034 796 61 23,
0903 23 83 48. Presné časy a ter
míny vykonávania prác budú sta
novené až po nahlásení dobrovoľníkov s ohľadom na ich časové možnosti. Začíname už o pár dní!
-red-

Najbližšie číslo
Malackého hlasu
vyjde 29. 8.
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Vráti sa do Malaciek

dopravné ihrisko?
Aktuálne funguje celý okres Malacky bez jediného funkčného dopravného ihriska. Preto chodia napríklad deti z Malaciek na dopravné ihrisko do Bratislavy. Táto situácia by sa však mohla v blízkej budúcnosti zmeniť.

Za myšlienkou obnovenia pro
jektu detského dopravného ihriska
v Malackách (ďalej len DDI) je do
pravný inžinier Branislav Balún z ma
lackého Okresného dopravného in
špektorátu, ktorý spoločne s archi
tektkou Alenou Lukáčovou pripra
vujú projekt DDI v Malackách.
Absencia DDI v celom okrese
bola jedným z dôvodov, prečo túto
iniciatívu podporilo aj mesto Ma
lacky. Na realizáciu projektu mesto
navrhlo využiť pozemok mesta

na rohu Stupavskej a Štúrovej ulice
na sídlisku Juh (bývalé zberné suro
viny). Dopracovanie projektu, v kto
rom ešte nie sú vypracované nie
ktoré profesie, sa rozhodlo finančne
podporiť aj Združenie miest a obcí
záhorskej oblasti, v ktorom sú zdru
žené mestá a obce okresov Malacky,
Skalica a Senica.
Autori myšlienky obnovy DDI
v Malackách odhadujú potrebné ná
klady na jeho výstavbu na približne
pol milióna eur. Podľa slov jedného

z iniciátorov projektu B. Balúna budú
veľmi radi, ak sa im podarí dokončiť
projektovú dokumentáciu do konca
septembra. Projektová dokumen
tácia je totiž dôležitý podklad pre
ďalšie kroky na realizáciu myšlien
ky DDI, ako je stavebné povolenie,
zabezpečenie potrebných financií
a iné. „To, kedy bude detské doprav
né ihrisko reálne stáť, sa v súčasnos
ti odhaduje veľmi ťažko, keďže nás
po dokončení dokumentácie čaká
náročný proces získania finančných
prostriedkov, verejného obstaráva
nia a iné administratívne náročné
úkony,“ hovorí B. Balún. O aktuálnej
situácii vás budeme informovať.
Text, foto: N. Slobodová

Záchranári
z NAFTY pomáhali
pri povodniach
Počas júnovej mimoriadnej
situácie na rieke Dunaj bola
Hlavná banská záchranná služba spoločnosti NAFTA, a. s., požiadaná o poskytnutie pomoci
pri protipovodňových opatreniach v areáli Slovnaft, a. s.,
v Bratislave.

Neničte Tri duby!

Správa zelene mesta Malacky je pobúrená konaním návštevníkov zrevitalizovanej rekreačnej lokality Tri duby. „Spoločnosť Nafta mestu Malacky a jeho obyvateľom poskytla finančný
príspevok na skrášlenie tejto zóny a paradoxne tí, ktorí ju najčastejšie využívajú, robia aj najväčšie zlo,“ povedala M. Gajdárová z MsÚ.

V zime sa k ohnisku chodili zohrievať skupinky
bezdomovcov a po oteplení sem partie ľudí cho
dievajú ešte častejšie, čo by bolo úplne v poriadku,
Ani nie po roku zmena
V septembri 2012 prijalo mesto
Všeobecne záväzné nariadenie
o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území
mesta Malacky. Ani nie po roku bolo
nariadenie novelizované, potreba
zmeny súvisela najmä s letnými tera
sami. Novelizované nariadenie hovo
rí, že prevádzkový čas pre exteriéro
vé sedenie môže byť len v rozmedzí
otváracieho času prevádzkarne, kto
rej je exteriérové sedenie súčasťou.
Prísluchová hudba v exteriérovom
sedení je povolená do 22.00 h, hu
dobná produkcia je povolená v pia
tok, sobotu, nedeľu a počas štátnych
sviatkov v čase od 12.00 do 22.00 h.
Úplné znenie uznesenia nájdete
na www.malacky.sk v sekcii mesto –
všeobecne záväzné nariadenia.
Zmeny územného plánu
MsZ schválilo na júnovom zasada
ní Zmeny a doplnky územného plá
nu mesta. Východiskom pre zmeny

keby po sebe zanechali poriadok a vážili si ľahko
dostupný kúsok zrevitalizovanej prírody. V piatok
21. júna Tri duby po pravidelnej obhliadke uprato

vali pracovníci mesta. Vyzbierali päť veľkých vriec
plastových a sklenených fliaš, odpadkov z jedla,
kusov oblečenia a všeličoho iného.
„Po víkende nás prekvapilo ďalšie šokujúce
zistenie. Už dávnejšie relaxujúci spoluobčania
barbarsky olamujú, vysekávajú a pália v ohnisku
mladé stromčeky, no tentoraz začali miznúť aj ich
oporné koly. Skončili v plameňoch. Vandali sa ne
štítili poškodiť ani odpadkové koše,“ nechápavo
krúti hlavou M. Gajdárová. Správa zelene požiada
la MsP o spoluprácu pri kontrole tejto lokality.

„Naša záchranná zložka pomáha
la pri zabezpečovaní protipovodňo
vých opatrení na podávacej stanici
pre zásobovanie areálu Slovnaftu
vodou,“ konštatoval Jozef Zajíček,
vedúci oddelenia HBZS.
„Chcel by som poďakovať našim
záchranárom, ktorí svojím profesio
nálnym prístupom prispeli k bez
problémovému fungovaniu pre
vádzky v Slovnafte,“ zhodnotil akciu
Michal Ševera, riaditeľ divízie služieb
NAFTA, a. s. Počas takmer trojdňovej
akcie v Slovnafte boli využité čer
padlá NAFTA, a. s., ktoré za takmer
40 hodín prečerpali približne 20 000
m3 vody.
Čerpadlo HydroSub s prietokom
vody 8000 l/min. je schopné dopra
viť vodu stovky metrov a svojím vý
konom pri obsluhe jednou osobou
sa vyrovná výkonu štyroch hasič
ských vozidiel. Čerpadlo chemických
látok s prietokom 2000 l/min. nahra
dí pri prečerpávaní nebezpečných
kvapalín výkon jedného vozidla.

T. Búbelová

-ts-

Stručne z rokovania MsZ

v územnom pláne boli požiadavky
občanov a podnikateľských subjek
tov ako aj mesta Malacky na zmenu
funkčného využitia plôch v rámci
územného plánu. Dokument spomí
na napr. zástavbu rodinnými domami
v lokalitách č. 5 a 7. Lokalita 5 má do
stať prepojenie na existujúce komu
nikácie, ale aj nové prepojenia medzi
ulicami Cesta Mládeže, Jánošíkova,
Štúrova a Stupavská. Dokument uvá
dza základné charakteristiky i funkč
né využitie týchto lokalít. Hovorí
o nízkopodlažnej zástavbe samostat
nými rodinnými domami. Riešená je
aj zeleň – pozdĺž toku Maliny má zo
stať 25 metrov široký pás so zachova
nými brehovými porastmi. Zeleň zo
stane aj v lokalite č. 9 na Továrenskej
ulici. Tam musí zostať medzi cestou
a budúcou výstavbou zachovaný ze
lený pás o šírke minimálne 3 metre.
Dokument rieši aj regulatívy výškovej

hladiny zástavby. Napríklad pre loka
litu č. 4 je záväzný počet 6 nadzem
ných podlaží, pre lokalitu č. 8 PM5 je
to 5 nadzemných podlaží.
Úplné znenie dokumentu nájdete
na www.malacky.sk v sekcii mesto –
všeobecne záväzné nariadenia.

Etický kódex poslancov
Transparency International, ktorá
dohliada na transparentnosť a otvo
renosť samospráv, odporučila mestu
prijať Etický kódex voleného pred
staviteľa samosprávy mesta Malacky.
Kódex síce vyvolal medzi poslancami
širšiu diskusiu (pozrieť si ju môžete vo
videoarchíve na www.malacky.sk
v sekcii mesto – mestské zastupiteľ
stvo), napokon ho však schválili
na júnovom zasadnutí. Dokument
stanovuje etické princípy, ktorými sa
majú primátor a poslanci riadiť, de
finuje priznávanie ich majetkových

a finančných pomerov a hovorí aj
o daroch, korupcii a zneužití funkcie
verejného činiteľa.
Kódex si môžete prečítať na www.
malacky.sk v sekcii mesto – mestské
zastupiteľstvo.

Ako hospodária
naše školy?
Na programe zasadnutia MsZ boli
aj správy o hospodárení rozpočto
vých organizácií mesta za rok 2012.
O svojom hospodárení informovala
materská škola, základné školy, zá
kladná umelecká škola, centrum
voľného času, mestské centrum so
ciálnych služieb, mestské centrum
kultúry aj AD HOC, správca našich
športovísk.
Ak vás ich hospodárenie zaujíma,
prečítajte si správy na www.malacky.sk alebo na webových stránkach
jednotlivých organizácií.

REEL nahrá štúdiový záznam
MsZ schválilo poskytnutie dotácie
vo výške 3000 € pre hudobnú sku
pinu REEL na nahratie štúdiového
záznamu. Rokovanie o tejto dotácii
bolo zdĺhavé a diskusia napätá. Sku
pina totiž jednak nedoručila žiadosť
o dotáciu včas a žiadala preto opako
vane, po druhé sama nespĺňa pod
mienky na udelenie dotácie a žiada
o ňu preto cez občianske združenie
UV.
Poslanci tiež hovorili o tom, že žia
dosť skupiny nie je dostatočne zdô
vodnená, že nie je dostatočne zná
my prínos z poskytnutej dotácie pre
mesto a že celkovo je im málo známa
činnosť občianskeho združenia UV
a produkcia hudobnej skupiny REEL.
Zároveň považovali požadovanú výš
ka dotácie za vysokú.
Rozpravu poslancov si môžete
pozrieť vo videoarchíve na www.
malacky.sk v sekcii mesto – mestské
zastupiteľstvo.
-mija		
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Konečne patríme
do 21. storočia
Drvivá väčšina mesta Malacky má konečne kanalizáciu, a tak si môžeme povedať, že aspoň v tomto smere patríme do 21. storočia. Dať
ľuďom život, aký sa na toto obdobie patrí, sa rozhodla Európska únia
ešte pred pár rokmi. Stanovila, že do konca roku 2015 zmiznú žumpy
a všetky obce budú mať riadnu kanalizáciu.

Začali sme pred rokom
V krajinách únie sa teda vo veľkom začalo s výstavbou kanalizácie,
výnimkou nebolo ani Slovensko.
V roku 2011 mala vybudovanú verejnú kanalizáciu len tretina našich
miest a obcí. Zvyšok vypúšťal splašky
do žúmp, prípadne priamo do pôdy
či potokov. V Malackách sa práce
začali v júni 2012 a plánované boli

Čakáme na kolaudáciu
Na novú kanalizáciu je možné
pripojiť sa až po kolaudačnom konaní. O tomto termíne vás budeme
včas informovať. Dovtedy vám odporúčame dať si zrealizovať pripojenie na kanalizáciu. Je len na vás, či
to zvládnete sami alebo si zavoláte
na pomoc niektorú zo spoločností, ktoré také práce vykonávajú. Čo

Kanalizačná
prípojka je
úsek potrubia,
ktorým sa od
vádzajú odpa
dové vody z po
zemku alebo
miesta vyúste
nia vnútorných
kanalizačných
rozvodov ne
hnuteľnosti až
po zaústenie
do verejnej ka
nalizácie.

a bolo na ňu napojených 14 936
obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.
Novú kanalizáciu dostali mestské
časti a ulice: lokalita východ – Majer,
lokalita východ – priemyselná zóna,
lokalita juh – po oboch stranách
štátnej cesty I/2 od potoku Malina,
lokalita západ – od Kozej ulice smerom do Kostolišťa. Predmetom stavby je kanalizácia, čerpacie stanice,
domové prípojky, prípojky nízkeho
napätia, prekládka vodovodu, rekonštrukcia kanalizácie a čerpacie
stanice.

na 16 mesiacov. Teraz finišujú, väčšina kanalizácie už je vybudovaná,
robotníci opravujú cesty, chodníky
a zelené pásy poškodené pri prácach.
To si neraz vyžaduje obmedzenie
dopravy. Aktuálne informácie nájdete na webovej stránke mesta www.
malacky.sk. Doprava je vždy obmedzená tak, aby bol zabezpečený prejazd pre záchranárov či hasičov.
Zhotoviteľ stavby je povinný
vrátiť všetko do pôvodného
stavu – cesty a chodníky poško
dené pri prácach musí opraviť tak,
aby vyzerali ako pred začatím
prác. Prioritu majú, samozrejme,
cesty, potom prídu na rad chod
níky. Pri oprave ciest sa väčšinou
robí najprv jeden jazdný pruh,
potom druhý, všetko však závisí
od konkrétnej situácie.
Hodnota domov stúpa
Projekt s oficiálnym názvom Záhorie, Malacky – odkanalizovanie
a mottom Investícia do vašej budúcnosti je míľnikom v histórii mesta.
Je jedným z najväčších projektov
v histórii mesta, má hodnotu vyše
14 a pol milióna eur a Malackám prinesie viac ako 16 kilometrov novej
kanalizácie. Cieľom je vyššia kvalita
života občanov a lepšia ochrana životného prostredia. Odkanalizovaním sa zníži znečisťovanie podzemných vôd a pôdy, a tým sa zlepší životné prostredie. Zvýši sa hodnota
domov pripojených na kanalizáciu
a kvalita života ich obyvateľov.

všetko budete k pripojeniu potrebovať a koľko to bude stáť, záleží
od tej-ktorej firmy. Pripomíname, že
prípojky z hlavnej vetvy boli naprojektované a robené po hranicu verejného priestranstva (nie súkromného
pozemku).
Z histórie do súčasnosti
Malacky boli doteraz odkanalizované jednotnou kanalizačnou
sústavou v dĺžke takmer 32 kilometrov. Začala sa budovať v 60. rokoch

Nový projekt
Kým tento projekt sa pomaly
končí, mesto už má na stole ďalší. Týka sa tých domov či častí ulíc,
ktoré doteraz do projektu odkanalizovania neboli zahrnuté. Väčšinou
Po výstavbe prípojky treba in
formovať BVS (prevádzkova
teľ kanalizácie) o dátume pri
pojenia a stave vodomeru,
aby nedošlo k nedorozumeniam
spojeným so začiatkom fakturá
cie stočného. Cenník vodného a
stočného nájdete na www.bvsas.
sk alebo volajte na číslo telefónu
0850 12 31 22.

Odkanalizovanie v meste Malac
ky upravuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 6 z roku 2009. Celé
uznesenie nájdete na www.malacky.sk v časti mesto – samospráva
– všeobecne záväzné nariadenia
– rok 2009 – VZN č. 6/2009 o odvá
dzaní odpadových vôd verejnou
kanalizačnou sieťou v meste Ma
lacky. Účelom nariadenia (VZN) je
určenie spôsobu pripojenia
vlastníka nehnuteľnosti, na
ktorej vznikajú odpadové vody,
na vybudovanú verejnú kanalizá
ciu na území mesta Malacky v zá
ujme zdravého spôsobu života
obyvateľov a zlepšenia životného
prostredia.
ide o nové domy, ktoré v čase vzniku projektu ešte nestáli alebo neboli
skolaudované, ale ide aj o niekoľko
domov, ktoré neboli do projektu zahrnuté pre technické či iné dôvody.
Primátor Jozef Ondrejka:
„Tento projekt vznikal neštandardne, zabezpečovala ho Bratislavská
vodárenská spoločnosť, ktorá neskôr
mestu postúpila práva a povinnosti.
Dostali sme hotový projekt, ktorý sme
už nemohli meniť. Až počas realizácie
sme zistili množstvo vecí, napríklad aj

to, že niektoré neekonomické vetvy
BVS z projektu vypustila.“ Začiatok realizácie nového projektu je plánovaný na jeseň.

Základné
informácie
o projekte:
NÁZOV:
Záhorie, Malacky – odkanalizovanie
MOTTO:
Investícia do vašej budúcnosti
DODÁVATEĽ:
Skupina dodávateľov „Kanalizácia
Malacky“ zastúpená vedúcim čle
nom firmy STRABAG, spol. s r. o.,
a Combin, spol. s r. o., Banská Štiavnica.
FINANCIE:
Celkový rozpočet projektu je
14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho
fondu Európskej únie cez operačný
program Životné prostredie je vo
výške 12 462 387 € a pokrýva 85 %
nákladov. 10 % nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 €,
pokrýva mesto Malacky.
Text: M. Janotová
Foto: T. Búbelová
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KULTÚRA

Denné

letné

tábory
s MCK

MCK organizuje dva denné letné tábory pre deti od 6 do 13
rokov v termínoch: 22.–26. júla
a 19.–23. augusta.
Ak teda hľadáte letnú zábavu
pre vaše deti od 9.00–16.00 h, tie
to tábory sú tou správnou voľbou.
Deti si budú v rámci programu
rozvíjať svoje tvorivé schopnos
ti, budú spoznávať históriu nášho
mesta, ale hlavne sa budú zabá
vať. Po skončení tábora si okrem
zážitkov deti domov odnesú aj
svoje výtvory. Cena tábora na päť
dní je 40 €. Počet prihlásených je
obmedzený. Ak sa kapacita nena
plní, dieťa je možné prihlásiť aj
na jeden deň. Jeden deň stojí 10 €.
V cene tábora je 5x obed, pitný re
žim, vstupné do kina, múzea, po
istné, materiálové náklady na tvo
rivé dielne.
Prihlášky a viac informácií náj
dete na www.mckmalacky.sk.

13/2013

Ďalšia výstava
v Malackom
kaštieli

Od štvrtka 27. júna je súčasťou Malackého kaštieľa ďalšia zaujímavá
výstava. Umelec Jozef Anovčin predstavuje svoju tvorbu v podobe
tridsiatky obrazov malackému publiku.

Motívmi autorových olejoma
lieb, akrylov a pastelov sú pohľady
do prírody okolo nás. Preto výstavu
nazval príznačným názvom Fareb
ný svet. Intenzívnejšie začal Jozef

Anovčin tvoriť od roku 2000, keď sa
stal členom Klubu umelcov Gene
sis v Holíči. Svoje práce prezentoval
na mnohých spoločných klubových
výstavách v Holíči, v Skalici, v Seni
ci, v Kunove, v Gbeloch, v Hodoníne,
v Kopčanoch, v rakúskom Hollabru
ne, v českom Uherskom Ostrohu
a naposledy v kúpeľoch Smrdáky.
Teraz si ich môžu vychutnať a zakú
piť aj Malačania.
Výstava potrvá do 14. 7.
Otváracie hodiny:
št, pia: 16.30–18.00
so, ne: 15.00–17.00
V iných časoch sa môžete objednať
na t. č.: 034/772 23 87.
Text: N. Slobodová
Foto: M. Janotová a anvijo.sk

Letné kurzy pre šikovné ruky
Mestské centrum kultúry v Malackách ani tento rok počas letných
prázdnin nesklame tých, ktorí sa chcú niečo naučiť, majú šikovné
ruky a vzťah k výtvarnému umeniu. Príležitosť vyskúšať si nové dekoratívne techniky na ozvláštnenie odevov vo svojom šatníku alebo
len tak pre radosť dostanú na troch trojdňových kurzoch.

Pod vedením známych výtvar
níčok Evy Režnej, Rozálie Habovej
a Denisy Bogdalíkovej si vyrobia
kreatívne tričká, preniknú do tajom
stiev, vďaka ktorým sa vytvára

jú na dvojrozmerných obrazoch
priestorové dimenzie, zoznámia
sa s umením asambláže, krakeláže
(systém trhliniek na povrchových
vrstvách) a mozaiky.
Pre milovníčky praktického
módneho využitia tradičných tech
ník háčkovania je určený augusto

vý kurz s názvom Opletačky, háčiky
a ihlice pod vedením lektorky Biby
Zelinovej.
•••
O termínoch a cenách kurzov
sa dočítate viac na
www.malacky.sk.
-tabu-
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Viac športovísk a viac športových aktivít?
“Takmer 800 futbalistom do 12 rokov sme zabezpečili tréningové vesty a nové lopty. Za tým si stojím.”
Pavol Frešo,
župan BSK:
„Na podporu športových
aktivít poskytuje Bratislavský
kraj ročne viac ako 200 tisíc
eur ročne. Podporili sme
výstavbu futbalového
štadióna s najmodernejším
umelým povrchom, obnovili
sme telocvične na školách.
Ročne podporujeme viac ako
stovku športových podujatí
v celom regióne“.
Futbal patrí v Bratislavskom kraji
medzi najpopulárnejšie športy. Organizovane v ňom hrá viac ako 5
tisíc hráčov od detí až po dospelých
v 370 družstvách. Takmer v každej
obci a v každom meste je futbalový
klub. Aj z toho dôvodu podporuje
Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) projekty na zlepšenie podmienok v kluboch najmä pre mládež.
„Takmer 800 futbalistom do 12 rokov
sme zabezpečili tréningové vesty

a nové lopty“, povedal župan Pavol
Frešo. Okrem toho sa BSK podieľal
na projekte výstavby futbalového
ihriska v Plaveckom Štvrtku s najmodernejším umelým povrchom.
Ihrisko je bezplatne k dispozícii
samospráve a školám vo vyhradenom čase. Futbal však nie je jedi-

ným športom, ktorý BSK podporuje.
Na štart cyklistických pretekov
Župný pohár – Na bicykli deťom sa
už pravidelne stavia viac ako 2 tisíc
cyklistov. Je to seriál pretekov,
v ktorom súťažia počas celého leta
amatéri aj profesionáli. Výťažok
z podujatia ide pre detskú onkológiu.

Je to však len jedna z desiatok cyklistických podujatí, ktoré kraj podporuje. Bokom nie sú ani ostatné
športy. Majstrovstvá v stolnom
tenise, v basketbale, bežecké
preteky, pravidelná letná škola
skateboardu, majstrovstvá v pozemnom hokeji, karate súťaže a tak by
sa dalo pokračovať. „Podpora pre
šport a zveľaďovanie športových
areálov sa stala ľahšie dostupnou
pre občianske združenia, samosprávu aj športové kluby. Z desiatok
športových podujatí sme narástli na
400 za posledné tri roky,“ povedal
Pavol Frešo. Priestor pre športové
aktivity poskytuje BSK aj na viac ako
40 svojich školách. BSK rôznym
iným športovým klubom. Kraj postupne telocvične a školské areály
obnovuje a sprístupňuje verejnosti.
Mimoriadne vydareným projektom je
bezplatná účasť žiakov stredných
a základných škôl z Bratislavského
kraja na zápasoch KHL v Bratislave.
Pre 20 tisíc našich stredoškolákov
pripravujeme každoročne desiatky
športových podujatí.
(ba)

Bezpečne
pri vode

Šikovné rybičky
z Dérerky strieborné
Dokončenie z 1. strany

zorovali vodstvo vo svojom najbliž
šom okolí, vytvorili model povodia,
vlastnú čistiareň vody, hľadali od
povede na kvízové otázky. Práve pri
riešení úloh Vodnej akadémie deťom
z Dérerky zišlo na um, že bezpro
stredné školské okolie by mohlo
byť atraktívnejšie. Vo finálnej fáze
sa rozhodli súťažiť s projektom Trie
da v prírode. Šikovné rybičky chceli
vytvoriť priestor zaujímavý aj pre os
tatných spolužiakov. V rámci tohto
projektu na školskom dvore vznik
lo malé jazierko. Okolie upravili tak,
aby spĺňalo účely triedy aj relaxač
ného kútika s možnosťou pozorovať
drobné živočíchy. Na väčšine plochy
vysadili vodné rastliny, okolo jazier
ka zasa trávy, založili skalku. Vo vode
majú svoj domov nenáročné rybičky,
pri jazierku s pomocou rodičov žiaci
umiestnili drevené lavičky.
Plavili sa po Dunaji
s Kemkom
Odmenou pre najúspešnejšie tí
my súťaže Vodná akadémia zo ZŠ
Kudlovská z Humenného, ZŠ Dr. J. Dé
rera z Malaciek a ZŠ z Lúčok sa stala
plavba po Dunaji s kapitánom Jura
jom Kemkom, známym slovenským
hercom. Všetci nastúpili 25. júna
v Bratislave na loď a plavili sa pod
Devín.
V devínskom kultúrnom dome sa
uskutočnilo stretnutie organizáto

Aby bol váš pobyt pri vode
sprevádzaný len príjemnými
zážitkami, policajní preventisti
ponúkajú tieto cenné rady:

rov z DAPHNE – Inštitútu aplikovanej
ekológie, ambasádorom súťaže Jura
jom Kemkom a tých najdôležitejších
– detí zo spomenutých troch miest.
Spoločne si užili fantastický deň.
Malačania zažiarili v určovaní
vodných živočíchov
Juraj Kemka v sebe nezaprel
zmysel pre humor. S vtipom predvá
dzal rôzne rastliny, živočíchy, ba aj
hniezdo. Úloha žiakov bola jasná –
pomenovať pozorované. V ďalšej
aktivite sa účastníci projektu ocit
li na netradičnej hodine chémie.
Porovnávali vodu z Dunaja a akvária,
zamerali sa na určovanie pH, množ
stva dusičnanov a fosforečnanov
v nich.
Organizátori nezabudli ani
na preverenie súdržnosti a spolu
patričnosti jednotlivých tímov. Spo
ločnými silami mali nabrať vodu
do vedra na šnúre, preniesť i preliať
do inej nádoby. Mladí Malačania
zažiarili v ostatnej úlohe – určovaní
vodných živočíchov. A potom nastali
slávnostné okamihy. Deti porozprá
vali o svojej ceste za víťazstvom, pre
brali si ocenenia, fotografovali sa.
Záver patril spoločnému slávnost
nému obedu.
Po všetkých splnených úlohách
to bol pre deti a ich pani učiteľku
A. Cvečkovú zaslúžený úžasne strá
vený deň.
Text, foto: K. Habová

Platená inzercia

Škôlkari
cez prázdniny
Prázdniny často predstavujú problém pre pracujúcich rodičov malých detí, a tak Materská škola v Malackách vyšla v ústrety ich potrebám a zabezpečila pobyt v predškolskom zariadení aj počas leta.
„Počas celých prázdnin bude v prevádzke najväčšia budova na Kollárovej
ulici, pretože sa prihlásilo enormne veľa detí a nikomu sme nechceli povedať
nie,“ povedala riaditeľka Mária Hudecová. Približne 170 detí zo všetkých pia
tich budov MŠ bude v júli rozdelených do siedmich tried. V auguste už však
budú vzhľadom na slabší záujem otvorené len tri triedy (asi 80 detí).
Ako pedagogický dozor sa budú striedať učiteľky zo všetkých elokova
ných tried MŠ v Malackách.
„Všetkým rodičom sme umožnili umiestniť svoje dieťa do škôlky počas
prázdnin na jeden mesiac, výnimku majú len osamelé matky, ktoré mohli
prihlásiť svoje dieťa do MŠ cez leto na šesť týždňov,“ spresnila M. Hudecová.
Aj počas prázdnin vedenie školy a personál myslia na pohodu detí, dosta
točný pitný režim a zaujímavý letný program. Na nedávno zrekonštruova
nom ihrisku v areáli MŠ využijú okrem bežného vybavenia a hracích prvkov
Text, foto: T. Búbelová
aj špeciálne atrakcie, trampolíny a bazény.

 enechávajte malé deti bez dozoru
•N
ani doma pri bazéne, ale ani vo vani.
• Sledujte ich pri kúpaní aj pri iných
činnostiach.
•P
 red skákaním do vody vždy skon
trolujte hĺbku vody a rešpektujte zá
kazy kúpania.
• Nechoďte do vody rozhorúčení ani
unavení, treba sa postupne a do
statočne ochladiť.
• Neplávajte hneď po jedle, dodržte
aspoň hodinový odstup.
• Plávajte aspoň dvaja spolu, radšej
pozdĺž brehu ako stredom jazera.
• Pri kúpaní nepreceňujte svoje sily,
neplávajte do blízkosti plavidiel.
• Pri člnkovaní majte pre deti a ne
plavcov záchrannú vestu.
• Majte na mysli, že plávanie v tečúcej
vode je namáhavejšie ako v stojatej.
• Ak zbadáte osoby, ktoré sa idú kú
pať pod vplyvom alkoholu, pokúste
sa im v tom zabrániť.
• Ak sa blíži búrka, vodu opustite.
• Vo vode buďte k ostatným ohľadu
plní, nikoho nepotápajte.
• V mimoriadnych situáciách si zacho
vajte chladnú hlavu.
• Poskytnutím prvej pomoci na mies
te môžete nejednému človeku za
chrániť život.
• Pri vode sa sledujte navzájom, dá
vajte stále pozor jeden na druhého.
OR PZ Pezinok
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Poľovnícky deň
už tradíciou

Knižnica v lete

Knižnica MCK v Malackách bude
počas letných prázdnin otvorená
v upravenom režime. V júli a au
guste ju môžete navštíviť v pra
covných dňoch od 9.00 do 17.00 h,
v sobotu od 9.00 do 12.00 h.

Poľovníctvo má v Malackách a okolí veľmi starú a silnú históriu. Veď rodovým zvieraťom Pálfiovcov je jeleň a v erbe mesta je diviak. Oživiť a širokej verejnosti
priblížiť túto milú záľubu, ale aj prácu sa rozhodli malackí poľovníci. Minulé leto zorganizovali prvý Poľovnícky deň a tento rok pokračujú. Zídeme sa 24. augusta v Zámockom parku. Poľovníci sľubujú ešte väčšiu
zábavu ako vlani. Predtým si však ešte povedzme niečo o poľovníctve.

Všetci sme začínali ako lovci
Poľovníctvo je tu s nami od po
čiatkov ľudstva. Lov zveri bol pre
prvých ľudí jedným z hlavných zdro
jov obživy. Dalo by sa teda povedať,
že každý z nás má v génoch poľov
níctvo. Len si predstavte, že váš
x-prapradedko lovil mamuta. Neskôr
už ľudia zvieratá nielen zabíjali pre
potravu, ale začali ich aj odchytávať,
zatvárať do ohrád a domestikovať.
A kým na začiatku museli loviť všet
ci, aby nepomreli od hladu, v období
feudalizmu sa už poľovníctvo stáva
výsadou vrchnosti. Lov sa stáva kra
tochvíľou, zábavou a príležitosťou
ukázať sa. V 17. a 18. storočí vznikli
prvé poľovnícke združenia, medzi
nimi aj Rád sv. Huberta, patróna po
ľovníkov.
Kto bol svätý Hubert?
Žil v rokoch 655 až 727. Pochá
dzal z veľmi bohatej šľachtickej rodi
ny v Akvitánii (súčasné Francúzsko).
Bol výborným lovcom a milovníkom
zábav. Mal tiež dobré srdce a bol
zástancom spravodlivosti. Legen
da hovorí, že po ťažkom životnom
osude (manželka mu zomrela pri
pôrode) stretol pri love jeleňa, kto
rý mal medzi parožím žiariaci kríž.
K Hubertovi zároveň prehovoril nad
prirodzený hlas, ktorý sa ho opýtal:
„Hubert, prečo stále lovíš zver? Je
načase, aby si začal hľadať mňa, kto
rý sa za teba obetoval.“ Po tomto zá
žitku sa Hubert stal kňazom, neskôr
biskupom. Začal si vážiť prírodu,
zvieratá i život, modlil sa za dobrú
úrodu.
Na základe tejto legendy si po
ľovníci zvolili sv. Huberta za svojho
patróna. V niektorých krajoch Eu
rópy usporadúvajú na jeho sviatok
slávnostnú poľovačku na jelene
(vtedy je obdobie jelenej ruje) s veľ
kolepým ceremoniálom.

Pribudli pravidlá
K poľovníctvu ako
zábave šľachticov
postupne začali pri
búdať povinnosti
a pravidlá. Prvé pí
somné zmienky
o opatreniach zame
raných na ochranu
lesov a zveri na na
šom území siahajú
do obdobia vlády
kráľa Ladislava I., kto
rý v roku 1092 zaká
zal loviť zver v dňoch
pracovného pokoja.
Neskôr dekrét Ka
rola III. nariaďoval pr
výkrát ochranu zveri
(napr. ochrana ba
žanta, zákaz použí
vania plemena dogy
na poľovanie, zákaz
loviť zver v čase gra
vidity).
Mária Terézia a Jozef II. v roku 1786 be
rú pod prísnu ochra
nu právo poľovníc
tva. Pytliactvo sa považovalo za krá
dež.
František I. sprísňuje tento zákon
v roku 1802, keď určuje čas ochrany
pre niektoré druhy zveri. Lov samičej
zveri zakázal v čase párenia a odcho
vu mláďat.
Povinnosti dnes
Poľovníctvo ani zďaleka nie je len
o lovení zveri. Ako hovoria mnohí
poľovníci, poľovačka, to už je len če
rešnička na torte. Kým sa k nej dosta
nú, musia urobiť veľa práce.
Prioritou je starostlivosť o zviera
tá vo svojom revíri. Najviac práce je
v zime, keď zvieratá treba prikrmo
vať. Vtedy poľovníci poroznášajú po
revíre tony krmiva.

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Slovenská pošta

na Štúrovej ul. v Malackách upravu
je z dôvodu poklesu intenzity požia
daviek klientov v letnom období
otváracie hodiny od 15. 7. do 19. 7.
a od 19. 8. do 31. 8. v pondelok až
piatok od 13.30 do 18.00 h, v sobotu
SP, a. s.
od 9.00 do 11.00 h.

Drobná inzercia
• Pôžičky pre zamestnaných a dô
chodcov. Pracujem ako VFA pre spo
ločnosť PROFI CREDIT SLOVAKIA.
Kontakt: 0905 97 27 59
MALACKÁ MATRIKA
od 24. do 30. 6. 2013
Naši jubilanti
80 – Mária Chmelová, Ján
Kasala, Irena Kühtreibero
vá, Milan Struhár, Margi
ta Tedlová; 85 – Anna Jánošíko
vá, Paulína Staňková, Magdaléna
Zúbková; 90 – Augustín Jurkovič,
Anna Pecinová; 91 – Jana Spuchlá
ková; 92 – Alžbeta Huňadyová
Povedali si áno
Silvia Nemcová a Alexan
der Reisenauer, Mgr. Mária Tedlová
a Daniel Dénes

Poľovníci tiež sledujú stav zveri
a budujú rôzne ekologicky funkčné
plôšky pre zver (remízky, políčka,
lúčky, ohryzové porasty). Poľovník
musí poznať svoj revír, poľovnú zver,
spôsob jej života, musí sa usilovať
hlavne o jej ochranu. Základnou
vlastnosťou ozajstného poľovníka je
láska k prírode a úcta k zveri. Úlohu
poľovníkov je zachovať a zveľadiť,

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

M. Janotová
Zdroj: lovuzdar.sk

SPOMIENKY
29. 6. uplynulo 30
rokov, čo nás na
vždy opustil náš
drahý otec Cyril
Benka z Mala
ciek. Spomínajú
dcéry a syn s ro
dinami. Kto ste ho poznali, spomí
najte spolu s nami.
30. 6. by sa naša
drahá Margita
Šimková dožila
91 rokov

a 2. 7. je to 10 ro
kov, čo nás opustil
náš drahý Michal
Šimek. S veľkou
láskou spomínajú dcéra a syn s ro
dinami a ostatná rodina.
Kozmetický salón Viva

chrániť a optimálne využívať geno
fond poľovnej zveri. Spolupracujú
s poľnohospodármi, lesníkmi a or
gánmi štátnej ochrany prírody. Majú
svoju komisiu pre životné prostre
die, ktorá dbá na zosúlaďovanie po
žiadaviek poľovníctva s celospolo
čenskou potrebou ochrany prírody.

Nie sú medzi nami
Ján Remža, Lozorno, *1951;
Františka Záhorská, Ma
lacky, *1936; Anna Šimko
vičová, Malacky, *1939; Pavol Ko
žuch, Malacky, *1951; Imrich Kun
štek, Sekule, *1927; Oľga Gergelčí
ková, Borský Svätý Jur, *1977; Ing.
Michal Hýll, V. Leváre, *1928; Jozef
Krajčír, Moravský Sv. Ján, *1924; Jo
zef Hurban, Kostolište, *1953; Žofia
Jerglová, Kuklov, *1922

Hoci si odišiel, nie si
medzi nami, ale
v naš ich srdciach stále budeš
s nami...
30. 6. uplynuli 3
roky, čo nás na

vždy bez rozlúčky opustil náš dra
hý syn, otec, brat, synovec Ľubomír Schreiber.
S láskou v srdci spomínajú mama,
dcéra, sestry Jana a Viera s rodina
mi, krstní rodičia s rodinami a ka
maráti. Odpočívaj v pokoji.
1. 7. uplynulo 5 ro
kov od úmrtia na
šej drahej Janky
Kupcovej.
S úctou a vďakou
spomína manžel
Milan s rodinou.
Kto ste ju poznali, spomínajte s na
mi.
1. 7. sme si pripo
menuli 2. výro
čie úmrtia našej
drahej mamičky,
babičky a pra
babky, priateľky
Marty Blažíčkovej. S láskou v srdci spomína dcéra
Marta s rodinou a priateľky Elena,
Eva, Maja a Iveta s Tomáškom. Od
počívaj v pokoji.

5. 7. si pripomíname
nedožitých 84 ro
kov nášho drahého
otca, dedka, kama
ráta Jana Hurbana.
S láskou a úctou
spomína syn a dcé
ra s rodinami. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.
6. 7. uplynul rok, čo
nás navždy opus
til náš milovaný
manžel, otec, starý
otec, prastarý otec
Václav Kalanka
z Malaciek. S úctou
a láskou spomínajú manželka, dcé
ra a syn s rodinami. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.
9. 7. uplynie rok,
čo nás navždy
opustil náš dra
hý manžel, otec,
dedko a brat
František Brichta. S láskou a úc
tou spomína celá rodina. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.
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Máme
majsterky
Slovenska

ČSFA na 4. mieste
Medzinárodný turnaj prípra
viek, ktorý už niekoľko rokov
usporadúva Československá
futbalová akadémia Malacky,
si zjavne získal stabilné miesto
v kalendároch medzinárod
ných klubov, ktoré pripravu
jú mladé talenty na futbalové
úspechy medzi dvoma bránka
mi. V sobotu 22. 6. dorazili do
dejiska Baumit Cupu 2013 v Zá
mockom parku okrem rakúske
ho tímu Langenzersdorf všet
ky pozvané futbalové zostavy.
Okrem viacerých klubov z Čes
ka a Slovenska nechýbali tímy
z Maďarska, Poľska, Chorvátska
a Rakúska.

Namiesto Langenzersdorfu na
stúpilo mužstvo ČSFA D a vyplnilo
tak prázdne miesto v zozname 24
štartujúcich. Začiatok poznačil mier
ny časový sklz a zmeny v pôvodne
plánovaných zápasoch, no po odpís
kaní začiatku prvých zápasov, ktoré
sa hrali zároveň na štyroch uprave
ných menších hracích plochách, sa
nálada dostala do varu. Povzbudzo
vali tréneri, hráči, ale aj rodinní prí
slušníci na tribúne a okolo celého
štadióna. Doďaleka bolo počuť vuvu
zely a divoké bubnovanie.
Na otvárací výkop patróna tur
naja J. Mračnu si všetci museli počkať
do chvíle, kým dorazili aj oficiálni
hostia. Okrem organizátorov, teda
prezidenta ČSFA J. Kuboviča a po
slanca MsZ J. Halcina, ktorý prevzal
nad turnajom záštitu, futbalistov
osobne pozdravila aj europoslanky
ňa M. Flašíková-Beňová, a to vo všet

kých jazykoch zúčastnených krajín.
Čerešničkou na torte pre chlapcov
v kopačkách a futbalových dresoch
bola účasť Zdeňka Grygeru - českého
futbalistu, ktorý hral v drese Juventu
su Turín a tímu Ajaxu Amsterdam.
Profesionálny moderátorský vý
kon Antona Pašteku umocňoval
slávnostné i napäté športové mo
menty až do záverečného odovzdá
vania pohárov víťazom, na ktorom
sa okrem organizátorov zúčastnili aj
zástupcovia sponzorov spoločnosti
Baumit, riaditeľ L. Fussek a prokuris
ta T. Sepp, a samozrejme primátor
mesta J. Ondrejka, ktorý turnaj pod
poril. Všetky tri najvzácnejšie trofeje
putovali do Prahy a futbalisti Slávie
Praha A (1. miesto), Sparty Praha B (2.
miesto) a Sparty Praha A (3. miesto)
mali naozaj dôvod na radosť. Kúsok
z nej sa ušiel aj domácim, keďže
mužstvo ČSFA Malacky B obsadilo
v konečnom poradí štvrtú priečku.

Najlepším hráčom turnaja bol
Danko Danihel z ČSFA Malacky B, naj
lepším strelcom Jan Zika z AC Sparta

Text, foto: T. Búbelová

Úspešný rok futbalistov ŽOLÍKA
Mladí futbalisti ŠK ŽOLÍK Malacky,
ktorí sú účastníkmi II. ligy BFZ starších
a mladších žiakov, po skončení ligo
vého ročníka môžu byť maximálne
spokojní. Po odohraní posledného
kola súťaže, kde sa stretli s družstvom
z Rače, mladší žiaci vyhrali 3:2 a ob
sadili v tabuľke vynikajúce 3. miesto.
Starší žiaci excelentne odohrali
posledný zápas a vyhrali s Račou 16:0.
Týmto výsledkom a doslova spanilou
jazdou sa presvedčivo stali víťazmi
ligy, kde z odohraných 22 zápasov 21
vyhrali a dosiahli skóre 144 strelených

a 7 inkasovaných gólov, čo svedčí
o kvalite tohto mužstva. Získali pohár
pre víťaza II. ligy od predstaviteľa BFZ.
Chlapcom a ich trénerom patrí poďa
kovanie za skvelý výsledok, ktorý vy
bojovali doslova na kolene.
Aj keď výsledok ich posúva do
I. ligy, postúpiť nemôžu. Klub nespĺ
ňa technické podmienky, ktoré I. li
ga vyžaduje, a podpora malackému
futbalu chýba. Napriek tomu hráči
li, vy
klub dôstojne reprezentova
tvorili si rešpekt medzi mužstvami,
s ktorými sa stretávajú v lige, ale aj

na turnajoch s účastníkmi z I. ligy.
Do budúcna je treba týmto hráčom
držať palce v ligovej súťaži. Ak pre
stúpia do iných klubov, nech sa im
darí a ukážu, že sú kvalitnými od
chovancami ŽOLÍKA a zároveň klubu
ŠK ŽOLÍK. Zostava víťazného muž
stva: A. Havlík, S. Foltýn, D. Čeřovský,
L. Ďuriš, R. Sova, J. Hitmar, M. Kovár,
M. Lorinczi, A. Šefčík, E. Szecseniy,
R. Muškát, T. Mifkovič, P. Bečka,
V. Jurkáček, D. Sivák, S. Vaniš, J. Šváral,
I. Konečný. Tréneri: R. Ďuriš, J. Mifko
-tsvič.			

Prišiel, videl,
zvíťazil

Turnaj
generácií
plný
pohody

Nathan Halahija, tenista TK
Strojár Malacky, sa zúčastnil
svojho prvého celoslovenského
tenisového turnaja v kategórii
do 8 rokov. Miestom konania
bol areál TK Jednotka v Brati
slave, kde sa súbežne pripravo
vala na Wimbledon Dominika
Cibulková.

Hádzaná má v Malackách dlho
ročnú tradíciu a história Hádza
nárskeho oddielu TJ Strojár sa
datuje od roku 1964. V našom
meste sa zrodilo viacero hádza
nárskych osobností a okolo
tohto športu je združených veľa
bývalých i súčasných členov
všetkých vekových kategórií,
ich rodinných príslušníkov a fa
núšikov. Vždy v júni sa stretáva
jú na športovo-spoločenskom
podujatí s vžitým názvom Tur
naj generácií.

Inak to nebolo ani tento rok. Ak
cia v sobotu 22. 6. v Zámockom par
ku sa niesla v uvoľnenej športovej
atmosfére, ale oslavovali sa aj veľ
ké úspechy našej mládeže. Medai
ly za víťazstvá na Majstrovstvách
Bratislavského krajského zväzu há
dzanej (BKZHá) odovzdával jeho
predseda Ľubomír Orosz. Vynikajú
cemu umiestneniu sa tešia ml. žiačky
(1. miesto), st. žiačky v spoločnom

Praha A a najlepším brankárom Da
vid Tomas zo SK Slávia Praha A.

družstve so Stupavou (1. miesto),
ml. žiaci (1. miesto) aj st. žiaci v spo
ločnom družstve so Stupavou (2.
miesto). Všetky družstvá si tak zabez
pečili účasť na záverečných turna
joch o majstra SR.
Na Turnaji generácií si zmeralo
sily 8 družstiev bývalých a súčasných
hráčov vrátane dorastencov a odcho
vancov, ktorí pôsobia v extralige ale
bo v zahraničí. „Do akcie sme v spolu

práci s CVČ Malacky zaradili aj záve
rečné kolo Záhoráckej minihandball
ligy,“ povedal za organizátorov D.
Frýbert. Na dvoch ihriskách si zahrali
deti narodené v roku 2002 a mladšie.
Účasť družstiev z Malaciek (ZŠ Štúro
va, ZŠ Záhorácka a ZŠ Dérera) dopl
nili hádzanárske zostavy zo Stupavy
a Rohožníka. Záver patril koncertu
hudobnej skupiny SETBACK.
Text, foto: T. Búbelová

Nathan v štyroch odohratých zá
pasoch proti súperom z rôznych kú
tov Slovenska nenašiel premožiteľa
a po extrémne vyrovnanom finále,
ktoré vyhral len najtesnejším rozdie
lom, sa tešil zo zaslúženého víťazstva.
Enormné nasadenie a túžba po víťaz
stve sú veľkým prísľubom, že daný
úspech nemusí byť ani zďaleka jeho
posledným. Potvrdil to hneď ďalší ví
kend, kde sa ako člen družstva chlap
cov vo vyššej kategórii do 10 rokov
spolupodieľal na víťazstve v kvalifi
kačnej skupine Detského Davis cupu
bratislavského regiónu.
Družstvo chlapcov zložené z klu
bov zo Záhoria v zložení Lapuník, Ha
lahija, Motus, Filípek nenašlo premo
žiteľa a v poslednom zápase dokáza
lo poraziť aj Slovan Bratislava, čo bol
šok pre všetkých zainteresovaných
v pozitívnom zmysle slova. Chlapcov
tento úspech oprávňuje pomýšľať
na najvyššie méty v celoslovenskom
Tréneri TK
meradle.		

25. a 26. júna sa v areáli AQUA BE
ACH ORLÍK na Zvolenskej priehrade
konal finálový turnaj majstrovstiev
Slovenska v beachvolejbale do 18
rokov. O celkový triumf bojovalo naj
lepších 12 chlapčenských a dievčen
ských dvojíc. Dievčenskú kategóriu
do 18 rokov ovládli dvojice zo Zá
horia. Vo finálovom zápase zvíťazili
dievčatá z Malaciek Sandanusová,
Slezáková 2:0 nad skalickou dvoji
cou Štepanovská, Mihálová. Tretie
skončili ďalšie Skaličanky Chrenková,
Ivánková po víťazstve 2:1 nad Rešu
tíkovou a Fraňovou z Nového Mesta
nad Váhom.
Pod vedením trénera Mateja Ha
ringu naše dievčatá urobili veľký po
krok vo svojej výkonnosti. Andrea
Sandanusová zo Stupavy a Lesia Sle
záková zo Zohoru sa zaslúžili o histo
ricky prvú medailu v beachvolejbale
mládeže, a hneď zlatú! Týmto prven
stvom si zabezpečili šancu bojovať
v príprave beachvolejbalovej repre
zentácie SR do 18 rokov o miesten
ku na ME v Bielorusku. Blahoželáme
a prajeme veľa úspechov.
Darilo sa aj chalanom v kategó
rii do 20 rokov. Dvojica Lukáč, Vašek
si vybojovali cenné bronzové me
daily a dvojica Rozbora, Ondrovič si
po prehratom finále odnášajú strie
borné kovy. Chlapci predviedli v sil
nej konkurencii výborné výkony a pri
reprezentácii mesta Malacky a klubu
VO TJ Strojár Malacky doplnili zbier
ku medailí kompletne.
Z juniorov zlaté medaily získala
dvojica domácich Milan Frajt a Ľuboš
Nemec, keď vyhrali vo finálovom zá
pase 2:0 nad Kristiánom Rozborom
a Petrom Ondrovičom z Malaciek.
Tretie miesto obsadili ďalší Malača
nia Marián Lukáč a Ján Vašek. Naše
dievčatá Slezáková, Sandanusová
skončili v tejto kategórii na krásnom
5. mieste.
MH, VO TJ Strojár Malacky (krátené)

Neľútostné
súboje

Volejbalový oddiel Strojár Malac
ky zorganizoval posledný júnový
víkend beachvolejbalový maratón
na kúpalisku v Malackách. Konal sa
v spolupráci s Radom Fašangom –
riaditeľom beachovej série pod ná
zvom AVL. 31 dvojíc bojovalo v troch
kategóriách o hodnotné ceny a pred
vádzali neraz aj neľútostné súboje.
Víťazmi kategórie MIX sa stali Pal
ková/Németh, ktorý si poradili s dvo
jicou Pifková/Jonáš. Tretie miesto ob
sadila dvojica Urbanovičová/Fašang.
Víťazmi kategórie žien sa stali Šipošo
vá/Čižmárová, ktoré zviedli vyrovna
ný duel s dvojicou Snopková/Pozoro
vá. Tretie miesto obsadila dvojica Ju
renková/Kršková. Víťazmi kategórie
mužov sa po ťažkom boji stali Harin
ga/Janák, ktorí zdolali dvojicu Janík/
Holka. Tretie miesto obsadila dvojica
Holík/Královič.
Všetkým zainteresovaným veľmi
pekne ďakujeme za podporu a po
moc pri zorganizovaní turnaja.
MH (krátené)
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