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úvodník

Snáď sa
vyčasí

Inzercia
za tretinu

Malí a strední podnikatelia sú dô
ležitým pilierom ekonomiky mesta
i štátu. Malacký hlas chce podpo
riť malých a stredných podnikate
ľov v Malackách ponukou inzercie
za tretinové ceny. Dajte Malača
te
nom o sebe vedieť! Pripomeň
sa! Propagujte svoj tovar či služby!
Do konca roka za tretinu bežného
cenníka Malackého hlasu!

V pondelok 2. septembra odštartoval nový školský rok
2013/2014. Vo všetkých našich
štyroch základných školách
vítali spolu 256 prvákov,
pri
ale aj žiakov ďalších ročníkov.

Do ZŠ Dr. J. Dérera bude tento
rok chodiť 647 detí, z toho 83 prvá
kov (4 triedy). V cirkevnej škole tento
rok otvorili 3 triedy prvého ročníka
so 66 deťmi. Škola má celkovo 441
žiakov. Základnú školu na Štúro

Nový školský rok býva spojený
s novinkami na jednotlivých ško
lách. Na každej z nich vítajú prvákov
a ostatných žiakov inak. Vyspovedali
sme preto riaditeľov škôl a zisťovali
sme, aký bol prvý školský deň a čo
na deti počas roka čaká.

vej bude v tomto školskom roku
navštevovať 362 detí. Otvorili tu
dve prvácke triedy (48 detí). ZŠ Zá
horácka otvorila tri triedy prvákov
(59 detí). Celkovo sem bude chodiť
527 žiakov.
V ZŠ Dr. J. Dérera začali 2. sep
tembra hymnou Slovenskej repub
liky a príhovorom riaditeľky T. Sopó
ciovej v školskom rozhlase. Učiteľky
1. ročníka pripravili program s ná
zvom Námornícky deň s hľadaním
pokladu. No množstvo aktivít ponú
Pokračovanie na 4. strane

Bednárik vybral
Malačianku
do semifinále
Muzikálového festivalu

Len 20-ročná Malačianka Simona Rusňáková mala tú česť prežiť posledné chvíle s významným slovenským režisérom Jozefom Bednárikom, ktorý nedávno navždy odišiel. Uznávaný režisér si Simonu vybral do semifinále na Muzikálový festival v Brusne.

Simona Rusňáková je študent
kou Právnickej fakulty Univerzity Ko
menského v Bratislave, zároveň však
študuje i spev u hlasovej pedagogič
ky Jany Škultéty v speváckom štúdiu
La Musica v Bratislave. Rodné Ma

lacky reprezentuje na rôznych spe
váckych vystúpeniach, benefičných
koncertoch a súťažiach. V máji 2013
získala 1. miesto v speváckej súťaži
v Bratislave s názvom Našla sa muzi
Pokračovanie na 5. strane

V Albertirši rastie
záhorácka borovica

Partnerské mesto Malaciek Al
bertirša oslavovalo uplynulý víkend
10. výročie získania štatútu mesta.
Súčasťou osláv bolo slávnostné
otvorenie nového mestského parku.
Všetky partnerské mestá priniesli
do Albertirše pri tejto prí
ležitosti strom typický pre
svoje mesto či región.

2

Viac na
strane

Podporíme malackých
podnikateľov

Ekonomika
mesta nie je ani
zďaleka zlá

Nedávno sa v médiách objavili
informácie o tom, že mestá Malacky
a Handlová musia zaviesť ozdravný
režim, a to z dôvodu nedodržania
zákonných podmienok, ktoré sa
týkajú neuhradených záväzkov po
splatnosti. V prípade Ma
laciek to však nie je prav
da.
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Viac na
strane

Tatiana Búbelová

Začiatok školského roka
v malackých školách

Večerný beh zdravia
okorenili parašutisti

Večerný beh zdravia – Beh vďa
ky SNP sa v piatok 6. 9. konal v Ma
lackách síce už po 30. raz, napriek
tomu pamätníkov bolo pomenej.
Medzi 151 prihlásenými bežcami
prevládali deti a mládež. V najsil
nejších ročníkoch nieke
dy bežalo aj vyše dvesto
bežcov.
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Viac na
strane

Prichádza typická jeseň, strašia
nás správy o počasí. Ranné hmly
spustia rosu na žltnúce listy stromov
a sychravé ticho čoskoro prehluší
krákanie vrán. Dážď, vlhko... a nepo
hoda. Takto to vidia mnohí, ale načo
si túto časť roka znepríjemňovať?
Možno stačí trošičku zmeniť uhol po
hľadu a všetko môžeme vnímať inak
– príjemnejšie. Tak jednému môjmu
známemu stačil rôčik dospeláckeho
života po maturite, aby si uvedomil,
ako veľmi sa mu cnie za školou. Ko
niec prázdnin veru so sebou prináša
istú nostalgiu, najmä ak si uvedomí
me, že tie návraty medzi spolužia
kov vlastne bývali príjemné... Prvé
ho septembra sa na facebookovom
profile tohto nedávneho absolventa
objavil status: „Tak rád by som zajtra
ráno vstával do školy! Chýba mi
A ďalší bý
to, že najviac...”
valý spolužiak sa pridal: „Normálne
by som bral aj 9 hodín s písomkami.
Hneď!”
Nuž všetko je relatívne. Aj jeseň
má svoje babie leto a bude taká, akú
ju chceme vidieť. Snáď sa nám teda
v duši vyčasí...
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Čipované zvieratá vie
polícia identifikovať

Jednu
z makiet
už zničili

Makety bežiacich detí pribudli
pri dvoch malackých školách len
nedávno. Jednu z nich však už van
dali stihli poškodiť. Maketu umiest
nenú na Brnianskej ulici zlomili
vandali 29. 8. vo večerných hodi
nách. Tento priestupok zazname
nal mestský kamerový systém. Na
zázname však nie je osoby jasne
vidieť. Preto MsP v Malackách žiada
občanov o súčinnosť pri odhalení
páchateľov. Ide zrejme o tri maloleté
osoby pohybujúce sa 29. 8. približ
ne o 21.30 h na Brnianskej ulici
v blízkosti obchodného domu Kauf
land. Ak by ste ich spoznali na videu
vo www.malacky.sk, kontaktujte,
MsP na t. č. 159 alebo 034/772 38 33.
Text: N. Slobodová, foto: -msp-

Vývoz objemného odpadu sa
v októbri uskutoční:
• v pondelok 7. októbra –
KBV (bytové domy).
• v pondelok 14. októbra –
IBV (rodinné domy).

Mesto Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície

referent
oddelenia
územného
rozvoja
a životného
prostredia –

Mestská polícia 9. 9. kúpila a zača
la využívať čítačku čipov, ktorými sú
označované domáce zvieratá, zväč
ša psy a mačky. Do konca septem
bra 2013 musia byť podľa zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starost
livosti všetky psy, mačky a fretky dr
žané na území Slovenska povinne
označené čipom. Majiteľovi inak hro
zí pokuta do výšky 370 €. Podľa toh
to zákona všetky spoločenské zvie
ratá musia byť povinne po narodení
do 8 týždňov označené mikročipom.
Hneď na druhý deň hliadka MsP
našla strateného psa a čítačkou pre
čítala kód z jeho čipu. Webstránka
Centrálneho registra spoločenských
zvierat okamžite po zadaní kódu na
šla majiteľa a poskytla aj jeho tele
fónne číslo. „Psík bol ušetrený traumy
z odvozu do karantény a zo zmene
ných podmienok,“ povedal preven
tista MsP V. Kunák. Nečipované stra
tené zviera skončí v karanténe, no
ak sa jeho majiteľ ozve, musí počítať
s blokovou pokutou za nesplnenie
zákonnej povinnosti.

REFERÁT STAVEBNÉHO ÚRADU
Pracovná náplň:
• vedenie územných konaní a prí
prava a vydávanie územných
rozhodnutí • vedenie stavebných
konaní a príprava a vydávanie
stavebných rozhodnutí • vedenie
kolaudačných konaní a vydáva
nie kolaudačných rozhodnutí •
prerok ovávanie priestupkov
a správnych deliktov • zabezpe
čenie výkonu štátneho stavebné
ho dohľadu • vedenie a vydáva
nie ďalších stavebných rozhod
nutí podľa stavebného zákona
Pracovný pomer:
na dobu určitú – zastupovanie dl
hodobej práceneschopnosti

Text: -tabu-, foto: -msp-

Na počesť výročia SNP
Obyvatelia Slovenska si pripo
menuli 69. výročie začiatku Sloven
ského národného povstania, ktoré
vypuklo 29. augusta 1944. Sloven
ské národné povstanie je jednou

z najvýznamnejších udalostí našich
národných dejín. S úctou a vďakou
si spomíname na vojakov, partizá
nov a ilegálnych pracovníkov, ktorí
odolávali presile a kliesnili cestu aj

Zasadnutie MsZ

Vo štvrtok 19. septembra sa uskutoční zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Začne sa o 15.00 h a po
zrieť si ho môžete aj online na www.malacky.sk.
Na programe je okrem iného návrh všeobecne zá
väzného nariadenia mesta o prevádzkovom poriad
ku Zámockého parku, monitorovacia správa progra

nášmu súčasnému životu. V Malac
kách sme si výročie pripomenuli tra
dičným kladením vencov k pamät
níku SNP v stredu 28. augusta.
-red-

mového rozpočtu mesta za 1. polrok 2013, správa
o čerpaní rozpočtu mesta k 31. 7. 2013 a návrh na
jeho zmenu. Poslanci sa budú zaoberať aj situáciou
v materskej škole, jej kapacitou a vypočujú si aktuál
ne informácie o stave projektu odkanalizovania, o
stave právnych sporov mesta, o parkovacej politike
mesta a o možnosti upokojenia dopravy na Radlin
ského ulici.			
-mija-

V Albertirši rastie záhorácka borovica
Partnerské mesto Malaciek
Albertirša oslavovalo uplynulý víkend (7.–8. septembra)
10. výročie získania štatútu
mesta a 15. výročie partnerstva s francúzskym mestom
Bourg-Saint Andeol. Súčasťou
osláv bolo slávnostné otvorenie nového mestského parku.

Všetky partnerské mestá priniesli
do Albertirše pri tejto príležitosti
strom typický pre svoje mesto či re
gión. Delegácia Malaciek darovala
borovicu čiernu. „Výber sa odvíjal od
myšlienky, že strom má byť charakte
ristický pre túto oblasť. Pre Záhorie je
síce typická borovica lesná, ale tá je
nevhodná ako solitér do parku. Pre
to sme vybrali borovicu čiernu, kto
rá je do parku vhodnejšia,“ objasnila

výber stromu Mária Gajdárová, refe
rentka správy zelene v Malackách.
V parku bol slávnostne odhalený
aj kameň s mapou Maďarska a vzdia
lenosťami k partnerským mestám.
Z Albertirše do Malaciek je to presne
300 kilometrov. Albertirša je mesteč
ko v Maďarsku, kde dodnes žijú po
tomkovia Slovákov, ktorí sa kedysi
natrvalo presídlili zo Slovenska na
Dolnú zem. Konkrétne išlo o Slová

kov zo Zvolenskej Slatiny a okolia. Al
bertirša, respektíve jej pôvodná časť
Alberti, je rodiskom Samuela Tešedí
ka, agrárneho reformátora Uhorska.
A práve poľnohospodárske obchod
né styky boli aj na začiatku kontaktov
Albertirše s Malackami. V roku 1992
boli podpísané dokumenty o part
nerstve a Albertirša sa stala prvým
zahraničným partnerom Malaciek.
Text, foto: -mija		

Pracovný úväzok:
plný alebo skrátený
Nástup:
podľa dohody
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• ÚSO vzdelanie so stavebným
zameraním alebo VŠ vzdelanie
stavebného zamerania • odbor
ná spôsobilosť pre výkon štátnej
správy v stavebníctve
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť • ko
munikačné schopnosti • profesi
onálne vystupovanie • ovládanie
PC na bežnej úrovni užívateľa
Výhodou je prax v oblasti staveb
ného konania, prenesený výkon
štátnej správy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom
konaní (uviesť aj telefonický kon
takt) • štruktúrovaný životopis •
kópia dokladu o vzdelaní • kópia
dokladu o odbornej spôsobilos
ti pre výkon štátnej správy v sta
vebníctve • súhlas so spracúva
ním osobných údajov uchádzača
na účely výberového konania na
obsadenie pracovnej pozície
Dátum a miesto podania žiadosti
o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť o účasť vo výberovom
konaní s priloženými požadova
nými dokladmi je potrebné do
ručiť najneskôr do 13. 9. 2013 na
adresu: Mesto Malacky, Radlin
ského 2751/1, 901 01 Malacky.
Termín a miesto
výberového konania:
23. septembra 2013 o 13.00 h
v Mestskom úrade Malacky, Rad
linského 2751/1.
Jozef Ondrejka, primátor
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Ekonomika
mesta nie je ani
zďaleka zlá

Nedávno sa v médiách objavili informácie o tom, že mestá Malacky
a Handlová musia zaviesť ozdravný režim, a to z dôvodu nedodržania zákonných podmienok, ktoré sa týkajú neuhradených záväzkov po splatnosti. V prípade Malaciek to však nie je pravda.

Informácie o nutnom ozdrav
nom režime prebrali médiá od In
štitútu pre ekonomické a sociálne
reformy (INEKO), ten mal zase in
formácie od Ministerstva financií
SR. Ministerstvu financií, resp. da
ňovému úradu mesto odovzdáva
správu o neuhradených záväzkoch
po lehote splatnosti. Ak mesto ne
platením záväzkov prekročí záko
nom stanovené hranice, musí prejsť
na ozdravný režim.
Mesto Malacky sa dostalo do
tejto situácie tým, že vo výkazoch
k 31. 12. 2012 došlo k chybe vykáza
ných záväzkov po lehote splatnosti,
a to nesprávnym preklopením úda
jov v účtovnom programe. Takto
nesprávne vykázané údaje boli po
stúpené MF SR.
„Na základe týchto údajov nás
ministerstvo financií potom upozor-

nilo na prekročenie zákonných limitov. Keďže sme však vedeli, že záväzky máme splatené, záležitosť sme
prekontrolovali a zistili sme spomínanú chybu softvéra. Okamžite sme
na to upozornili ministerstvo financií,
ktoré to akceptovalo. Chybné výkazy
však neopravilo a také ich poskytlo
aj INEKO,“ vysvetľuje Ladislav Ada
movič, vedúci oddelenia ekonomi
ky MsÚ Malacky.
Mesto Malacky o tomto infor
movalo aj INEKO, ktorý už hodnote
nie Malaciek na svojom webovom
portáli zmenil. V skutočnosti malo
teda mesto za hodnotené obdobie
(k 31. 12. 2012) celkovú hodnotu
nesplatených záväzkov po splat
nosti 5.481,77 €, čo je oveľa menej,
než je prípustná hranica stanovená
zákonom.
M. Janotová

Prechádzky
pokračujú
Prečo je škôlka bez plota
Materská škola na Kollárovej
ulici nemá plot. V prvom septembrovom týždni ho počas
jedného dňa celý zbúral bager.

To, že prechádzka Zámockým
parkom môže byť zaujímavá, doka
zuje aj fotografia od našej čitateľky.
Martina Šaradínová počas potuliek
Zámockým parkom objavila na jed
nom vyvalenom strome záhadnú
tvár.

ti dvora,“ povedala riaditeľka MŠ
M. Hudecová.
Vedenie, personál i samotní
škôlkari dlho trpeli tým, že vniknúť
do ich areálu bolo úplne jednodu
ché. Často sa tu po večeroch schá
dzali výrastkovia, v nerušenom pro
stredí posedávali na lavičkách, po
píjali, fajčili a dalo sa tomu len ťažko
zabrániť. „Ide nám však aj o rozšíre
nie hracej plochy pre deti a dopl
nenie nových hracích prvkov,“ do
dáva riaditeľka a prízvukuje, že celá
investícia v odhadovanej výške asi
3500 € sa realizuje z mimorozpoč
tových prostriedkov.
„Sčasti sa rodičia na nový plot
poskladali v zbierke, niečo uhradí
me z dvoch percent z daní a zvy
šok pokryje príjem z reklamy, ktorú
máme umiestnenú na plote v sme
re od Billy,“ vysvetlila M. Hudecová,
ktorá sa teší, že prostredie pre deti
na školskom dvore sa opäť zlepší
a nový, vyšší a plný plot ochráni
areál aj pred nepozvanými návštev
níkmi.

Text: -mijaFoto: -naty-/M. Šaradínová

Text, foto: T. Búbelová

Miesto je rozkopané a miestami
je narušený aj okolitý chodník zo
Aj v septembri môžete absolvovať prechádzku Zámockým
parkom so sprievodcom.
Prechádzky budú pokračovať až
pokým to dovolí počasie a pokým
bude o ne záujem. Jesenný Zámoc
ký park bude určite nádherný a pre
chádzky budú mať svoje čaro.
Prechádzky sa konajú každú sobotu so začiatkom o 13.45 h pred
Malackým kaštieľom. Počas pre
chádzok sa dozviete, ako vyzeral Zá
mocký park v minulosti, ako a na čo
ho využívali Pálfiovci, aká je história
kaplnky, ktorá sa nachádza v útro
bách Zámockého parku, ale tiež aké
vzácne dreviny tu rastú. No a dozvie
te sa aj to, kedy zmizla koniareň či
strelnica, ktoré tam voľakedy boli.

zámkovej dlažby. Dlho to tak však
nezostane a s výstavbou nového,
bezpečnejšieho oplotenia sa začne
už čoskoro. „Požiadavka na nové,
vyššie a plné oplotenie zarezonova
la, už keď sme otvárali zrekonštruo
vané detské ihrisko v zadnej čas
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Záujmové krúžky

v školskom roku
2013/2014
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
M. Rázusa 30, 901 01 Malacky
JAZYKY
ANGLICKÝ JAZYK
MŠ
NEMECKÝ JAZYK
MŠ
ANGLICKÝ JAZYK
– začiatočníci, pokročilí
NEMECKÝ JAZYK – začiatočníci, pokročilí
FRANCÚZSKY JAZYK – začiatočníci
RUSKÝ JAZYK – začiatočníci
JAPONSKÝ JAZYK
NÓRSKY JAZYK
BABY ENGLISCH – rodičia s deťmi
HRAVÉ UČENIE
(pomoc pri problémoch s učením)
DOUČOVANIE –
SJ, matematika
CHCEM BYŤ
REDAKTOROM...
TANEC, HUDBA
TANEČNÁ RYTMIKA – od 4 rokov
TANEČNÁ
RYTMIKA –
1.–2. ročník ZŠ
MODERNÝ TANEC
MALÉ MAŽORETKY
TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ (od 6 r.)
– na ľudovú nôtu
FOLKLÓRNY SÚBOR MACEJKO –
najmenší
GITAROVÝ
KRÚŽOK –
od 5. triedy ZŠ
ELEKTRICKÁ
GITARA
HRA NA FLAUTE
SYNTETIZÁTOR
kontrabas
banjo
bábkoherectvo
ESTETIKA,
TECHNIKA
TVORIVÉ DIELNE –
4–5 rokov
VÝTVARNÍČEK –
5–6 rokov

VÝTVARNÝ KRÚŽOK – pre deti ZŠ
KERAMICKÝ KRÚŽOK (práca s hlinou
a hrnčiarskym kruhom)
VÝROBA ŠPERKOV (Premo, korálky...)
REZBÁRSKY
ENVIRONMENTÁLNY
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
LETECKÝ MODELÁR
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
hodinové voľno pre mamu
ŠPORT
ŠPORŤÁČIK (loptové a pohybové
hry od 4–5 rokov)
ŠPORŤÁK –
od 6 rokov
ŠACHOVÝ
KRÚŽOK
Joga – dospelí,
začiatočníci,
pokročilí
JOGA PRE DETI
JOGA
PRE UČITEĽOV
REKREAČNÉ
PLÁVANIE –
pre plavcov
aj neplavcov
TURISTIKA PRE KAŽDÉHO
(víkendové putovanie prírodou)
CYKLISTIKA (na bicykli po okolí)
LUKOSTREĽBA
Zápis do krúžkov prebieha
od 2. 9. 2013 v pracovných dňoch
od 8.00 do 18.00 h.
CVČ JE PRIJÍMATEĽOM VZDELÁVACÍCH POUKAZOV. DETI, KTORÉ PRINESÚ VZDELÁVACÍ POUKAZ
DO 25. 9. 2013, BUDÚ ZVÝHODNENÉ
O 1-MESAČNÝ POPLATOK ZA KAŽDÝ
POLROK.
Slávnostné otvorenie školského
roka v CVČ bude v piatok 13. 9.
2013 o 16.30 h v areáli Cvečka.
Dátum 1. stretnutia pre všetky
krúžky bude uverejnený na
www.cvcmalacky.sk.

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Prváci dostali od primátora mesta maľovanku s prianím mnohých školských úspechov.

Začiatok školského roka

v malackých školách
Dokončenie z 1. strany

kajú počas celého roka. Najbližšími
akciami budú jazykový pobyt v Anglicku pre 39 žiakov 2. stupňa a plavecký kurz pre žiakov 2. ročníka.
V Spojenej škole
sv. F. Assiského
sú so začiatkom školského roka
spojené aj viaceré novinky. Ide napríklad o vynovené triedy a učebne
1. stupňa (nová maľovka, interiérové
doplnky – koberce, skrine), ale tiež
o vynovenú a skrášlenú jedáleň či
zrekonštruovanú telocvičňu. V novom školskom roku nebudú chýbať
ani programy environmentálneho
charakteru a programy podporujúce a zdôrazňujúce význam rodiny,
aktivity v rámci prevencie voči sociálno-patologickým javom, otvorenie a vysvätenie novej školskej
kaplnky. Plánujú zriadiť aj relaxačnú
miestnosť (na oddych a relaxáciu
detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), otvoriť jazykové programy a nechýba ani bohatá
krúžková činnosť.
Pedagógovia
zo ZŠ Štúrova
každoročne pripravujú pre prvákov slávnostné privítanie v átriu
školy, kde dostanú darčeky vrátane
trička s logom školy, ktoré potom

využívajú na telesnej výchove. Ostatní žiaci prichádzajú až na 9.00 h.
Školským rokom 2013/2014 začala ZŠ Štúrova svoj 10., jubilejný rok
v nových priestoroch na sídlisku
Juh. Školský vzdelávací program je
tu zameraný najmä na výučbu cudzích jazykov (AJ, NJ) a športovú
prípravu (loptové hry – basketbal,
hádzaná, futbal, vybíjaná). Systém
výberových tried tu funguje od 1.
ročníka až po 8. ročník. V jeho rámci
pribudli ôsmakom (tým, čo nenavštevujú športovú prípravu) úplne
nové predmety, a to finančná výchova a mediálna výchova. Od októbra by už mali byť v ZŠ Štúrova napevno zabudované dataprojektory
vo všetkých triedach od 1. až po 7.
ročník.

A kedy sa môžu
školáci tešiť
na prázdniny?
Jesenné: 30. 10.–1. 11.
Vianočné: 23. 12.–7. 1.
Polročné: 3. 2.
Jarné: 24.–28. 2. (Bratislavský,
Nitriansky a Trnavský kraj)
Veľkonočné: 17.–22. 4.
Letné: 30. 6.–29. 8.

V ZŠ Zahorácka
privítali nových prvákov v prie
storoch školskej jedálne, kde slávnostne otvorili školský rok za prítomnosti riaditeľky, zástupcov školy,
ale aj mestských poslancov. V pripravenom programe sa predviedli
staršie žiačky, ktoré tancovali a recitovali. Potom si už pani učiteľky odviedli svojich prvákov do vyzdobených a pripravených tried. Pri vstupe do školy prváci dostali farebné
šiltovky s logom školy na základe,
ktorých neskôr vedeli, do ktorej triedy patria.

Predstavenie pre prvákov
Okrem mnohých prekvapení,
ktoré na prvákov ešte čakajú, si jedno pripravil aj primátor Malaciek Jozef Ondrejka. V stredu 4. septembra
ich pozval na predstavenie O zlatej
priadke v podaní Divadla Žihadlo.
Prvákov je v našich štyroch základných školách neúrekom, preto sa
predstavenie hralo dvakrát. A obe
zožali veľký úspech. Deti sa zapájali
do úloh, spievali a niektorí si zahrali aj divadielko. Pri odchode dostali
všetci maľovanku z rúk primátora
mesta s prianím mnohých školských
úspechov.
Za redakciu mestských médií
želáme všetkým školákom úspešný
školský rok 2013/2014.
Text, foto: N. Slobodová

Školy vydávajú vzdelávacie poukazy
Kozmetický salón Viva

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.

Utorok 10. september bol posledným termínom,
dokedy museli základné a stredné školy vydať
svojim žiakom vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť.

Do 25. septembra 2013 si žiak spolu s rodičmi vyberie konkrétne záujmové vzdelávanie a poukaz odovzdá
škole alebo školskému zariadeniu, ktoré toto vzdelávanie poskytuje. V aktuálnom školskom roku má vzdelávací poukaz hodnotu 29 €.

Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz
použili v inej škole alebo školskom zariadení. Žiak nie
je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovate
ľovi záujmového vzdelávania. V takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel
v rozpočte rezortu školstva, napríklad na dohodovacie konanie. V minulom školskom roku bolo využitých
597 867 poukazov, za ktoré Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR vyplatilo zriaďovateľom viac ako
-ts17 miliónov €.				
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Bednárik vybral
Malačianku
Dokončenie z 1. strany

kálová hviezda. Postúpila do výberového kola
súťaže Muzikálový talent, ktoré sa uskutočnilo
25. júna na zvolenskom zámku. Tu ju porota
pod vedením Jozefa Bednárika vybrala do semifinále na Muzikálový festival v Brusne.
Festival sa uskutočnil 23.–24. augusta a Simona (na fotografii druhá sprava) tu podala
výborný výkon. Muzikál však poznačila smutná udalosť – odchod významného režiséra Jozefa Bednárika, ktorý mal v hlave neskutočne
veľa plánov. Bohužiaľ sa mu ich nepodarilo
naplniť. „Vo štvrtok o 22.05 h zazvonil telefón a v Brusne sme sa dozvedeli tú najsmutnejšiu správu, ktorá zasiahla organizátorov aj

samotných súťažiacich a účinkujúcich,“ spomína mama Simony Mária Rusňáková, ktorá
ju na festivale sprevádzala.
Po dohode organizátorov bol 6. ročník Muzikálového festivalu v Brusne premenovaný
na Muzikálový festival Jozefa Bednárika. Bol
totiž jeho premiérou aj derniérou, keďže
Beďo, ako ho mnohí prezývali, napísal scenár
tohtoročného festivalu. „Bol to skutočný umelecký zážitok, vystúpili tu Sisa Sklovská, Zuzana Krónerová, Daniel Hůlka, Richard Rikkon,
Štefan Skrúcaný, Andrea Zimányiová, Zoro
Laurinc, Ján Jackuliak, Rado Kuric a ďalší,“ opísala nám ďalej Mária Rusňáková.
Text. N. Slobodová/M. Rusňáková
Foto: M. Rusňáková
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Náročný box

reprezentácie Čiech, Maďarska, Bos
ny a Hercegoviny, Rakúska a výber
Slovenska. „Usporiadanie turnaja
však stojí množstvo finančných pro
striedkov, ktorými v súčasnej dobe,
bohužiaľ, nedisponujeme. Záštitu
nad týmto turnajom preto prevza
lo Mesto Malacky,” hovorí tréner BC
RTJ A. Reisenauer. „Ďalšia finančne
náročná akcia je galavečer s názvom
Memoriál Aliho Reisenauera. 23. no
vembra vás pozývame na jeho 8.
ročník. Ali Reisenauer starší bol dlhé
roky úspešným reprezentantom
ČSSR, reprezentačným trénerom,
funkcionárom a päťnásobným zakla
dateľom boxu v našom meste. Stal sa
ikonou boxu v Malackách,” hovorí Ali
Reisenauer mladší.

môže pochváliť skvelými borcami
aj dnes. Maroš Baláž je bronzovým
majstrom Slovenska juniorov 2012
a strieborným majstrom Sloven
ska mládeže 2013. Marián Ružička,
ešte len 11-ročný chlapec, bol 2-krát
finalistom majstrovstiev Slovenska
žiakov a 1-krát majstrom UBCS (Únia
boxerských klubov Slovenska).
Medzi najjagavejších boxerov
súčasnosti v BC RTJ však patria Jaro
Hanúsek, ktorý je 3-násobným
majstrom Slovenska, 1-krát sa stal
majstrom UBCS a je víťazom me
dzinárodného turnaja Olympijské
nádeje 2013, najúspešnejším špor
tovcom v kategórii mládež v Malac
kách za rok 2012, víťazom viacerých
medzinárodných turnajov doma
a v zahraničí a tiež účastníkom maj
strovstiev sveta v Kyjeve v roku
2013. Dávid Michálek je majstrom
Slovenska, víťazom medzinárodné
ho turnaja Olympijské nádeje 2013
a rovnako účastníkom MS Kyjev
2013. V súčasnosti sa tréningových
procesov zúčastňuje 6 boxerov rôz
nych vekových kategórii, ktorí majú
predpoklad stať sa vzornými repre
zentantmi našej vlasti.

Ali Reisenauer,
bývalý reprezentant SSR a ČSSR,
tréner II. výkonnostnej triedy
v oblasti boxu a rozhodca III.
triedy v oblasti boxu. Ocenený
ministrom školstva Milanom
Ftáčnikom v roku 2001 ako naj
úspešnejší mládežnícky boxer
v SR a v tom istom roku primá
torom mesta Malacky Jozefom
Ondrejkom ako osobnosť roku
2001. Získal cenu Pállfyho srdce.
Kontakt: 0905 46 12 24, e-mail:
ali.reisenauer@gmail.com.

Úspešní z radov BC RTJ
Medzi najvzácnejšie trofeje BC
RTJ patria tri bronzové medaily Ró
berta Blaža z majstrovstiev Európy.
Trikrát sa zúčastnil i majstrovstiev
sveta – v Azerbajdžane, na Kube
a v Číne. Je držiteľom 7 titulov maj
stra Slovenska v jednej šnúre. Druhý
najúspešnejší borec je Juraj Kimlič
ka, ktorý je 6-násobným majstrom
Slovenska a 2-krát odsadil tretie
miesto na majstrovstvách Slovenska.
Zvíťazil na rôznych medzinárodných
turnajoch doma i v zahraničí. Je tiež
účastníkom MS juniorov 2003 v Ru
munsku. Tretí najúspešnejší boxer
v klube je Dávid Klíma, 4-krát sa
stal majstrom Slovenska a 4-krát
obsadil druhé miesto. Úspešne re
prezentoval oddiel aj v zahraničí,
na niekoľkých medzinárodných tur
najoch obsadil prvenstvo. BC RTJ sa

Box je aj pre verejnosť
Ide o cvičencov vo veku od 9 do X
rokov, ktorí majú záujem so sebou
niečo robiť. Navštevujú boxer
ské
tréningy hlavne z dôvodu úpravy
hmotnosti, zvýšenia si svojej kondí
cie, obratnosti a zdatnosti. Boxerský
tréning je charakteristický svojou
všestrannosťou. Pretože sa box zara
ďuje medzi najnáročnejšie olympij
ské športy vôbec, je veľmi dôležitý
zdravotný stav každého boxera, resp.
jednotlivca. „V súčasnosti boxerku
nemáme. V roku 2005 sme mali ta
lentovanú Dominiku Mislovičovú
a v roku 2009 Silviu Švejdovú. Bolo
však náročné nájsť pre ne súperky,
keďže ženský box nie je na Sloven
sku rozvinutý,” hovorí tréner A. Rei
senauer.
„O zdravotný stav sa zaujímame
v BC RTJ už pri samotnom zápise.

V prípade, že má záujemca alebo
záujemkyňa zdravotné problémy,
vyžadujeme potvrdenie lekára a, sa
mozrejme, súhlas rodičov. Každý
neplnoletý uchádzač dostane pri
hlášku, ktorú musia rodičia podpí
sať,” opisuje ďalej A. Reisenauer. Tré
ningy sú veľmi náročné, zamerané
predovšetkým na kondíciu, vytrva
losť, silu, rýchlosť, obratnosť, samot
nú techniku a taktiku vedenia boja
a psychiku, ktorá v tomto športe zo
hráva asi 50 % úspechu. Preto by mal
každý záujemca o box zvážiť tieto
okolnosti, či sa na takýto druh športu
cíti a či zvládne tréningové procesy.
„Je veľa takých, čo si myslia, že sa na
učia boxovať zo dňa na deň. Skutoč
ný boxer sa stáva boxerom až hádam
po uplynutí 5 rokov tvrdého trénin
gu,” zdôrazňuje A. Reisenauer.

Už v minulom čísle Malackého hlasu sme vás informovali o tom, že
počas nasledujúceho obdobia budeme mapovať všetky voľnočasové
pohybové aktivity v Malackách. V tomto čísle sme sa rozhodli venovať
boxu, ktorý má v Malackách bohatú históriu. Ak si myslíte, že by sme
mali napísať práve o cvičení, ktorému sa venujete vy, napíšte nám
na malackyhlas@malacky.sk a pripíšte kontakt na inštruktora.

Boxing Club Robotníckej telový
chovnej jednoty (BC RTJ) Malacky
bol po 17 rokoch znovu založený
v roku 1993. Sídli na Ul. 1. mája v Ma
lackách. Vedľa budovy na dvore stojí
letný ring, ktorý vybudoval Ali Reise
nauer st. a slúži okrem boxu aj na rôz
ne kultúrne, spoločenské a športové
akcie. Oddiel boxerov sa však datuje
v našom meste od roku 1934 a v ro
ku 2014 oslávia boxeri 80 rokov je
ho existencie. Boxerský oddiel v Ma
lackách mal od jeho vzniku viacero
názvov: ŠK, Sokol, HG, SSZ, ČH, Lo
komotíva Malacky, Strojár, RTJ, v sú
časnosti BC RTJ. Podrobnosti ohľa
dom boxu v Malackách a samotnej
histórii nájdete v knihe s názvom
História malackého boxu 1934–2009,
ktorú napísal Ali Reisenauer ml.
Od roku 1993, kedy sa začala pí
sať novodobá éra boxu v Malac
kách, zaznamenali malackí boxeri
veľa významných domácich, ale aj
medzinárodných úspechov. Mala
čania sú od roku 1993 držiteľmi 35
titulov majstrov Slovenska v boxe
jednotlivcov, 24-krát obsadili druhé
miesto a 16-krát si odniesli tretie.
Od roku 1993 obsadili na rôznych
medzinárodných turnajoch a pria
teľských súťažiach (okrem M SR)
254-krát prvé miesto, 176-krát dru
hé miesto, 35-krát tretie miesto a 12krát remizovali.
BC RTJ Malacky organizuje v na
šom meste každý rok medzinárod
ný turnaj o Putovný pohár Záhoria
(teraz už len Pohár Záhoria). Tento
turnaj sa boxuje v družstvách a je
jediný svojho druhu a najstarší tur
naj na Slovensku. Stretávajú sa tu

Robo Reisenauer,
tréner II. výkonnostnej triedy
v oblasti boxu, ocenený primá
torom mesta Malacky Jozefom
Ondrejkom a Komisiou školstva
a športu v Malackách a uvedený
do siene slávy v Malackách ako
osobnosť roku 2012. Kontakt:
0905 531 186, e-mail: robo.rei
senauer@gmail.com.
Čo si priniesť?
Na tréning si treba priniesť vhod
nú obuv (napr. bežeckú s mäkkou
podrážkou), joging, (v zime obleče
nie na behanie vonku, dvoje tenisky
– na behanie vonku a na tréning v te
locvični). V začiatkoch poskytneme
vrecové rukavice, rukavice na spa
ring a prilbu. Ak tento šport chytí
uchádzača za srdce, pomôžeme mu
zohnať vlastnú výstroj podľa jeho fi
nančných možností a schopností.
Kde?
Telocvičňa BC RTJ v Malackách
na Ul. 1. mája 108. V letných mesia
coch Letný ring Aliho Reisenauer st.
na dvore BC RTJ Malacky.
Za koľko?
Predplatné 20 €/mesiac
alebo 3 €/hodina.
S kým?
S Alim a Robom Reisenauerov
cami.
Text: N. Slobodová
Foto: archív A. R.

Večerný beh zdravia okorenili parašutisti
Večerný beh zdravia – Beh vďa
ky SNP sa v piatok 6. 9. konal
v Malackách síce už po 30. raz,
napriek tomu pamätníkov bo
lo pomenej. Medzi 151 prihlá
senými bežcami prevládali deti
a mládež. V najsilnejších roční
koch niekedy bežalo aj vyše
200 bežcov, spomenul počas
moderovania mestský posla
nec a člen Komisie športu An
ton Pašteka. Stále je však dob
ré, že tradícia sa tak dlho udr
žala a viacerí z pretekárov sa
v cieli preukázali aj viacerými
účastníckymi diplomami. Kto
mal aspoň tri, mohol si vybrať
z darčekov (väčšinou školských
potrieb).

Dobehnúť od štartu pri pamätní
ku SNP v Malackách na hádzanárske
ihrisko v Zámockom parku väčšine
pretekárov trvalo asi šesť minút. Trať
bola dlhá necelé dva kilometre. Hoci
jednotlivé kategórie sú súťažné, vý
znam Behu zdravia bol od svojich
začiatkov skôr symbolický. Cieľom je
vyštartovať a dobehnúť – urobiť nie
čo pre svoje zdravie a pritom si uctiť
významnú historickú udalosť, o kto

rej sa v školách učí čoraz povrchnej
šie.
Vynikajúce počasie akcii prialo
a dovolilo účastníkom naplno si vy
chutnať aj najočakávanejšiu atrak
ciu k jubilejnému výročiu behu –

zoskoky parašutistov z Leteckého
krídla v Kuchyni na lúku pri kaštieli.
Na mieste plánovaného zoskoku
mali pripravené terče a všetci boli
zvedaví, či sa im podarí trafiť presne.
Napokon bolo pozorovanie krúžia

ceho lietadla a zoskokov také vzru
šujúce, že miesto zoskoku si nikto
takmer nevšimol. Všetky oči sa upie
rali k oblohe, keď sa klesajúci para
šutisti vznášali nad fontánou medzi
kaštieľom a lesom, nad nimi v plnej

kráse rozprestreté padáky a za nimi
vlajúce slovenské vlajky. Títo muži si
mohli vychutnať svojich päť minút
slávy, pretože pre deti boli viac ako
filmoví hrdinovia. Obstali ich a foto
grafovali sa spolu s nimi, pričom sa
nechali uniesť aj dospelí.
Zážitok zostane v pamäti všet
kých, ktorí videli túto parádu na
vlastné oči. Skvelý nápad vraj skrsol
v mysli Petra Filipa, jedného z členov
organizačnému tímu, prezradil nám
A. Pašteka. Vďaka ústretovosti velite
ľov Leteckého krídla v Kuchyni sa ho
naozaj podarilo aj zrealizovať.
A potom už jeden adrenalín mo
hol vystriedať ďalší. Čakanie na vý
sledky, hrdé kroky na stupne víťa
zov, diplomy a ceny. Nestálo to za tú
námahu? Kto raz vyskúšal, často zo
stáva verným účastníkom aj v ďal
ších ročníkoch. A kto patril medzi
najúspešnejších sa dozvieme z vý
sledkovej listiny na www.malacky.
sk.
Celkovo štartovalo 151 preteká
rov. Najmladším pretekárom bol
Kristián Havlík, nar. 26. 5. 2011, naj
starším pretekárom bol Pavel Ma
kyta, nar. 2. 2. 1951, obaja z Malaciek.
Text, foto: T. Búbelová
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Vyskáčte sa na Koncerte
Bielej pastelky

Z dôvodu prác na zariadeniach
distribučnej sústavy budú 20. 9.
od 8.00 do 14.00 h bez dodáv
ky elektriny ulice:
Budovateľská č. 1 až 21, 23, 25,
27, 29, 31, 35, 37, 39, 41; Mojmí
rova č. 2, 4, 6, 8; Príjazdná č. 2;
Rastislavova č. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32; Robotnícka č. 1, 3, 5; Veľko
moravská č. 9/ZA; Vlastenecká
ZSE
č. 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Ceruzka s bielou tuhou – pre
niekoho nepraktická vec, pre
iného dôležitý symbol, ktorý
ukazuje cestu v tme. Zoznámte
sa s Bielou pastelkou.

V stredu 25. septembra sa k po
moci ľuďom, ktorí prichádzajú o zrak
postupne, nevidia od narodenia ale
bo sa vo večnom šere ocitli po au
tonehode, môžete pridať aj vy. Sta
čí, ak si od dobrovoľníkov v uliciach,
ktorí budú oblečení v tričkách s ná
pisom Biela pastelka a v rukách po
nesú zapečatenú pokladničku, kú
pite spinku s vyobrazením ceruzky
za symbolické 1 €. Pomôcť však mô
žete už teraz poslaním SMS správy
v hodnote 2 € na číslo 820 alebo
ľubovoľným vkladom na účet číslo
4030016212/3100 až do konca roka.
Vracia nevidiacich do života
Zbierku Biela pastelka organizu
je Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska od roku 2002. Jej hlav
ným cieľom je pomôcť ľuďom s ťaž
kým zrakovým postihnutím viesť pl
nohodnotný život, v ktorom môžu
študovať, pracovať, športovať, mať
rodinu a priateľov. Biela pastelka
pomáha nevidiacim vrátiť sa do ži
vota, a to doslova: vďaka jej výnosu
môžu odborníci bezplatne poskyto
vať poradenstvo pri vyrovnávaní sa

Odstávka
elektriny

Zisťujú
cezhraničnú
mobilitu
Na benefičnom koncerte vystúpi aj Martin Harich.

s postihnutím, pomáhajú nevidia
cim a slabozrakým pri výbere po
môcok, učia ich chodiť s bielou pa
licou či pracovať s počítačom, ktorý
hovorí. Pomáhajú tiež blízkym ľudí
so zrakovým postihnutím, ktorí chcú
byť čo najústretovejší, no nevedia,
ako na to.
Koncert za dobrú vec
Urobte si 25. 9. čas a príďte na
Hviezdoslavovo námestie do Bra
tislavy. Od 11.00 až do neskorého
večera sa tu koná koncert, na kto
rom vystúpia Martin Harich, Marián
Greksa a Greksabat, Bukasový Ma
sív, Jumble, huslistky G-Strinx, nevi
diaci raperi NH6, skupina Družina
s Petrou Humeňanskou a ďalší.
Pripravené sú aj rôzne sprievodné

podujatia, vyskúšať si môžete chô
dzu s bielou palicou s klapkami na
očiach, jazdu na tandemovom bi
cykli, stolný tenis pre nevidiacich,
predvedú sa tiež psy z výcvikovej
školy pre vodiacich psov. Najmä
starších môže zaujať bezplatné vy
šetrenie očného pozadia, vďaka kto
rému sa dá včas odhaliť vekom pod
mienená degenerácia makuly a pre
dísť tak možnej strate zraku.
Aktuálny program podujatia náj
dete na www.bielapastelka.sk.
-ts-, foto: Martin Gaál

Knižnica MCK
mení otváracie hodiny!
Po–Pia:
10.00–18.00 h
9.00–12.00 h
So:

Slovenská republika sa zapojila do zisťovania o cezhraničnej mobilite medzi Rakúskom
a Slovenskom. Zisťovanie má
názov Dopravno-sociologický
prieskum mobility obyvateľstva. Výsledku zisťovania budú
využité v oblasti dopravy.

Na Slovensku je do zisťovania za
radených 12 650 domácností v ná
hodne vybratých obciach a mes
tách, medzi ktorými sú aj Malacky.
V období od 4. septembra do 13.
decembra navštívi vybrané domác
nosti opytovateľ, ktorý je povinný
preukázať sa osobitným poverením.
Všetky informácie, ktoré nám v rámci
tohto zisťovania domácnosti poskyt
nú, budú anonymné a použité vý
lučne na štatistické účely. Za ochotu
a spoluprácu vám vopred ďakujeme.
Štatistický úrad SR
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blahoželanie
Milá maminka,
babka a prababka
Mária Boreková,
8. 9. sa dožívaš
krásneho životné
ho jubilea – 80 ro
kov. Ďakujeme Ti
za všetko, čo si pre nás urobila,
za Tvoju obetavosť a láskavosť.
Vychovala si päť detí. Prajeme Ti
ešte veľa, veľa zdravia, spokojnosti
a mnoho malých starostí a veľkých
radostí v živote. Pri príležitosti Tvoj
ho krásneho jubilea Ti všetko dob
ré prajú deti Vierka, Hanka, Olin
ka, Danka s rodinami a príbuzní.
Spomíname si tiež na nedožité
narodeniny nášho otca Antona
Boreka, ktorý by 27. 9. oslávil 86
rokov.
MALACKÁ MATRIKA
od 16. 8. do 9. 9. 2013
Naši jubilanti
80 – Mária Boreková, Jo
zefína Havlíková, Rozália
Košická, Alžbeta Mado
vá, Anton Valent; 85 – Terézia Ca
gáňová, Ľudmila Kožuchová, Mária
Laubertová, Ladislav Pribil, Ľudmi
la Rečná; 90 – Rozália Gajdárová,
Alojz Vašek; 92 – Štefánia Hanulí
ková, Ján Komorník; 93 – Hermína
Labudová
Vítame medzi nami
Jakub Bakaľár, *16. 8.
Povedali si áno
Alexander Rudolf Gerin
ger a Michaela Jurkovičová, Peter
Ondrovič a Pavlína Kamencová,
Vladimír Zaic a Jana Leskovská, Pe
ter Knotek a Ivana Vrbatovičová,
Rastislav Macko a Katarína Vráblo
vá, Štefan Magyar a Ivana Bučko
vá, Tomáš Čapla a Petra Handlová,
Martin Ridzoň a Simona Kleine
dlerová, Peter Reisenauer a Vanda
Vicenová, Juraj Čalfa a Miroslava
Mrázová, Jaroslav Hajdin a Andrea
Antálková
Nie sú medzi nami
Šimon Jurdák, Malacky,
*1925; František Poncer,
Pernek, *1945; Ervín Šteff
ko, Malacky, *1954; Jozef Dvoran,
Stupava, *1934; Viliam Polák, Ma
lacky, *1957; Vojtech Halás, Gajary,
*1945; Mária Hollá, Veľké Leváre,
*1953; Milan Šurina, Závod, *1953
SPOMIENKY

Bažant
Kinematograf bavil
Malacky
Od 5. do 8. septembra nás v Ma
lackách bavil kočovný typ kina s ná
zvom Bažant Kinematograf.
Snímky sa premietali prostred
níctvom štýlového retro autobusu.
Pozrieť ste si mohli filmy, ako Lóve,
U mně dobrý, Polski film či Samotá
ri. Mnohí Malačania túto možnosť

aj využili a pripravené stoličky
boli takmer vždy zaplnené. Viace
rí uprednostnili aj posedávanie na
vlastných dekách. Staršie aj novšie
snímky zaujali divákov a napriek nie
najteplejšiemu počasiu vydržali až
do konca premietania.
Text, foto: -naty-

Dotĺklo srdce, čo
sme mali radi,
zhasli oči, stíchol
hlas ...
Smutný je dom,
keď opustil ho ten,
kto nás mal rád.
17. 9. si pripomíname 2. výročie
od náhlej smrti Jožka Klasa z Ma
laciek. S úctou a láskou spomína
manželka. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.
Riadková inzercia
• Efektívne, spoľahlivo a natrvalo vy
riešim problémy spôsobované tvr
dou vodou. Kontakt: 0905 64 54 50
• Pôžičky pre zamestnaných a dô
chodcov. Pracujem ako VFA pre spo
ločnosť PROFI CREDIT SLOVAKIA.
Kontakt: 0905 97 27 59.

ŠPORT
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Basketbalisti hľadajú
nové talenty

Basketbalový oddiel TJ Strojár sa posledné roky zameriaval na prácu
s mládežou a na výchovu mladých talentov. Výsledkom bolo niekoľko
reprezentantov a reprezentantiek Slovenska v rôznych vekových ka
tegóriách a presadenie sa niektorých hráčov v zahraničí. Najväčším
úspechom je štúdium Borisa Bojanovského na prestížnej americkej
univerzite Florida State.

Minulý rok oddiel začal s pilotným
projektom prípraviek, do ktorého sa
zapojilo približne 80 detí ročníkov
2002–2005. Vo vybraných školách
trénovali tréneri TJ Strojár. Z ročníka
2003–2004 basketbalisti vybrali 18
chlapcov, ktorí budú reprezentovať
TJ a Malacky v celoslovenskej súťaži.
Pilotný projekt bude tento rok
pokračovať, zúčastnia sa ho ZŠ Dére
ra, ZŠ Olšovského, ZŠ Štúrova, ZŠ Zá

horacka, ZŠ Zohor, ZŠ Stupava a ZŠ
V. Leváre. Basketbalisti radi priberú
aj iné školy v okrese. Chlapci ročník
2003–2006, ktorí majú záujem efek
tívne využívať voľný čas, môžu prísť
v stredu alebo v piatok do ZŠ Olšov
ského v čase od 15.30 do 17.00 h. do
telocvične.
Kontakty: 0907 95 88 37,
branoorth@gmail.com.
B. Orth

v kategóriách:
SUPERMINI
MINI
MLADŠÍ
STARŠÍ
žiaci a žiačky

dňa 28.9.2013
o 10.30 hod.
ŠH MALINA
MALACKY
Organizátori:

Inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Halová verzia Pohára SNP putuje do Nemecka
V sobotu 7. septembra zor
ganizoval volejbalový oddiel
TJ Strojár Malacky halovú ver
ziu Pohára SNP.

Na turnaji štartovali 4 tímy –
okrem domáceho Strojára (v sezó
ne 2013/2014 len bratislavská liga)

mali možnosť diváci v ŠH Malina
sledovať v akcii účastníkov sloven
skej extraligy Komárno a Trenčín
a nemeckého druholigistu z Frank
furtu. Nemecké družstvo absol
vovalo sústredenie v Malackách
a tento turnaj bol jeho súčasťou.
Hralo sa systémom každý s každým

Výsledky:
Frankfurt–Malacky

2:1

(28,–22,11)

Komárno–Trenčín

2:0

(13,27)

Frankfurt–Komárno

2:1

(–19,21,10)

Malacky–Trenčín

0:2

(–17,–17)

Frankfurt–Trenčín

2:1

(–20,22,9)

Komárno–Malacky

2:0

(10,17)

na dva víťazné sety. Bol to práve ne
mecký tím, ktorý prešiel turnajom
bez porážky a radoval sa z celkové
ho víťazstva v turnaji, aj keď všetky
svoje zápasy vyhral v tajbrejku. Do
máci vyhrali len jeden set.
•
Malacky reprezentovali Šamul
ka, Baran, Prieložný, Lipták, Husár,
Vašek, Sloboda.
Konečné poradie:
Volleyball Internat Frankfurt
Spartak Komárno
COP Trenčín
Strojár Malacky

6 b.
5 b.
4 b.
3 b.

Text, foto: -duš-
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