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ÚVODNÍK

Tak, a už sem
Malačanka...
...presne toto mi napadlo, keď som
vstúpila do budovy mestského úradu
na svoj prvý pracovný deň. K Záhoriu
mám veľmi blízky vzťah – mama pochádza z Plaveckého Podhradia a otec
z Kútov. Veľkú časť mojej rodiny mám
na Záhorí a aj priamo v Malackách.
Do tohto mesta sa vraciam po dlhých
rokoch. Pripomína mi predovšetkým
moje detstvo, keď som trávievala letné prázdniny u dedka v Sološnici a do
Malaciek sme často chodievali na fantastickú jadranskú zmrzlinu do búdky
pri stanici. A mimochodom: moji rodičia sa zoznámili práve v tomto meste,
v bufete Srdíčko pri kofole. Takže... Malačankou som vlastne asi celý život.
Ľubica Pilzová
hovorkyňa mesta

Milí čitatelia, tak ako každý rok, aj
tentoraz má redakcia 6-týždňovú
letnú prestávku.
Najbližšie číslo vyjde až 26.
augusta. Všetky aktuálne informácie môžete sledovať na www.
malacky.sk a na facebooku v profile malacky.sk
Redakcia mestských médií vám
želá krásne, slnečné leto!

Projekt
odkanalizovania
Malacky splnili podmienku EÚ v rámci projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie, týkajúcu sa počtu pripojených obyvateľov na novú kanalizáciu.
Únia stanovila minimálny počet pripojených stavieb a pozemkov (spolu v Malackách a Kostolišti) na 1046, čo predstavuje 2721 evidovaných obyvateľov.
K 6. júlu 2015 je zazmluvnených 1069
prípojok, teda podmienku EÚ sme
splnili.
Mesto pokračuje ďalej: uzavrelo
zmluvu s externým pracovníkom, ktorý priamo „v teréne“ informuje obyvateľov o ich zákonnej povinnosti pripojiť
sa na verejnú kanalizačnú sieť. Malacky
tiež oceňujú postoj BVS, ktorá ústretovo
a promptne uzatvára zmluvy s obyvateľmi. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššie
percento pripojených domácností.
Nová kanalizácia bola skolaudovaná
v januári 2014. Celkový rozpočet projektu bol takmer 15 miliónov €, z toho 85 %
preplatila EÚ, 10% nákladov pokryl štátny rozpočet a zvyšných 5 % nákladov
(cca 700 tisíc €) zaplatilo mesto Malacky.

-lup-

Primátor zbližuje seniorský
a mládežnícky futbal
Zástupcovia malackých futbalových klubov FC Malacky (seniori) a Žolík Malacky (mládež) a mesta Malacky podpísali dohodu o vzájomnej
spolupráci. Futbalové kluby sa zaviazali k vzájomnej podpore, pomoci
a spoločnej reprezentácii mesta.

fam, že tento proces bude prospešný aj
pre mesto.“
Konkrétna podpora futbalu
od mesta
Mesto podporuje futbal aj konkrétnymi krokmi: v týchto dňoch je vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa závlahy na futbalovom ihrisku v Zámockom
parku a podľa finančných možností
mesta sa zváži prípadné nové osvetlenie. Ako povedal prezident FC Malacky
Oto Kožuch, rád by vrátil časy, keď návšteva futbalového zápasu bola spoločenská udalosť: „Pamätám si časy, keď

fungoval klub ZŤS Malacky a na futbalových zápasoch sme mali v hľadisku dve
tisícky ľudí. Na štadión chodili celé rodiny.“ Primátor Juraj Říha: „Cieľom zbližovania je prirodzený postup našich mladých talentov medzi seniorov tak, aby
zostali hrať v Malackách.“
Futbalové družstvo Žolík Malacky
v žiackej kategórii hrá v II. žiackej lige
a v kategórii dorastu bude budúcu sezónu hrať v II. dorasteneckej lige. Seniorský tím FC Malacky hrá v IV. regionálnej lige a jeho ambíciou je postúpiť
do vyššej súťaže.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Primátor Malaciek Juraj Říha potvrdil finančnú a materiálnu podporu malackému futbalu a tiež vôľu
pomôcť pri spolupráci s ďalšími organizáciami. „Vždy som rád, keď ľudia
nájdu spoločnú reč. Spolu sa totiž dá
dosiahnuť viac než samostatne. Mojím
osobným cieľom je pozdvihnúť malacký
futbal dopredu a zlepšiť mu materiálne
podmienky. To sa nedá inak, iba zbližo-

vaním,“ povedal primátor mesta. Prezident FC Malacky Oto Kožuch: „Myslím,
že môžeme byť príkladom aj pre subjekty či organizácie pôsobiace v iných oblastiach. A verím, že naši seniorskí hráči
môžu byť dobrým príkladom pre talentovanú mládež zo Žolíka.“ Predseda ŠK
Žolík František Lörinczi svojho kolegu
doplnil: „Je to dôležitý krok do budúcnosti. Dôverujeme si navzájom a dú-

Nová organizačná
štruktúra MsÚ

Na ulicu F. Kostku dostaneme 25 tisíc eur

Od stredy 1. júla platí nová
organizačná štruktúra Mestského úradu v Malackách. Najpodstatnejšou zmenou je odčlenenie stavebného úradu zo
štruktúry MsÚ, ktorý podlieha
priamo primátorovi.
V rámci MsÚ vznikol nový samostatný
Útvar strategického rozvoja, ktorý podlieha zástupcovi primátora. Jeho vytvorenie
si vyžiadal aktuálny vývoj v meste: útvar
bude zabezpečovať architektonické súťaže, navrhovať zásady výstavby a manažovať investičné a rozvojové projekty.
Oddelenie marketingu sa mení na
Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov. Od 1. júla sa zároveň ruší centrálne vystavovanie objednávok – tie si
budú vystavovať jednotlivé oddelenia
a útvary. Cieľom týchto zmien je zefektívnenie činnosti mestského úradu a finančná úspora. 
-red-

Malacky uspeli s dvoma žiadosťami o dotácie z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja. Na rekonštrukciu Ulice Ferdiša Kostku sme dostali
25 000 eur, t. j. plnú sumu, o ktorú sme
žiadali. Ulica je v súčasnosti neprejazdná, v zlom technickom stave a bez možnosti parkovania. Cieľom rekonštrukcie
je obnoviť prejazdnosť ulice, zlepšiť jej
technický stav, vybudovať parkovacie

miesta a vytvoriť predpoklady pre bezpečný pohyb chodcov. Predpokladané
náklady na projekt sú takmer 36 000 €.
Bratislavský samosprávny kraj poskytne
25 000 €, zvyšok – asi 11 000 € - predstavuje finančná spoluúčasť mesta.
Druhá suma, ktorú Malacky v tomto období dostanú od BSK, je 4 000 €
na rekonštrukciu Materskej školy na
Bernolákovej ulici. Odsúhlasená dotá-

cia zvýši sumu 58 000 €, ktorú dostaneme od Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR za úspešný projekt rozšírenia kapacít materských
škôl. K spomínaným dvom sumám
(4 tisíc od BSK + 58 tisíc od ministerstva školstva) pribudne ešte 40 000 €,
ktoré odsúhlasili na júnovom rokovaní poslanci Mestského zastupiteľstva
Malacky. 
Ľ. Pilzová

Historické potulky sú tu opäť
Po roku vás opäť pozývame na letné prechádzky mestom so sprievodcom. Vďaka nim môžete spoznať rôzne zaujímavé objekty v Malackách a dozvedieť sa aj nie príliš známe fakty z historického vývoja nášho mesta.
Stretneme sa 15. júla a 12. augusta, začiatok komentovaných prehliadok je o 19.00 h pri bývalom mlyne
na Dolnom konci. Trasa bude oproti
vlaňajšku mierne zmenená: povedie
do Zámockého parku a odtiaľ popri

Čiernom kláštore až k múzeu na Záhoráckej ulici. Vítané sú aj vaše spomienky či postrehy. V prípade záujmu
bude prechádzka pokračovať debatou v múzeu aj s projekciou historických obrázkov mesta.

Neformálne prechádzky pod názvom Historické potulky Malackami
organizujú Mestské centrum kultúry Múzeum Michala Tillnera a občianske
združenie Malacké pohľady.

-red-
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Kontroly aktuálnych projektov
Kaštieľ: harmonogram sa dodržiava
Pozorní obyvatelia mesta si iste všimli novú strechu na kaštieli v smere od
Ulice Duklianskych hrdinov (severné
krídlo). Firma v tejto časti kaštieľa už dokončuje opravu posledného komína
a popri tom rekonštruuje krov aj s pokladaním krytiny. Pôvodné drevené trámy a iné nosné prvky, ktoré sa ešte dajú
použiť, na kaštieli zostávajú, ostatné sa
musia vymeniť.
Keďže práce idú podľa harmonogramu, v prípade priaznivého počasia
by mohla byť polovica strechy zrekonštruovaná ešte tento rok. V závislosti
od finančných možností mesta by sa
na budúci rok obstarával dodávateľ
prác na ďalšiu časť strechy.

Na Nádražnej sa realizuje tretia fáza projektu

Nominácia konateľa TEKOS-u
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili nomináciu Ing. Juraja Schwarza, ako
zástupcu mesta Malacky, na post konateľa mestskej obchodnej spoločnosti TEKOS.
Konateľa vymenúva valné zhromaždenie na návrh mestského zastupiteľstva. Napriek tomu, že zákon neustanovuje povinnosť vyhlásiť výberové konanie na miesto
konateľa, primátor Juraj Říha výberové konanie vyhlásil.
Juraj Schwarz má o. i. pracovné skúsenosti zo spoločnosti A. S. A. Slovensko
a Plastic People, s. r. o.

Na Nádražnej ulici je už hotových
asi 95 % chodníkov (nové dlažby, obrubníky, priestory pre stromy, úprava
okrajov chodníkov špeciálnou dlažbou
pre nevidiacich a slabozrakých). V týždni od 6. júla sa asfaltuje povrch vozovky
na Radlinského.
Na mieste budúceho autobusového nádražia sa v týchto dňoch realizuje III. fáza projektu, čo znamená
budovanie ostrovčekov, nástupíšť, príprava podložia a betónovanie základov pre prístrešky. Projekt Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového
nádražia by mal byť hotový na jeseň.
Autobusy naďalej premávajú po obchádzkovej trase cez ulice Ľ. Zúbka, Jilemnického a Š. Čulena. Obyvateľom
ďakujeme za trpezlivosť a pripomíname, že všetky prevádzky na Nádražnej
ulici sú otvorené aj počas rekonštrukcie, avšak sú prístupné iba pešo.

Texty: -lup-, foto: -otano-

Mestské peniaze sa vracajú do mesta
Rekonštrukcia budovy MŠ na Bernolákovej ulici, vybudovanie lesoparku, rekonštrukcia priestorov v športovej hale Malina – financie na tieto projekty pribudli do
rozpočtu mesta na rok 2015. Ide o časť peňazí z prebytku hospodárenia z minulého
roka. Mestskí poslanci odhlasovali tieto navrhnuté sumy:
- rekonštrukcia budovy MŠ na Bernolákovej ulici 40 000 €,
- vybudovanie verejného osvetlenia na ulici Na majeri 19 000 €,
- vybudovanie lesoparku 20 000 €,
- rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení pri bazéne v ŠH Malina 21 000 €,
- rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií 112 834 €.
V rezervnom fonde mesta tak zostáva takmer 85 tisíc €.

Budúcnosť pozemkov na Vampíli

Kontrolný deň na Juhu
Projekt Revitalizácia verejného
priestranstva Malacky (Juh) – lokalita pri Maline, financovaný z
európskych peňazí, má za sebou
ďalší kontrolný deň. Projekt bude
ukončený v závere júla.

Z rokovania MsZ

júce obrubníky a tri chodníky. Sadovnícke
úpravy sú zrealizované len na 40 %, keďže
ešte nie sú vysadené trávniky. Väčšina stromov je však už v pôde. Drobná architektúra
a detské ihrisko sú dokončené tiež na 40 %.“
V týchto dňoch dodávateľ osádza lavičky

a koše, pod preliezkami pribudla bezpečnostná gumená vrstva pre prípad pádu
detí z hracích prvkov. Verejné osvetlenie,
ktoré bolo tiež súčasťou projektu, je už
takmer dokončené. Nové lampy a stĺpy
sa budú postupne napájať do siete.

Malacky sa snažia usporiadať pozemky v lokalite Vampíl. Na pozemkoch
vo vlastníctve mesta na tomto území vyrástli za posledných asi 40 rokov
bez súhlasu mesta a príslušného stavebného úradu rôzne stavby ako prístrešky, terasy, garáže, bazény a oplotenia.

Aktuálny stav prác približuje projektový manažér z MsÚ Michal Šišolák:
„Chodníky a spevnené plochy sú dokončené na 95 %. Čoskoro dobudujú chýba-

Nájomníci z Vampíla na rokovaní s primátorom mesta Jurajom Říhom prejavili
záujem o odkúpenie pozemkov do osobného vlastníctva, avšak predstavy o výške kúpnej ceny sa rozchádzajú. Nájomníci navrhujú 10 €/m2, mesto navrhlo 33 €/
m2, pričom vychádzalo z dvoch nezávislých znaleckých posudkov, ktoré navrhovali
ceny 32,85 €/m2 a 35,71 €/m2. Časť nájomníkov je ochotná návrh mesta na kúpnu
cenu akceptovať, avšak ďalšia časť to odmieta s odôvodnením, že cenu za odkúpenie považujú za vysokú.
Poslanci MsZ dali primátorovi mesta mandát pokračovať v rokovaní o predaji pozemkov za kúpnu cenu minimálne 30 €/ m2.

Stav projektu kontrolujú aj v ďalšej lokalite Juhu

Firma Pozagas spolufinancuje
rozvoj Malaciek

Druhý projekt obnovy verejného priestranstva na sídlisku Juh sa
rovnako ako ten v lokalite pri Maline chýli ku koncu. Aj tu mesto kontroluje vykonané práce a spoločne
s dodávateľom dolaďuje detaily.
Zhotoviteľská firma Cesty Nitra, a. s.,
ešte dokončí dláždenie časti malého námestia pred prevádzkou Coop Jednota
a tiež chodníka za ňou v smere na Štúrovu ulicu. Pod nové hracie prvky pre deti
umiestnia, tak ako v lokalite pri Maline,

gumený povrch. Od 9. do 15. júla bude
preto vstup na hracie prvky zakázaný.
Žiadame rodičov, aby sem deti v uvedených dňoch nepúšťali. Nové stĺpy verejného osvetlenia budú elektromontéri
postupne pripájať do siete.
Zo sadovníckych úprav je naplánovaný výsev posledného trávnika, ostat-

né plochy už sú zatrávnené a pribudli tu
aj stromy a trvalkové záhony. Momentálne sa intenzívne zavlažujú. Je však smutné, že projekt ešte nie je ani dokončený,
a neznámi spoluobčania už neváhali a
novovysadené rastliny vykopali, pravdepodobne ich zobrali do svojej záhradky.

Texty: N. Jánošová

Mesto Malacky dostalo od spoločnosti Pozagas, a. s., finančný dar vo výške 33 tisíc eur.
Symbolický šek od generálneho riaditeľa firmy Ivana Vaškora prevzal za prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva primátor Malaciek Juraj Říha. Okrem iného povedal: „Oceňujem dlhodobú spoluzodpovednosť firmy Pozagas za rozvoj Malaciek a v mene všetkých našich obyvateľov ďakujem za štedrý finančný dar.“ Generálny
riaditeľ Pozagasu Ivan Vaškor doplnil: „Želáme si, aby naša spolupráca s mestom Malacky pokračovala a aby bola taká korektná, ako bola doteraz.“
33 tisíc eur sa rozdelí na 3 projekty. 20 tisíc eur je určených na vnútroblok Domky,
kde Pozagas spolufinancuje rekonštrukciu multifunkčného ihriska, 8 tisíc eur pôjde
na rekonštrukciu futbalového štadióna v Zámockom parku a 5 tisíc na projekt Adventné Malacky. 
Text: -lup-, foto: -naty-
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Milan Ondrovič: Chcem tu zanechať pozitívnu stopu
Zástupca primátora Malaciek
Milan Ondrovič je mestským
poslancom druhé volebné obdobie. Zo svojej pozície riadi
novovytvorený Útvar strategického rozvoja.
Množstvo Malačanov vás pozná už
z predchádzajúceho volebného obdobia ako poslanca mestského zastupiteľstva. V posledných komunálnych voľbách vlani v novembri ste sa
tiež dostali do mestského parlamentu a primátor vás okrem toho vymenoval za svojho zástupcu. Rozmýšľali
ste dlho nad touto ponukou?
Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale
dlho mi netrvalo. Myslím, že som sa rozhodol správne, a dúfam, že to moji bývalí kolegovia pochopia a budú to tak
vnímať aj Malačania - rád by som tu zanechal nejakú pozitívnu stopu.
Skúste porovnať svoju pozíciu ako
poslanca a ako viceprimátora.
Ako poslanec som sa snažil vnímať
veci okolo seba, preštudovať si materiály, a keď to bolo v mojich silách, pomôcť, ako som vedel. Vždy som chcel
rozhodovať tak, aby som bol o tom, čo
robím, pevne presvedčený, že je to to
najsprávnejšie. Nie vždy sa mi to však
podarilo presadiť. Teraz robím viac-menej to isté, ale forma, rozsah a zodpovednosť je oveľa väčšia, ale aj vplyv na
smerovanie mesta je výraznejší.
Od 1. júla platí nová organizačná
štruktúra mestského úradu. Pod zástupcu primátora patrí novovzniknutý Útvar strategického rozvoja.
Prečo vznikol a čo je jeho úlohou?
Vznik tohto útvaru je jednou z príčin, prečo som o ponuke dlho nepremýšľal. Takýto útvar Malackám chýbal a je pre mňa výzvou rozbehnúť ho.
V súčasnosti sa na útvare zaoberáme
najmä riadením projektov a získavaním
grantov, spracovávame vo vlastnej réžii
štúdie, drobné projekty a podklady pre
verejné obstarávania. Už po chvíli fungovania sme na zákazkách, ktoré obstarávame, výrazne ušetrili mestské peniaze alebo za rovnaké peniaze ponúkli
oveľa vyššiu kvalitu.
Teší ma pracovať v tíme so skúseným architektom, rozpočtárom, realizátorom a projektovými manažérmi.

V tomto období „hasíme“ problémy
na aktuálne dobiehajúcich projektoch,
ktoré boli zle pripravené a obstarané.
Potom sa už chceme začať intenzívnejšie venovať územnému plánu mesta, nastavovaniu regulatívov výstavby
a rozvoja mesta v oblasti bývania, pracovných príležitostí, rekreácie alebo dopravy.
Aké projekty pre obyvateľov sa momentálne v Malackách realizujú?
Momentálne riadime tri veľké projekty na Juhu (revitalizácia dvoch veľkých verejných priestranstiev a škôlky), stavia sa prestupový terminál na
Nádražnej ulici, rekonštruujeme strechu na kaštieli a kolaudujeme športovisko v Domkoch, ktoré bude najväčšou voľne prístupnou športovou
plochou v meste. Okrem toho beží veľký projekt elektronizácie samosprávy.
Musím prezradiť, že už veľakrát hrozilo rozviazanie zmluvy a zastavenie
prác na projektoch pre pravdepodobne
podcenenú prípravu projektov a podkladov do verejného obstarávania v mi-

nulosti. Ustáť tieto situácie a udržať
projekty pri živote stálo mnoho nielen
našej energie, ale najmä primátorovej.
Do toho nám pribudla rekonštrukcia nadjazdu v réžii BSK, v rámci ktorého sme len dotknutým partnerom,
ale takmer denne riešime problémy
spojené s rekonštrukciou a najmä obchádzkovými trasami. Venujeme sa aj
splneniu ukazovateľov dobiehajúcich
projektov kanalizácie a dotrieďovacej
linky.
Na čo sa môžeme tešiť v tomto, prípadne v budúcom roku?
Môžeme sa tešiť, že všetky veľké
projekty budú hotové, nadjazd bude
opravený a centrum mesta ožije vianočnými trhmi. V súčasnosti máme asi
50 projektov v rôznom štádiu rozpracovanosti. Chceme Malačanov o stave
všetkých projektov informovať a zatiaľ
hľadáme systém, ako to efektívne robiť.
Ale ak by som mal spomenúť tie,
ktoré sú najviac rozbehnuté, tak je to
výstavba skateparku, rekonštrukcia pavilónu škôlky na Bernolákovej, rekon-

štrukcia Ulice Ferdiša Kostku, osvetlenie
ulice Na majeri, projekt modernizácie
osvetlenia celého mesta, dobudovanie kanalizácie na Rakárenskej a ďalších štyroch uliciach, umelá závlaha na
futbalovom štadióne. A rozbehne sa aj
projekt lesoparku na Rádku. Pribudnú
ďalšie parkoviská a chodníky. Ak budeme úspešní aj v ďalších grantoch, zbavíme sa podstatnej časti čiernych skládok, vybudujeme multifunkčné ihrisko
v Zámockom parku a zrekonštruujeme
areál sociálneho bývania na Hlbokej,
a to som určite nespomenul všetko.
Nedávno ste absolvovali vo Švédsku
letnú školu tvorby verejných priestorov. Aké poznatky ste si priniesli?
Okrem veľmi inšpiratívnych a moderných riešení detských ihrísk, námestí či cyklotrás to bol priestor na nadviazanie kontaktov a rozdiskutovanie
možností získavania grantov, ale aj výmenu skúseností a nadviazanie spolupráce. V slovenskom tíme boli okrem
iných aj riaditeľ kancelárie sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja,

národný cyklokoordinátor, predseda
Spolku architektov, architekti, dizajnéri a mnohí ďalší zástupcovia miest
z celého Slovenska. Mojím najsilnejším
zážitkom bola návšteva ateliéru Gehl
Architects, kde som mal možnosť diskutovať o aplikácii princípov, ktoré definoval tento ateliér pre rozvoj veľkých
miest ako New York, Sydney, Kodaň,
v mestách malých, ako je napríklad to
naše. Medzi inšpiratívne projekty, ktoré by sa dali podporiť ihneď aj v našich
podmienkach, patria vo Švédsku veľmi
obľúbené zelené strechy, komunitné
záhrady alebo chov včiel v meste. Inšpiratívny bol aj stav a systém podpory cyklodopravy. Ale asi najdôležitejším
poznatkom bolo, že mesto musí mať
jasne stanovenú víziu - nie na jedno volebné obdobie, ale hoci aj na 20 rokov
dopredu - s ktorou by sa mali stotožniť
nielen predstavitelia mesta, ale predovšetkým jeho obyvatelia. Nikdy sa však
nesmie zabúdať na detaily, pretože tie
človek vníma najintenzívnejšie.
Zhovárala sa: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Zmena klientskych hodín v MsÚ Malacky majú novú
hovorkyňu
Mestský úrad Malacky oznamuje zmenu klientskych (úradných) hodín
od 1. júla do 31. augusta 2015:
pondelok 			

8.00 – 14.00 h

utorok 			

8.00 – 14.00 h

streda 			

8.00 – 16.00 h

štvrtok			

8.00 – 14.00 h

piatok

8.00 – 14.00 h

		

Zamestnanci MsÚ, ktorí majú voliteľný pracovný čas (nie pracovníci klientskeho centra), majú od
1. júla do 31. augusta možný nástup do práce medzi 6.00 a 8.00 h.
Adekvátne tomu sa prispôsobuje koniec pracovného času na ten-ktorý deň. 
MsÚ

Novou hovorkyňou mesta sa stala
Ľubica Pilzová, vyštudovaná novinárka, ktorá bola dlhé roky zahraničnopolitickou redaktorkou a moderátorkou Slovenskej televízie a Televízie
Markíza. Počas vlády Ivety Radičovej
v rokoch 2010 – 2012 viedla Tlačový
a informačný odbor Úradu vlády SR
a bola hovorkyňou predsedníčky vlády. Posledné tri roky pracovala ako
šéfredaktorka v Televízii Bratislava.
Ľubica Pilzová je zároveň vedúcou Útvaru komunikácie a vonkajších
vzťahov, ktorý v novej organizačnej

štruktúre MsÚ od 1. júla nahradil pôvodné Oddelenie marketingu.

Text: -red-, foto: TV Bratislava
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Nová riaditeľka ZUŠ
Primátor mesta Juraj Říha uviedol v stredu 1. júla do funkcie
novú riaditeľku základnej umeleckej školy Líviu Spustovú. Zaželal jej, aby sa jej v práci darilo
a aby sa škola posúvala vpred.
Lívia Spustová: „Ako prvé chcem teraz v lete zistiť, aké má škola materiálno-technické vybavenie a priestorové
možnosti, a rada by som dala budovu vymaľovať. Svojich kolegov v ZUŠ poznám,
keďže sme spolupracovali už aj predtým.
Aj preto sa teším na spoluprácu a verím,
že škola pôjde míľovými krokmi dopredu.“ Primátor sa poďakoval aj doterajšej
riaditeľke Eve Zaicovej, ktorá zostáva
pracovať ako pedagóg v ZUŠ.
Lívia Spustová, DiS. art., je absolventkou Tanečného konzervatória
a VŠMU. Ako tanečníčka pôsobila v balete Štátneho divadla v Banskej Bystrici
a na Novej scéne v Bratislave. Jej tanečné umenie mali možnosť spoznať ľudia
takmer na celom svete – o. i. sa predstavila v Rusku (Moskva, St. Peterburg),
Nemecku (Berlín) či Rakúsku (Mörbisch). Pred nástupom do pozície riaditeľky ZUŠ v Malackách pracovala ako
riaditeľka súkromnej ZUŠ v Bratislave.

Text, foto: -lup-

CVČ ukončilo školský rok
Centrum voľného času v Malackách zavŕšilo a uzavrelo školský rok oceňovaním najúspešnejších žiakov z celého okresu, ktorí sa počas roka zapájali
do súťaží a olympiád.
Školský rok 2014/2015 sa slávnostne
skončil na pôde mestského úradu. Vecné ceny žiakom odovzdali zástupcovia
mesta – predseda komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Pavol Tedla a zástupkyňa referátu školstva MsÚ Alexandra

Hrnková. Poďakovanie patrí aj všetkým
pedagógom a pracovníkom centra, ktorí sa deťom svedomito venujú a pripravujú pre ne zaujímavé aktivity.
Všetkým želáme krásne leto!

Text, foto: -naty-

Výberové konania na pozície do ZUŠ Modrá škola z Malaciek

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Malackách
vyhlasuje výberové konania na dve voľné pracovné
miesta. Ide o pozície: učiteľ/ka tanečného odboru na
školský rok 2015/2016 na polovičný úväzok na dobu
určitú s nástupom od 1. septembra 2015 a učiteľ/ka

hudobného odboru – hra na gitare na školský rok
2015/2016 na celý úväzok na dobu určitú s nástupom
od 1. septembra 2015. Podrobnejšie informácie nájdete
na www.malacky.sk v sekcii Ponuka práce.
-red-

V dňoch 22. - 26. júna sa v Prašiciach - Duchonke konal Seminár pre Modré
školy, na ktorom sa zúčastnil aj tím štátneho gymnázia z Malaciek v zložení Alžbeta Drgoňová, Viliam Miklovič a vyučujúca Mária Prnová. Študenti
vykonávali drobné pomocné práce súvisiace so spravovaním vodných
tokov na Slovensku pod dohľadom odborníkov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Piešťany.
Hlavným cieľom projektu Modré
školy je zvýšenie vedomostí v oblasti
prispôsobenia sa zmene klímy, najmä
prevencie pred povodňami a suchom.
Na podujatiach Festivalu Modrých
škôl si žiaci zasúťažili a preverili svoje
vedomosti z botaniky či meteorológie.
Dozvedeli sa mnoho nových informácií o ochrane prírody, zdravom životnom prostredí aj o profesii vedca či bádateľa.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah
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Festival zorganizovalo Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR v spolupráci s Úradom vlády SR - Národným
kontaktným bodom programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, financovaného z grantov
EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SROV.
Víťazi kvízov si odniesli vecné ceny a napokon si všetci zaspievali s raperom
Rytmusom, ktorý prišiel súťažiacich pozdraviť a podporiť podujatie.-gym-

Počty prvákov v ZŠ a ZUŠ
v novom školskom roku

Jeden obrázok, ktorý povie tisíc slov,
jeden moment, ktorý vyjadrí tisíc pocitov.

Viac informácií:

034/28 29 700

www.nemocnicamalacky.sk

V školskom roku 2015/2016 nastúpi do prvých ročníkov malackých základných škôl takmer 270 prvákov:
ZŠ Dr. J. Dérera 				
86
ZŠ Štúrova 				58
Spojená škola sv. F. Assiského 		
70
ZŠ Záhorácka 				53
Na základe prijímacích skúšok prijali do prvého ročníka ZUŠ 125 žiakov. Štyri
odbory si ich podelia takto:
hudobný 				37
tanečný 					33
literárno-dramatický 			23
výtvarný					32
Do začiatku školského roka je (našťastie) ešte ďaleko, takže na školu ešte
nemyslite a užívajte si veselé prázdniny. 
-red-
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Herec Alfréd Swan dostane
čestné občianstvo
Poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh na udelenie čestného občianstva mesta Malacky
hercovi Alfrédovi Swanovi. Návrh podala komisia pre kultúru a cestovný ruch.

Alfréd Swan pochádza z anglickej
rodiny, ktorej členovia mali na starosti
pálfiovské kone. Detstvo prežil v Malac-

kách, kam sa pravidelne vracia. Bol dlhoročným členom činohry Novej scény
v Bratislave. Na svojom konte má desiat-

ky divadelných, filmových a televíznych
postáv, najviac ho preslávila postava
Martina Benku vo filme Zastretý farebný svet (1978). Aktuálne sme mali možnosť vidieť ho v seriáli Búrlivé víno.
Alfréd Swan sa aktívne zapája do
kultúrneho života v Malackách. Podieľa
sa na príprave mladých hercov a recitátorov, ako člen poroty sa zúčastňuje na
recitačných súťažiach mládeže, navštevuje divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia v meste. Spolupracuje s Múzeom Michala Tillnera, aktívne
podporuje dokumentáciu, digitalizáciu
a výskum malackej histórie. Je jedným z
krstných otcov malackého ochotníckeho Divadla na hambálku. V roku 2014 sa
podieľal na tvorbe knihy Dejiny športu
v Malackách.  Text: -lup-, foto: -naty-

Kultúrne leto 2015
Mestské centrum kultúry pripravilo aj
v rámci tohtoročného Kultúrneho leta
bohatý program, ktorého cieľom je
spríjemniť letné mesiace obyvateľom
Malaciek a okolia. V programe nájdete aj podujatia, ktoré organizujú iné
súkromné organizácie. 
-red-

Pozor!

Rozprávkové popoludnia sa budú
celé leto konať pred Spoločenským domom MCK na Mierovom
námestí (pri Inkubátore).
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Bezpečné prázdniny
Letné prázdniny prinášajú so sebou aj riziká, ktoré hrozia najmä deťom. Deti sú cez prázdniny viac uvoľnené,
menej sústredené, čo znamená, že sú na cestách a v ich blízkosti neopatrné. Príčiny úrazov úzko súvisia so stupňom telesného a duševného vývinu dieťaťa. Rodičia by mali svoje deti o nástrahách dostatočne a včas poučiť
a tiež dozrieť pri ich športovaní na bezpečnosť. Starším deťom je vhodné vytipovať bezpečné miesta na hranie
a stanoviť si pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Pri bicyklovaní, korčuľovaní či plávaní by nemali deti podceňovať
svoje fyzické sily. Dieťa mladšie ako 15 rokov musí mať cyklistickú prilbu - bez ohľadu na to, či jazdí na bicykli
v obci alebo mimo nej. Za zníženej viditeľnosti treba mať na odeve reflexné prvky. Dieťa mladšie ako 10 rokov
smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod
dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu dozerala.
Rodičia by mali vedieť, čo dieťa
robí v čase ich neprítomnosti, ako trávi
prázdninový čas a s kým. Vo veľkej miere
dbajte na zabezpečenie vhodného dozoru k deťom počas vašej neprítomnosti. Deti, ktoré ostávajú doma samy, bez
dozoru dospelej osoby, sú často ohrozované domácimi úrazmi. Výnimočné nie

sú pády z výšky, utopenie, popálenie či
otrava. A preto:
zaistite si bezpečný domov (lieky,
»
chemické látky, ostré predmety dajte
mimo dosahu detí),
» stanovte si domáce pravidlá (zákaz
používania konkrétnych domácich
spotrebičov),

» nechajte dieťaťu poruke dôležité telefónne čísla,
» zistite, či vie zaisťovať okná a zamykať
dvere,
» naučte ho nevpúšťať do domu kohokoľvek bez vášho povolenia, nerozprávať sa cez dvere alebo po telefóne
s cudzou osobou,

» dohodnite si plán úniku v prípade požiaru alebo iného nebezpečenstva
a prejdite si ho aj s dieťaťom,
» poproste suseda alebo príbuzného,
aby boli nápomocní pri dohliadnutí
na deti počas vašej neprítomnosti,
» myslite aj na nástrahy pre deti na internete; zo strany rodičov je potrebná
kontrola z hľadiska ich bezpečnosti.
S letom je spojené aj kúpanie a pobyt
pri vode, preto nezabudnite:
Počas pobytu pri vode:
» malé deti nesmú zostať bez dozoru
ani doma pri bazéne,
» neustále opticky sledujte kúpajúce sa
dieťa, nevenujte sa vtedy inej činnosti (čítanie, telefonovanie, opaľovanie),
» do vody skáčte len tam, kde to dobre poznáte - skontrolujte vždy hĺbku
vody,
» rešpektujte zákazy kúpania,
»
nechoďte do vody rozhorúčení
a unavení, treba sa postupne a dostatočne ochladiť,
» neplávajte hneď po jedle, je vhodné mať aspoň hodinový odstup po
jedle,
» pokiaľ to situácia umožňuje, 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 neplavcov záchrannú vestu,
» majte na mysli, že plávanie v tečúcej
vode je namáhavejšie ako v stojatej,
» alkohol spôsobuje najväčší počet utopení, preto ak vo svojom okolí zbadáte osoby, ktoré sa idú kúpať pod vplyvom alkoholu, pokúste sa im v tom
zabrániť,
» a k sa blíži búrka, vodu treba opustiť,
» vo vode buďte k ostatným ohľaduplní, nikoho nepotápajte,
» v mimoriadnych situáciách buďte rozvážni a zachovajte si chladnú hlavu,
poskytnutím prvej pomoci na mieste
môžete zachrániť život,
» pri vode sa sledujte navzájom, dávajte
stále pozor jeden na druhého.
Na deti číhajú aj nové nástrahy a riziká
spôsobené zmenou prostredia, napr.
prázdniny u príbuzných v inom meste.
Je dôležité, aby sa dieťa v novom prostredí nepohybovalo samo.
Poznanie rizík a ich eliminácia je
základom prevencie.
Slnečné letné dni lákajú na cesty
hlavne motorkárov. Preto ich polícia vyzýva, aby dodržiavali najvyššie povolené rýchlosti, aby nepreceňovali svoje
schopnosti a boli ohľaduplní k ostatným
účastníkom cestnej premávky, ktorých
mnohokrát svojou rýchlou a bezohľadnou jazdou ohrozujú. -ts-, foto: -naty-

ANKETA

V uliciach Malaciek sme sa pýtali:
Aké budete mať leto? Čo plánujete?

Tretia zastávka Fun rádio Dohody
bude v Malackách!
Malacký Zámocký park opäť po
roku ožije vystúpeniami tých najlepších z najlepších v rámci slovenskej populárnej scény.
Presne 8. augusta sa Záhorie bude
môcť tešiť na festivalové stálice Richarda
Müllera, Majka Spirita, skupiny HEX,
Polemic či speváčku Katku Knechtovú.
Premiérovo si stage Fun rádio Dohody
príde vyskúšať aj čerstvý držiteľ ocenenia
OTO v kategórii spevák - Adam Ďurica.
Tohtoročný line-up, taktiež po prvýkrát,

osvieži kapela Lavagance a ako už býva
zvykom, začiatok Dohody otvoria mladé
a talentované kapely Ranná nevoľnosť,
Bod omylu a skupina Pandora.
Viac ako desaťhodinovým žúrom
s fantastickou hudbou, zábavou a súťažami bude sprevádzať obľúbená moderátorská dvojica Fun rádia, ktorá rozcvičí
nejednu bránicu. Fun rádio Dohoda sa
začne o 14.00 h, no pre tých, ktorí si budú
chcieť obsadiť tie najlepšie miesta pod
slnečníkmi, sa brány otvoria už na pravé
poludnie.

Poradie účinkujúcich na Fun rádio
Dohode v Malackách:
Bod omylu
Ranná nevoľnosť
Pandora
Lavagance
HEX
Adam Ďurica
Katarína Knechtová
Richard Müller
Polemic
Majk Spirit

-ts-

Filip 20 r., grafik
Budem síce pracovať, ale hádam sa pošťastí aj pár dní voľna.
Chcel by som vyraziť do Vysokých Tatier a užiť si kombináciu
turistiky a aquaparku. Okrem toho navštevujem aj akcie v Malackách, ktoré sa konajú v rámci kultúrneho leta.

Simonka 8 r., Janka 8 r., školáčky
S: Ja idem s rodičmi na dovolenku do Talianska a budem aj u babky. Najviac sa teším na potápanie v mori.
J: My ideme tiež na dovolenku, ale na Slovensku - do
Štúrova. Veľmi sa teším na plávanie. Ale aj ja budem
niekoľko dní u babky.
Dana 48 r., účtovníčka
Rada by som vyrazila na nejaký predĺžený víkend do hôr.
Okrem toho absolvujem iste aj veľa opekačiek a rodinných
akcií.

Michal 31 r., podnikateľ
Leto budem z veľkej časti tráviť prácou. Veľa cestujem, ale skôr
cez rok. Navštívil som už Mexiko, Kambodžu, Laos či Gruzínsko. Uvidíme, čo bude ďalšie.

Petra 25 r., invalidná dôchodkyňa
Teším sa na všetky akcie v rámci kultúrneho leta. Rada navštevujem všetky podujatia, ktoré sa v Malackách pripravujú. Špeciálne sa teším na Fun rádio Dohodu.

Martin 40 r., vysokoškolský pedagóg
S rodinkou určite absolvujeme dovolenku v horách. Máme
dve malé dcérky a mladšia má len 10 mesiacov, takže k moru
by sa nám cestovalo horšie.

Text: -naty-, foto: -otano-
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Oslavy 140. výročia
založenia Dobrovoľného
hasičského zboru
V sobotu 27. júna oslavovali dobrovoľní hasiči z Malaciek 140. výročie založenia zboru na území nášho mesta.
Zástupcovia dobrovoľných hasičských zborov z okresu Malacky sa stretli na svätej omši a na výročnej schôdzi.
vzdal malý darček - nové tričká k jednotnej reprezentácii Malaciek na hasičských súťažiach. Na schôdzi sa zúčastnili
aj dobrovoľní hasiči z rakúskeho mesta
Angern an der March.
Primátor mesta Juraj Říha sa rozhodol ešte pred samotnými oslavami
v piatok 26. júna oceniť vybraných dobrovoľných hasičov. Slávnostne im poďakoval a odovzdal symbolickú plaketu.

Na schôdzi sa odovzdávali mnohé ocenenia, ďakovné listy či diplomy.
Jedno z ocenení - odznak sv. Floriána

- dostal za rozvoj spolupráce aj primátor mesta Juraj Říha. Ten predniesol aj
príhovor a dobrovoľným hasičom odo-

OCENENÍ:
Vladimír Májek st. (vrchný technik)
František Šimoník (vrchný inšpektor)
Ivan Šíra (vrchný inšpektor)
Rudolf Salay (inšpektor)
František Závoník (mladší technik)


Text, foto: N. Jánošová

Prvý ročník Športových
hier malackých učiteľov
V piatok 3. júla sa stretli učitelia z malackých škôl, aby si spoločne zašportovali. Prvý ročník športových hier sa konal v areáli ZŠ Záhorácka, ktorá
akciu spoločne s mestom zorganizovala.
Pozvanie na podujatie prijalo 120 učiteľov zo siedmich malackých škôl. Niektorí sa dokonca rozhodli vyjadriť príslušnosť k svojmu
pedagogickému kolektívu jednotnými tričkami. Hoci učitelia pôsobia v rôznych školách, na podujatí
vládla príjemná, veselá a priateľská
atmosféra. „Je to jedna z foriem, ktorou chceme učiteľom poďakovať za
ich celoročnú prácu so žiakmi a trochu medzi nimi utužiť vzťahy,“ pove-

dal primátor mesta Juraj Říha, ktorý
prišiel podujatie otvoriť.
ZŠ Dr. J. Dérera získala prvenstvo
v bežeckej štafete na 4 x 250 m, v bedmintone sa blysli Dušan Šuster s Petrom
Ondrušom zo ZŠ Štúrova, v hode na cieľ
zase zvíťazila Lucia Vaculovičová zo Spojenej školy sv. F. Assiského. V lukostreľbe
vyhral Dalibor Baran zo ZŠ Dr. J. Dérera.
Táto škola na základe výsledkov a účasti učiteľov dostala titul„najšportovejšia“.

Text: -naty-, foto: -otano-

Z ulíc a parkovísk zmiznú vraky
Stalo sa vám, že ste nemohli zaparkovať a najbližšie parkovacie miesto zaberal vrak? Takýmto situáciám bude
koniec.
Mesto Malacky v spolupráci s mestskou políciou zdokumentovalo k 1. júlu
17 vrakov, ktoré sa budú postupne odstraňovať. Najviac – osem – ich parkuje
na Záhoráckej ulici, ďalšie sú na Bernolákovej, Hlbokej, Pribinovej, Kukučínovej, 1. mája, Ľ. Fullu, M. Rázusa a na Malom námestí. Jedno z nich, ktoré nemá
EČV, odstráni mesto na svoje náklady
podľa zákona o odpadoch. V prípade

ostatných vrakov bude ich majiteľov
kontaktovať mestská polícia a okresný
úrad (Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií).
Mesto vyzýva všetkých majiteľov,
aby dobrovoľne odstránili svoje nepojazdné vozidlá, prípadne tie, ktorým
chýba technická a emisná kontrola.
Občania tiež môžu výskyt ďalších vrakov nahlasovať mestskej polícii na ma-

ilovej adrese prevencia@malacky.sk.
Fotografie doteraz zaevidovaných vrakov si môžete pozrieť na facebookovej
stránke Mestskej polície Malacky.
V prípade nedohody, resp. nespolupráce mesto zváži zvýšenie miestnych
daní pre majiteľa nepojazdného vozidla, ktoré zaberá parkovacie miesto.

mama, Michal, sestra Jana a Marta
a neter s rodinami, celá rodina a kamaráti. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

18. júna 2004 odišla do večnosti naša
starostlivá, obetavá
a láskavá maminka a starenka Kornélia Trenčanská,
rod. Šípová. S láskou
spomína Tóno, Elena a Andrej s rodinami.

• Skupina Jobelsa, nezávislá priemyselná skupina zameraná na navrhovanie, výrobu a predaj textilných a kožených komponentov pre automobily,
hľadá vhodného kandidáta na pozíciu
vedúceho skladu v Zohore. Požiadavky: Angl. jaz. na komunikatívnej úrovni a skúsenosti so SAP. Plat dohodou.
Kontakt: jbasos@jobelsa.com, Mobil:
+421 948 22 72 99.



Text: Ľ. Pilzová, foto: MsP

DROBNÁ INZERCIA

SPOMIENKY
11. júla si spomíname na starenku
Annu Brimichovú
z Malaciek, ktorá
umrela pred 19 rokmi. Vnučky Janka
a Gabi.
16. júla uplynú
2 roky, čo nás opustila naša milovaná
babka, sestra s veľkým srdcom Františka Gašparová.
Spomínajú sestra
Irenka a vnuci Roman a Vlado.
Čas rany zahojí, no
zabudnúť nedovolí.
1. júla sme si pripomenuli 7. výročie
úmrtia našej drahej
manželky, mamy,
babky Janky Kupcovej. S láskou v srdci spomína manžel Milan, synovia Marián a Stanislav
s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.

27. júla si pripomíname 2. výročie
úmrtia nášho drahého otca, syna
a brata Ľubomíra
Mládeka z Malaciek. S láskou v srdci spomína celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Osud Ti nedoprial
dlhšie s nami byť, ale
v našich srdciach stále budeš žiť. 21. júla
uplynie 5 rokov, čo
nás opustil Milan
Kúra z Malaciek.
Spomína manželka a dcéry s rodinami.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal
rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali...
29. júna sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho syna Milana Hulmana z Malaciek. S láskou a úctou
spomína syn Milan, dcéra Lenka,

28. júna sme si
pripomenuli 20.
výročie úmrtia Borisa Kapryša.
S láskou a úctou
spomína manželka, deti a vnúčatá.
Venujte mu tichú spomienku.
Tá rana v srdci stále bolí a nikdy sa nezahojí. Aj keď nie si
medzi nami, v našich srdciach žiješ
s nami. 6. júla uplynul už rok, čo nás
opustila naša drahá starká a mama Renáta Hanzlovičová, rodená Malášková
z Malaciek. S láskou spomínajú a nikdy
nezabudnú dcéra Darinka s manželom,
syn Feri, vnúčatá Renátka, Deniska, Peťko a Kubko, sestra Anička s manželom,
svatovci, švagriná Anička, Fabi, Bianka, ostatná rodina a známi.

23. júla si pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, dedo
Ladislav Fajkoš.
S úctou a láskou
spomína manželka Mária a deti s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
22. júla uplynie
35 rokov, čo nás
navždy opustila
naša mama a stará mama Terézia
Tarabová. Spomínajú synovia
s rodinami. Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.

MALACKÁ MATRIKA OD 22. 6.
DO 6. 7. 2015
Povedali si áno
Jaroslav Prachár a Denisa
Chmelová, Boris Hrubý a Marcela
Beňadiková, Čedomir Miokovič a
Marcela Blažová
Nie sú medzi nami
Anna Danihelová, Malacky, *1939; Eva Makytová, Malacky,
*1947; Helena Emrichová, Sekule,
*1941; Mária Zámečníková, Pernek,
*1933; Jozef Koporec, Studienka,
*1936; Mária Sithová, Veľké Leváre,
*1926; Milan Lenghart, Závod, *1946
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Záhorácka minihandball liga má svojich víťazov Sezóna
roch turnajoch si odniesli oba putovné
Poháre CVEČKA.
Medaily a poháre, ktoré zabezpečilo CVČ Malacky, si prevzali i družstvá na
druhých a tretích miestach. Na 2. mieste v kategórii mladšieho i najmladšieho
žiactva sa umiestnili deti zo ZŠ Záhorácka, Malacky. Tretí medzi „mladšími“
skončili deti zo Štartu Malacky (ZŠ Dérera), medzi „najmladšími“ to boli malí hádzanári zo Stupavy.
Do tohto, už 5. ročníka minihandball
ligy sa v oboch kategóriách zapojilo až
15 družstiev, prvýkrát i deti z rakúskeho
Gänserndorfu.

CELKOVÉ VÝSLEDKY
V sobotu 27. júna sa skončila Záhorácka minihandball liga 2014/2015.
Posledné, štvrté kolo sa uskutočnilo v Zámockom parku v rámci ďalšej
hádzanárskej akcie s názvom Turnaj generácií.
Hralo sa netradične na trávnatom
povrchu, no mladým minihádzanárom
to vôbec neprekážalo. Bojovali o každú
loptu a predviedli naozaj výborné výko-

ny. V oboch vekových kategóriách zvíťazili deti zo ZŠ Štúrova, Malacky, čo im
nakoniec pomohlo i k celkovým prvenstvám v celej dlhodobej súťaži. Po šty-

Záhoráckej minihandball ligy
2014/2015 O pohár CVEČKA
Ročníky nar. 2004/2005 – mladšie
žiactvo:
1. ZŠ Štúrova, Malacky A
2. ZŠ Záhorácka, Malacky A
3. Štart Malacky (ZŠ Dérera)
4. ZŠ Stupava A
5. ZŠ Štúrova, Malacky B
6. ZŠ Rohožník

7. Talent Dunajská Streda
8. ZŠ Stupava B
9. ZŠ Štúrova, Malacky C
ZŠ Záhorácka, Malacky B
ZŠ Stupava C
12. ZŠ Stupava D
Gänserndorf A
14. Stupava E
Gänserndorf B
Ročníky nar. 2006 a mladší –
najmladšie žiactvo
1. ZŠ Štúrova, Malacky A
2. ZŠ Záhorácka, Malacky
3. ZŠ Stupava A
4. ZŠ Stupava B
5. ZŠ Štúrova, Malacky B
ZŠ Stupava C
Talent Dunajská Streda A
8. ZŠ Rohožník
Štart Malacky (ZŠ Dérera)
Talent Dunajská Streda B
11. Gänserndorf
12. ZŠ Štúrova, Malacky C
ZŠ Stupava D
14. ZŠ Rohožník B
15. ZŠ Štúrova, Malacky D

Text, foto: ZŠ Štúrova

15. ročník mixvolejbalového turnaja
V sobotu 27. júna sa stretlo päť zmiešaných volejbalových družstiev, aby si
zahrali o putovný Casper Cup v jeho 15. edícii. Podujatie zorganizoval volejbalový oddiel TJ Strojár Malacky a odohralo sa na antukových ihriskách
v Zámockom parku systémom každý s každým.
Bez zaváhania prešlo turnajom
družstvo s exotickým názvom Al
Nasr, ktoré síce stratilo úvodný set
proti tímu Kamp, ale odvtedy už nenašlo premožiteľa. Tím s hráčkami
i hráčmi s reprezentačnými skúsenosťami tak obhájil prvenstvo z minulého roka.
Ceny najlepším družstvám odovzdal exminister obrany a poslanec
NR SR Ľubomír Galko, ktorý sa pravidelne na tomto turnaji zúčastňuje

ako hráč, ale tentoraz ho vyradilo zranenie kolena.
Zloženie víťazného tímu: I. Zburová, L. Hatinová, D. Chrenčová, M. Pipa, M.
Šomko, T. Rehák, D. Rusňák

Konečné poradie:
1. Al Nasr
2. Tí, ktorých netreba menovať
3. Volejbal.sk
4.-5. Kamp a Novoreal

Text: -DR-, foto: K. Böhmová

na kúpalisku
sa rozbieha
Po silnom otváracom víkende
na malackom kúpalisku (13. - 14.
júna) sa ochladilo. Po niekoľkých
dňoch však prišla zmena a sezóna sa rozbehla naplno. Aj uplynulý víkend (4. - 5. júla) vyhľadali
Malačania kvôli osvieženu práve
domáce kúpalisko.

Riaditeľ príspevkovej organizácie
mesta AD HOC Malacky Dušan Rusňák, ktorá spravuje aj kúpalisko, si trúfa
prekonať návštevnosť minulej sezóny
(6547). Jeho cieľom je 15 – 20 tisícová
návštevnosť. Okrem klasickej ponuky
kúpalisko zavádza aj novinky.
Vo vybraných dňoch a hodinách
hrá na kúpalisku DJ. Cez silné víkendy
sa dokonca striedajú viacerí a hrajú rôzne štýly, tak, aby si každý prišiel na svoje. „Pripravujeme aj živé vystúpenie dídžeja spolu so saxofonistom,“ prezradil D.
Rusňák a zároveň dodal: „Zatiaľ sú ohlasy väčšinou pozitívne, oceňujú to najmä
mladšie ročníky, ale snažíme sa rešpektovať požiadavky všetkých vekových kategórií.“
Na kúpalisku funguje už aj bezplatné
WIFI pripojenie na internet. Spoločnosť
SWAN, ktorá ho zabezpečuje, sa podieľa aj na programe pre návštevníkov. Už
počas najbližšieho víkendu (11. – 12. júla)
plánuje vyslať tím animátorov so zábavným programom pre deti. V spolupráci
s akvabelami (Synchronizované plávanie
Malacky) by malo postupne odštartovať
v bazéne aj cvičenie Aquaballet, ktoré sa
bude konať každú sobotu od 10.30 h.
Na malacké kúpalisko tento rok zatiaľ zavítalo 3673 návštevníkov, z nich
počas prvého júlového víkendu 1530.

N. Jánošová
Počas letných prázdnin, v mesiacoch
júl a august, bude plaváreň v ŠH Malina pre verejnosť otvorená každý
deň od 13.00 h do 21.30 h.

Tábor letných
olympijských
hier

Trojbojári opäť úspešní

V termíne od 19. do 25. júla sa v športovom areáli VTSÚ Záhorie (cca 7 km od
Senice) uskutoční Tábor letných olympijských hier. Podujatie je určené najmä
pre milovníkov športu vo veku od 6 do
17 rokov z Malaciek a okolia.
Pre deti je pripravený bohatý športový a kultúrno-spoločenský program
v duchu letných olympijských hier. Nebudú chýbať ani táborové ceny, odmeny a originálne tričko s potlačou pre každého účastníka.
Podujatie organizuje Detská organizácia Záhorácky Fénix v spolupráci so ZŠ
Záhorácka z Malaciek. V prípade záujmu
sa môžete informovať na týchto kontaktoch: 0903 21 02 97, zafenix@gmail.com.

Text: zafenix

Dorastenec Jakub Štubňa výkonom
215 kg vybojoval bronzovú medailu
a Tomáš Ondrovič v tej istej vekovej kategórii predviedol najvyšší výkon medzi
dorastencami - 240kg, keďže sa však súťažilo na body bez rozdielu hmotnosti,
skončil na 4. mieste.
Súťažili aj naši veteráni Zdenko Krajčír a Štefan Hrebík, obaja vo vekovej kategórii Masters II (nad 50 rokov). Z. Krajčír si vytvoril výkonom 240 kg osobný
rekord, za ktorý získal striebro. Š. Hrebík
bral za výkon 245 kg bronz, keďže mal
vyššiu telesnú hmotnosť.
Medzi mužmi sa predstavili Jakub Vilímek a Lukáš Krajčír. Jakub išiel na súťaž
rovno z tréningu, keďže sa pripravuje
na jesennú sezónu v kulturistike, ale aj

Malackí trojbojári z KuO TJ Strojár Malacky sa zúčastnili na 11. ročníku medzinárodnej súťaže Cedroň cupu v
mŕtvom ťahu a súťaže o Pohár starostu Svätoplukova v tej istej disciplíne. Klub vyslal 6 pretekárov, ktorí súťažili
v rôznych vekových kategóriách (bez rozdielu hmotnosti).
tak zvládol 210 kg a skončil na 8. mieste. Nášmu najväčšiemu favoritovi na oddielový rekord 300 kg L. Krajčírovi sa žiaľ
nedarilo, ako sme si predstavovali, ale aj
tak predviedol druhý najvyšší výkon súťaže mužov a zatiahol 280 kg. Tento výkon mu zabezpečil 4. miesto na body
a v súťaži o Pohár starostu Svätoplukova za absolútny výkon obsadil 3. miesto.
Spolu sme tak získali 4 medaily.
Oddiel sa už začína pripravovať na
jesennú časť sezóny, ktorá sa začne
29. augusta na Pohári SNP v tlaku na lavičke v Zlatníkoch.
Ďakujeme za partnerstvo mestu Malacky, ale aj všetkým fanúšikom, podporovateľom a sponzorom.

Z. Krajčír

V mesiacoch júl a august 2015 bude
sauna v ŠH Malina ZATVORENÁ.

AD HOC Malacky

Dotácie pre
športové kluby
Malacké športové kluby si vďaka dotáciám z mesta prilepšia. Žiadosti klubov o poskytnutie dotácie posudzovala komisia pre vzdelávanie, mládež
a šport, ktorá na základe stanovených
kritérií odporučila prideliť na rok 2015
tieto sumy:
28 977 €
TJ Strojár 
4 597 €
Boxing club RTJ 
4 545 €
Alpha boxing club 
4 474 €
ŠK Žolík 
4 418 €
ČSFA 
VOMO vodný motorizmus  3 659 €
Poslanci mestského zastupiteľstva
navrhované dotácie schválili. 
-red-
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