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ÚVODNÍK

Utečenci
a emócie
Na vlastné oči sme videli dva autobusy plné utečencov! alebo: V noci
k nám privezú 600 migrantov! – takéto informácie kolujú už niekoľko dní Malackami. Spôsobila ich kombinácia dvoch
udalostí: súčasnej migračnej vlny neďaleko našich hraníc a činnosti na Továrenskej ulici. Areál Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru patrí štátu
a s Malackami má spoločné iba to, že leží
na území nášho mesta.
Prvoradou úlohou štátu je chrániť svojich obyvateľov, práve preto sa objekt pripravuje na prípadnú krízovú situáciu. Tá
môže aj nemusí nastať. Samozrejme, najradšej by sme boli, keby nenastala. No v prípade, ak krízová situácia príde, vtedy je už
neskoro čokoľvek pripravovať. Všetci si uvedomujeme, že utečenecká kríza je už na našich hraniciach. Určite nikto z nás nechce
zažiť to, čo sme videli v Budapešti. Štát sa
preto snaží ochrániť nás pred prípadným
nekontrolovaným pohybom cudzincov
v našom okolí – a k tomu patrí aj príprava
areálu na Továrenskej.
 Ľubica Pilzová

Služby MsÚ
elektronicky

Viac na
strane

Mesto Malacky finišuje s projektom
Elektronizácia samospráv. Znamená to,
že veľa žiadostí budú môcť obyvatelia
mesta či podnikatelia podávať elektronicky, t. j. bez nutnosti prísť
osobne na mestský úrad.
Ktoré služby to budú?

Večerný beh zdravia opäť
spríjemnili parašutisti
V piatok 4. septembra podvečer sa vydalo na trať od pamätníka SNP do
Zámockého parku 145 bežcov rôznych vekových kategórií. Ešte predtým
spoločne vzdali úctu padlým v Slovenskom národnom povstaní.
Večerný beh zdravia, ktorý nesie aj
pomenovanie Beh vďaky SNP, je určený

rekreačným bežcom z Malaciek a okolia,
predovšetkým však mládeži. Po absolvo-

Chladnú hlavu, a nie paniku
Opakovane sa snažím upokojiť vášne, ktoré pramenia často len z palcových
titulkov článkov k téme migrantov. Úplne
chápem, že obyvatelia sa môžu cítiť ohrození, ak sa dozvedajú z internetových diskusií „zaručené informácie“ o nočných
presunoch do Malaciek. V prvom rade sa
musíme spoločne pýtať ministerstva.
Rozumiem pocitom mnohých Malačanov, ktorí sa pri nedostatku informácií môžu cítiť dokonca oklamaní.
Žiaľ, ani samosprávy nie sú často oveľa viac informované. Jedno však viem
isto, netreba v súčasnosti podliehať
strachu.
V uplynulých dňoch som sa dozvedel mnoho. Zašlo to tak ďaleko, že som
konfrontovaný novinárskymi tvrdeniami zo „zaručených zdrojov“ v internetových diskusiách o stopercentnom
nočnom sťahovaní utečencov, dokonca odháňaní obyvateľov spred brán na
Továrenskej ulici kvôli tranzitu utečen-

cov z Bratislavy. Všetky tieto zaručené
informácie sa, ako už vieme, samozrejme, nepotvrdili. Mrzí ma, že napriek
tomu niektoré bulvárne médiá skôr
uprednostňujú snahu o vyššiu čítanosť
článkov. Pritom naše jasné vyhlásenia
sa korektne objavili v médiách.
Verím, že v nasledujúcich dňoch sa
náš život vráti do normálneho režimu,
k práci a k pokoju v rodinách. Je na to
niekoľko dôvodov, pre ktoré zároveň
nesúhlasím s mnohými dezinformáciami v médiách. V areáli Záchrannej
brigády na Továrenskej ulici v Malackách sa podľa našich získaných informácií realizuje príprava na prípadnú
krízovú situáciu v našom pohraničnom území, cez ktorú vedie významná
železničná trať na Nemecko. Obdobná
príprava sa rieši okrem Malaciek v rade
ďalších miest na Slovensku a blízkom
českom pohraničí, o tých sa v uplynulých dňoch ale nepíše.

Prečo práve v Malackách, a nie v inej
obci na Záhorí?
Práve pre špecifickosť areálu záchrannej brigády, ktoré sú na Slovensku
len tri. To, čo sme si v minulosti cenili,
dnes mnohí zatracujeme.
Prečo v týchto dňoch?
Pretože v Budapešti došlo v uplynulom týždni k zadržaniu niekoľko tisíc utečencov, ktorí sa snažili o železničnú prepravu do Rakúska a Nemecka. V
otázke prípadného vypravenia špeciálnych vlakov sa čakalo na postoj Českej
republiky, ktorá mohla na štátnej hranici vlaky otočiť. Nakoniec Rakúšania a
Nemci verejne vyhlásili, že sú pripravení prijať špeciálne vlaky. Česká republika zároveň potvrdila, že umožní prejazd
cez jej územie.
Prečo je lepšia preventívna príprava?
Každý jeden starosta a primátor ne-

vaní trate dlhej 2000 metrov prišlo
na rad vyhodnotenie. Jeho súčasťou bol aj zoskok šiestich parašutistov z Dopravného krídla M. R. Štefánika
z Kuchyne, ktorí zožali medzi účastníkmi
behu veľký úspech. Pokračovanie na str. 8

sie zodpovednosť za dianie v uliciach
či železničných staniciach, pritom technické prostriedky na zvládnutie takejto nekontrolovanej situácie nemáme
žiadne. Ak by nastal nekontrolovaný
pohyb osôb po území Záhoria, prípadne samotných Malaciek, musel by
som požiadať o podporu štátu a jeho
promptnú reakciu. Do toho času by sme
zažili zaiste náročné chvíle. Cítil by som
sa preto pokojnejšie, ak by štát udržal
svojimi silovými zložkami dohľad nad
týmito osobami a na to sa aj preventívne
pripravil.
Prečo stany, a nie ubytovne?
Pretože štát má na účely dlhodobého azylového konania zriadený úplne
iný typ zariadení s voľným pohybom,
aké je napríklad v Gabčíkove. Tieto zariadenia majú svoje špecifické podmienky
prevádzkovania a nároky na stráženie či
režim ako aj kapacitu, ktorá nie je naplnená. Stany a prenosné sociálne zázemie, aké boli videné na Továrenskej ulici v Malackách, to rozhodne nie sú. Ale
môžu pomôcť štátnym zložkám v dočasnom medzitranzite (spomínalo sa

maximálne 24 hodín) osôb zadržaných
na našom území do určených azylových
zariadení. Nie som odborník na migračnú politiku, ale rovnako si myslím,
že Slovensko (tobôž Malacky) nie je pre
utečencov vzhľadom na prísne azylové
predpisy cieľovou destináciou.
Nie je to mesto Malacky, primátor
mesta ani poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí by mali odpovedať na
otázky. Je to najmä ministerstvo vnútra,
ktoré má ako jediné úplné informácie
a základnú povinnosť včas vysvetľovať
obyvateľom svoje zámery. Z doterajšieho poznania z iných miest viem ale
jedno, že petície, nebodaj domobrana,
demonštrácie, uznesenia poslancov či
dokonca miestne referendum môžu slúžiť na vyjadrenie názoru, ale voči štátu
majú minimálny účinok.
Osobne som komunikoval s ministrom vnútra, ktorému som odporučil nepodceňovať nálady medzi obyvateľmi
a začať aktívne komunikovať s mestom.
Naďalej platí, že dianie intenzívne
sledujem a som pripravený okamžite
reagovať na akékoľvek zmeny.

Juraj Říha, primátor mesta
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Ktoré služby sa budú
dať vybaviť
elektronicky?
Ako sme už informovali, mesto Malacky finišuje s projektom Elektronizácia samospráv. Znamená to, že veľa žiadostí budú môcť obyvatelia
mesta či podnikatelia podávať elektronicky, t. j. bez nutnosti prísť osobne na mestský úrad.

Foto: archív

MsÚ sa vracia k bežným stránkovým hodinám
Po prázdninových mesiacoch sa mestský úrad opäť vracia k bežným úradným hodinám.

Úradné (klientske) hodiny mestského úradu:
PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK		

		

8.00 – 15.30 h

STREDA							

8.00 – 17.00 h

PIATOK							

8.00 – 13.00 h

Upravená štúdia parkoviska
na Záhoráckej
Parkovisko na Záhoráckej ulici
oproti daňovému úradu dostane novú tvár a rozšíri sa. Ide o tzv.
vyvolanú investíciu podnikateľa,
ktorý chce neďaleko tejto lokality investovať. Vyvolaná investícia
(nazývaná aj druhotná) znamená,
že podnikateľ okrem svojho projektu zafinancuje aj časť občianskej vybavenosti. Vedenie mesta
takto začína novú etapu komunikácie s investormi a práve parkovisko na Záhoráckej bude prvým
projektom tohto druhu.
Primátor Juraj Říha: „Na Záhoráckej
ulici vidím tri veľké problémy. Predovšetkým je to stav a kvalita parkovania, ďalej úroveň stojísk na komunálny odpad

a nedostatok prvkov pre trávenie voľného času obyvateľov. Postupne sa budeme
venovať všetkým trom oblastiam a dnes
reálne začíname riešiť prvý problém.“
Rekonštrukciou parkoviska sa získa vyšší počet parkovacích miest oproti súčasnému stavu (o cca 40) a pribudnú aj nové spojné bezbariérové
chodníky. Povrch parkoviska pokryje dvojfarebný asfalt, pribudne nové
osvetlenie a kontajnerové stojisko –
všetko z financií podnikateľa. Zeleň,
ktorá bude musieť ustúpiť, bude nahradená novou v tej istej lokalite. Iný
spôsob riešenia ani nie je možný, pretože tlak na parkovacie miesta je vysoký. Jedinou cestou preto zostáva
reorganizácia parkovania a výsadba
náhradnej zelene.

Elektronickou formou sa budú dať vybaviť tieto služby samosprávy:
B priznanie k dani z nehnuteľností,
B priznanie k dani za psa,
B priznanie k dani za predajné automaty,
B priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje,
B 
ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
B ohlásenie vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia,
B ohlásenie zániku činnosti ubytovacieho zariadenia,
B výkaz o vybranej miestnej dani za ubytovanie,
B žiadosť o zabratie verejného priestranstva,
B sťažnosť,
B podnet,
B ohlásenie poruchy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,
B žiadosť o vydanie rybárskeho lístka,
B žiadosť o územnoplánovaciu informáciu,
B žiadosť o určenie, zrušenie alebo zmenu súpisného čísla a orientačného čísla,
B žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,
B žiadosť o vydanie povolenia ambulantného predaja,
B oznámenie prevádzkovej doby,
B žiadosť o potvrdenie výšky záväzkov,
B pripomienka k návrhu rozpočtu mesta,
B pripomienka k návrhu záverečného účtu mesta,
B pripomienka k návrhu alebo nariadeniu mesta,
B žiadosť o poskytnutie nenávratnej dotácie z rozpočtu mesta,
B žiadosť o vyhlásenie v mestských médiách,
B oznámenie o malom zdroji znečisťovania ovzdušia,
B žiadosť o prenájom nebytových priestorov mesta,

„Plán rekonštrukcie som už predstavil poslancom mestského zastupiteľstva
za tento obvod a všetci ho podporili. Na
Záhoráckej ulici máme do budúcnosti vytipovaných 5 až 6 lokalít, ktoré by
sa mohli upraviť v rámci vyvolaných investícií, “ povedal J. Říha.
Návrh parkoviska Záhorácka už občania pripomienkujú od 31. augusta, pričom na základe ich návrhov sa priebežne upravila štúdia. Oproti pôvodnému
návrhu pribudlo 6 parkovacích boxov
pre ZŤP, presunuli sa kontajnerové stojiská a pribudli dva nové prístupové chodníky. Upravenú štúdiu si môžete pozrieť
aj na www.malacky.sk. Svoje podnety
a pripomienky môžete stále posielať do
11. septembra na adresu pripomienĽ. Pilzová
ky@malacky.sk. 
žiadosť o prenájom bytových priestorov mesta,
žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta,
žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku,
žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou odpisu, výpisu, potvrdenia

alebo kópie,
B oznámenie o konaní športovej akcie,
B oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia,
B hlásenie a strate / náleze.
Samozrejme, aj naďalej zostane možnosť podávať podnety osobne v Klientskom centre MsÚ. Elektronické a osobné podania budú rovnocenné, a teda občan,
resp. podnikateľ si môže vybrať, akú formu komunikácie s mestským úradom zvolí. Podmienkou pre elektronickú komunikáciu bude eIDkarta, teda tzv. elektronický
občiansky preukaz s čipom, v ktorom bude uložený tzv. elektronický podpis. Ten je
rovnocenný s písomnou podobou vlastnoručného podpisu.

Text: Ľ. Pilzová/M. Farkaš, foto: ilustr.
B
B
B
B
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ZŠ Štúrova:
zatienené átrium
Základná škola na Štúrovej ulici začala nový školský rok s veľkou novinkou: na presklenom átriu pribudlo tienenie, vďaka ktorému sa zníži vnútorná teplota. Átrium s presklenou strechou síce prepúšťalo veľa denného svetla, avšak zároveň pôsobilo ako skleník: vzduch sa prehrieval
a bol takmer nedýchateľný. Zakúpenie a montáž tienenia financovalo
mesto sumou 25 tisíc eur.
Primátor Malaciek Juraj Říha tak
splnil svoj sľub, ktorý dal vedeniu školy počas osláv 10. výročia založenia
školy v decembri 2014 - verejne vtedy prisľúbil, že pomôže riešiť kritickú
situáciu s prehrievaním budovy a rodičom žiakov sa zaručil, že ich deti
budú mať zdravé podmienky na učenie. „Zatienenie átria je prvým krokom
k zlepšeniu tepelných podmienok v budove školy. Nasledovať bude modernizácia vzduchotechniky a napokon by

sme radi namontovali aj zvlhčovače
vzduchu,“ povedal J. Říha. Riaditeľ ZŠ
Štúrova Dušan Šuster dopĺňa: „Zatienenie je nielen funkčné, ale aj estetické. Navyše, v prípade potreby sa tieniace plachty môžu odhrnúť. Som rád, že
s takouto veľkou novinou sme privítali nový školský rok, a už teraz sa teším
na ďalšie opatrenia, ktoré spomínal primátor a ktoré zlepšia podmienky pre
žiakov i našich zamestnancov.“
 Text: Ľ. Pilzová, foto: S.Osuský

Dohoda s rodiskom
Samuela Tešedíka
Malacky a maďarské mesto Albertirša podpísali Dohodu o upevnení partnerských vzťahov. Dokument sa odvoláva na predchádzajúcu zmluvu medzi oboma mestami, uzavretú v roku 2000. „Svoj podpis vnímam ako signál dobrej
vôle pokračovať v našich vzťahoch. Tie v posledných rokoch síce ochladli, ale verím, že nový písomný záväzok znamená zásadný reštart týchto vzťahov,“ povedal primátor Malaciek Juraj Říha.
Primátori oboch miest László Fazekas a Juraj Říha sa písomne zaviazali
okrem iného:
B rozširovať vzťahy v oblastiach samosprávy, cirkvi, kultúry a športu organizovaním spoločných
stretnutí a hosťovaní umelcov a
študentov,
B u
silovať sa o vytvorenie priamych
vzťahov medzi obyvateľmi,
B p
odporovať vytvorenie priamych
vzťahov medzi rôznymi spoločenskými organizáciami,
B informovať svojich občanov o významných udalostiach v partnerských mestách a umožniť ich účasť
na týchto udalostiach.

Mesto Albertirša sa okrem toho zaviazalo každý rok pozvať skupinu malackých detí.
Albertirša vznikla v roku 1950 spojením dvoch dedín – Alberti a Irša. Dnes
má 12 tisíc obyvateľov a od roku 2003
má štatút mesta. V Alberti sa v roku 1742
narodil slovenský evanjelický kňaz a pedagóg Samuel Tešedík, uznávaná osobnosť slovenských i maďarských dejín. Bol
zakladateľom ekonomicko-priemyselného ústavu Institutium oeconomicum,
prvého svojho druhu v Uhorsku a celej
Európe, ktorý mal po 10 rokoch od otvorenia takmer tisíc študentov. Podarilo sa
mu aklimatizovať viacero druhov rastlín
a stromov, napríklad agát, javor, jelšu, to-

poľ či smrek. Cisár Jozef II. Tešedíka odmenil zlatou medailou a zlatým prsteňom, cisár František II. ho v roku 1809
povýšil do šľachtického stavu. J. Říha:
„Slovenský rozmer našich vzťahov ma obzvlášť teší. Vždy si spomenieme na Samuela Tešedíka, ktorý – ako vieme – položil
základy poľnohospodárskeho školstva v
Uhorsku. Som rád, že jeho dielo žije stále,
a to predovšetkým vďaka základnej škole v
Albertirši, ktorá nesie jeho meno.“
Malacky darovali svojmu partnerskému mestu zarámovanú historickú fotografiu z roku 1911. Zobrazuje pálfiovský
kaštieľ, pod ktorým je po maďarsky napísané„Pozdrav z Malaciek“.

Text, foto: Ľ. Pilzová

Študenti budú skúmať svetlo
V ôsmom ročníku grantového programu Nadácie Alianz s názvom Mladí vedci zameraného na podporu štúdia
prírodných vied získalo Gymnázium Malacky finančný grant vo výške 3000 € na projekt Od plameňa k LEDke. Hlavným účelom programu Mladí vedci je vzbudiť záujem detí o prírodné vedy a pomáhať rozvíjať ich vedomosti.
Do grantového programu sa v tomto roku prihlásilo 69 projektov. Zo všetkých prihlásených vybrala porota zložená z odborníkov z oblasti podpory
a popularizácie vedy 41 projektov.
Grantový program pomôže inovovať vyučovanie prírodovedných predmetov, ako napríklad fyziky alebo
chémie. Príspevok bude využitý na semináre, vedecké workshopy a súťaže,
inovatívne vzdelávacie činnosti súvisiace s vyučovaním prírodovedných predmetov a školské vedecké konferencie,
do ktorých sa žiaci priamo a iniciatívne
zapájajú.
Text, foto: -gym-

Kúpalisko už tento rok
zrejme neotvoria
„V utorok 1. septembra sme otvorili malacké kúpalisko tento rok zrejme poslednýkrát,“ skonštatoval jeho správca
Dušan Rusňák. Vyhliadky na najbližších
desať dní totiž nenaznačujú oteplenie. Posledný deň sa na kúpalisko prišlo

osviežiť 396 návštevníkov a celková návštevnosť za toto leto sa vyšplhala na číslo 19 485. Dušan Rusňák: „Škoda, stačili
dva letné dni a mohli sme pokoriť dvadsaťtisícovú návštevnosť. Nevadí, máme
-natymotiváciu na budúci rok.“

Plody Pomoravia –
pozvánka na výstavu
Slovenský zväz záhradkárov v Gajaroch v spolupráci s OV SZZ Malacky Pomoravie srdečne pozýva na 3. ročník
výstavy ovocia, zeleniny a kvetín Plody Pomoravia. Výstava sa bude konať
v dňoch 11. – 14. septembra v spoločenskom dome v Gajaroch.
Svoje výpestky môžu záhradkári priniesť v piatok 11. septembra medzi 10.

a 20. hodinou do spoločenského domu
v Gajaroch. Vyhodnotenie a oceňovanie
bude v sobotu 12. septembra. V ten istý
deň, teda v sobotu, o 16. hodine bude
prednáška predsedu RV SZZ Eduarda
Jakúbeka.
Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa
na vašu účasť.
 -OV SZZ Malacky – Pomoravie-

Odvolanie času zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50
metrov od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Malacky.
Od 2. septembra od 12.00 h už nie je
potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

-OR HaZZ-
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Prvákov sme sa pýtali, na čo
sa tešili do školy.
Riško
Teším sa na prírodovedu. Chcem
vedieť čo najviac o kvetinkách
a zvieratkách. Kamarátov som si zatiaľ nestihol nájsť,
ale do školy so mnou chodia aj kamoši zo škôlky.

Esterka a Vaneska
E: Najviac sa teším na učenie. Na písanie a čítanie.
W: Ja sa teším na družinu.

Kristínka
Teším sa, keď
sa naučím čítať,
a potom si budem čítať, čo budem chcieť a kedy budem chcieť.
Matúško
Tešil som sa na
nových kamarátov.

Filipko
Tešil som sa na
divadelné predstavenie, ktoré
sme dostali ako
darček a tiež, že
v škole nebudem spať. V škôlke ma
to už nebavilo.

Mesto spríjemnilo prvákom
začiatok školy
Prváci zo všetkých základných škôl
v Malackách navštívili v rámci vyučovania divadlo. Pripravilo ho Divadlo Žihadlo,
ktoré v podaní Vlada Zetka zahralo predstavenie Apači Papáči. V hľadisku sa postupne vystriedalo takmer 300 prvákov
zo ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZŠ Mansvéta Olšovského - cirkev-

Počty prvákov v ZŠ a ZUŠ
v novom školskom roku
V novom školskom roku nastúpilo do prvých ročníkov malackých základných
škôl 284 prvákov:
ZŠ Dr. J. Dérera 		
			
84
ZŠ Štúrova 			
		
59
Spojená škola sv. F. Assiského 				
71
ZŠ Záhorácka		
			
61
Špeciálna Spojená škola
			
9
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 
-red-

Ponuka krúžkov
pre žiakov ZŠ
Gymnázium Malacky ponúka pre žiakov ZŠ:
1. Certifikované jazykové kurzy - IES London
španielsky jazyk – začiatočník
anglický jazyk – začiatočník
anglický jazyk – pokročilý
Cena certifikátu: 66 €
2. Šach – lektor s certifikáciou šachového trénera
Cena kurzu: vzdelávací poukaz

T. č. 0910 30 13 66
Viac informácií na www.g1majamc.sk

nej školy a Spojenej školy na Pribinovej.
Deti veľmi živo reagovali na všetko, čo videli a počuli, a zároveň sa ochotne zapájali do predstavenia – či už odpovedaním
na otázky alebo hrou na hudobný nástroj
priamo na javisku.
Veselý začiatok školského roka s divadlom zorganizovalo mesto Malacky.

Primátor Juraj Říha: „Chceli sme prváčikom takto spríjemniť začiatok školského
roka, aby ten prechod zo škôlky do školy
bol hravý a nenáročný.“ Každý z prvákov
dostal pri odchode z rúk primátora maľovanú žiacku knižku.
Text: Ľ. Pilzová
Foto: N. Jánošová, S. Osuský

Krúžky, kluby, a kurzy CVČ
v novom školskom roku
Centrum voľného času v Malackách pripravilo na nový školský rok pestrú ponuku záujmovej činnosti pre deti, študentov aj dospelých. Príďte
sa k nám zabaviť, niečo nové sa naučiť, spoznať nových kamošov.
JAZYKY - deti, mládež, dospelí
B ANGLICKÝ JAZYK MŠ
B NEMECKÝ JAZYK MŠ
B A
NGLICKÝ JAZYK – začiatočníci, pokročilí
B N
EMECKÝ JAZYK – začiatočníci, pokročilí
B FRANCÚZSKY JAZYK – začiatočníci
B RUSKÝ JAZYK - začiatočníci
B ŠPANIELSKY JAZYK – začiatočníci, pokročilí
B TALIANSKY JAZYK- začiatočníci
B H
RAVÉ UČENIE /pomoc pri problémoch s učením/
B DOUČOVANIE – SJ, matematika
TANEC
B TANEČNÁ RYTMIKA I. - 4 – 5 rokov
B TANEČNÁ RYTMIKA II. - 6 - 7 rokov
B MODERNÝ TANEC – ZŠ
B MALÉ MAŽORETKY – od 5 rokov
B FOLKLÓRNY SÚBOR MACEJKO – najmenší
HUDBA
B GITAROVÝ KRÚŽOK – od 5. triedy ZŠ
B ELEKTRICKÁ GITARA – od 5. triedy ZŠ
B H
RA NA FLAUTE – začiatočníci, pokročilí
B SYNTETIZÁTOR
B SPEV – deti, mládež, dospelí

ESTETIKA, TECHNIKA
B TVORIVÉ DIELNE - od 4 rokov
B VÝTVARNÝ KRÚŽOK - pre deti ZŠ
B KERAMICKÝ KRÚŽOK /práca s hlinou/
B hrnčiarsky ateliér - pre deti ZŠ
B 
točenie na hrnčiarskom kruhu - od 12
rokov
B KORÁLKOVO – výroba šperkov
B 
handcraft – patchwork, batikovanie,
akupáž a iné
B KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

B
B
B
B

MALÁ ŠKOLA VARENIA
DRÔTIKOVANIE
LETECKÝ MODELÁR
tvorba web stránok – od 5. triedy ZŠ

ŠPORT
B 
ŠPORŤÁČIK ( loptové a pohybové hry)
- od 4 – 6 rokov
B 
ŠPORŤÁK ( loptové a pohybové hry) od 7 – 10 rokov
B ŠACHOVÝ KRÚŽOK
B Joga -dospelí – začiatočníci, pokročilí
B 
REKREAČNÉ PLÁVANIE – pre plavcov
aj neplavcov
B TURISTIKA PRE KAŽDÉHO
B 
CYKLISTIKA /na bicykli po okolí/ - od
10 rokov
B LUKOSTREĽBA
B ZÁKLADY SEBAOBRANY
B LYŽIARSKY KURZ
B 
NETRADIČNÉ ŠPORTY /frisbee, florbal,
kolieskové korčule/
B BILIARD
Zápis do krúžkov sa koná od 26. 8.
2015 v pracovných dňoch od 8.00 do
18.00 h. CVČ je prijímateľom vzdelávacích poukazov. Deti, ktoré prinesú vzdelávací poukaz do 25. 9. 2015, budú zvýhodnené o 1 mesačný poplatok za každý
polrok. Otvorenie školského roka sa
uskutoční v sobotu 19. septembra
od 9.00 h na Kláštornom námestí
v rámci podujatia Malacká šošovica.

KULTÚRA
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S Vladom Zetkom o divadelnom festivale
V septembri nás čaká už ôsmy ročník
divadelného festivalu Zejdeme sa na
hambálku. Čo ste pre fanúšikov divadla pripravili tentokrát?
Pripravili sme, ako vždy, nošu divadelných predstavení od stredy 16. septembra až do nedele 20. septembra.
Predstavení pre dospelých i pre deti,
pre Malačanov, Záhorákov, Slovákov,
Čechov, skrátka pre priaznivcov divadla
z celej Slnečnej sústavy. Nech sa každý
dostaví. Bude vítaný.

Na festivale pravidelne hráva Túlavé divadlo, môžeme sa naň tešiť aj tento rok?
Áno, aj. Pod taktovkou starého známeho režiséra a zároveň maskota nášho
festivalu, Jakuba Nvotu, sa predvedú celkom nové tváre a budú skladať Reparát
z povinného čítania.
Predpokladáme, že hrať budú aj všetky vekové kategórie Divadla na hambálku. Aké hry z domácej kuchyne divákom ponúknete?

chávajú priestor v čo najväčšej miere našim cezpoľným hosťom. Štúdio mladých
malo koniec koncov premiéru pod vedením Beiny Reifovej ešte pred festivalom. 1.
a 2. septembra predstavili inscenáciu na
motívy P. Dobšinského Mŕtvy frajer.

Zavítajú k nám aj divadelníci z Čiech?
Na moje potešenie áno. Sme si stále
veľmi blízki, hlavne divadelne, a Divadlo
Do houslí je tu tiež už ako doma. A ich hra
Výročie sľubuje veľkú zábavu. Veď manželský pár oslavuje 25 rokov spolužitia.
Ajajaj, bude veselo, príďte osláviť všetci.
Nuž nie je to úplne tak, že všetci. Festival naše divadlo pripravuje a snaží sa prilákať divákov predovšetkým na tie hosťujúce divadlá. Dospelé DNH festival otvára, je
to už tradícia, najnovšou hrou a mládežníci dnes už hrajú aj v nej (Romeo a Julia
po tridsiatich rokoch), alebo sa prezentujú v rámci Hambáljarmoku či Veršohrania.
Každopádne sú šikovní a citliví, a tak ne-

Za osem rokov (vrátane nultého ročníka) už Malacky navštívilo množstvo profesionálnych i ochotníckych
divadiel. Podľa akého kľúča tvoríte
program festivalu?
Na to nemáme kľúč, ale čisté srdce
a otvorenú náruč. Pozývame všetkých,
ktorým je s nami a s našimi divákmi dobre. A, samozrejme, sme limitovaní finan-

ciami a technickými možnosťami našich
dvoch hambálkovských sál aj ich kapacitou počtu divákov.

V Malackách sa so začiatkom jesene
spája práve divadelný festival. Koná
sa zväčša koncom septembra, ale bol
už aj v októbri. Podľa čoho ste v začiatkoch zvolili toto obdobie? Neuvažovali
ste nad usporiadaním letného divadelného festivalu?
Leto je čas dovoleniek, uhorkovej
a paradajkovej sezóny. Tiež čas hudobných festivalov. S divadlom a letom sa
spája termín prázdniny! Jeseň je teda fajn,
lebo diváci už sú oddýchnutí a hladní.
A herci tiež.
Súčasťou posledných ročníkov sa stal
Hambáljarmok. Uskutoční sa aj tento
rok? Čo bude jeho súčasťou?
Dvakrát bol na programe. Raz sa presunul do spoločenského domu kvôli počasiu a raz sa pre ten istý prípad zrušil
celkom. Tak nám držte palce, aby to do

tretice vyšlo. My vzývame nebíčko, pridajte sa k nám. Potom bude všetko v poriadku. Hambáljarmok sa uskutoční pred spoločenským domom a v tom čase sa bude
konať aj jesenná verzia obľúbeného podujatia Malacká šošovica. Tá bude tradične pred kostolom na Kláštornom námestí. Bude to prekrásna sobota plná spevu,
slova, stánkov, smiechu a stretnutí.

Čo by si diváci na festivale jednoznačne nemali nechať ujsť?
Hlavne by si nemali nechať ujsť príležitosť zakú%piť si včas vstupenky a permanentky. A aby som nezabudol. Tak ako
som ja z divadla nevyliečiteľný, ťahákom
tohto roka sú NEVYLIEČITEĽNÍ. Bláznivá
a lyrická komédia zároveň, v ktorej hrajú
Helena Krajčiová, Lenka Barilíková, Viktor
Horján, Csongor Kassai a Kamil Mikulčík.
Tešíme sa na vás všetkých prevelice.
Prejdzite kúšček lebo velkú dálku a Zejdeme sa u nás, Na hambálku.
Zhovárala sa: N. Jánošová
Foto: archív

Zo septembrového
programu MCK
vyberáme:
piatok 18. 9. o 15.00 h
Otvorenie výstavy Divadelný ústav Bratislava

SHAKESPEARE, ROMANCE A ROZPRÁVKY
MCK – galéria, Záhorácka 1919
vstup voľný
sobota 19. 9. 11.00 –15.00 h

HISTORICKÉ MALACKY
Prehliadky historických objektov mesta (Zámocký park, kláštor, krypty, farský
kostol, synagóga, starý cintorín)
spoluorganizátori: OZ Malacké pohľady, OZ Záhorácke kruhy
vstup voľný
utorok 22. 9. o 18.00 h

LA GIOIA

Koncert pop operného tria s hudobným hosťom Natáliou Hatalovou
MCK – Kultúrní domeček (kino), Hviezdoslavova 3
vstupné: 13 € (predpredaj), 15 € (v deň konania)
utorok 22. 9. o 17.00 h

BABINEC
Zdravie podľa vašich rúk so Svetlanou Guzmanovou
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie
vstup voľný
streda 23. 9. o 17.00 h

BESEDA SO SPISOVATEĽKOU Vierou Lukáčkovou Minárikovou
MCK – knižnica, Záhorácka 1919
vstup voľný
sobota 26. 9. 8.00 – 12.00 h

ZBERATEĽSKÁ BURZA
Organizátori: Klub filatelistov 52-32, MCK Malacky, CVČ Malacky, ZŠ Dr. Dérera
Malacky
Školská jedáleň ZŠ Dr. J. Dérera
vstupné: 0,50 € dospelí/deti do 15 rokov zdarma
streda 30. 9. o 18.00 h
Klub cestovateľov

Marek Bachratý
DIVOKÁ ALJAŠKA V KOMERČNOM SVETE

MCK – galéria, Záhorácka 1919
vstup voľný
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Dobrý skutok,
ktorý môže

zachrániť aj váš život!
O krvi sa nie nadarmo hovorí, že je životodarnou tekutinou. Nikto z nás nevie, v ktorej
chvíli nám krv dobrovoľne darovaná iným človekom, pomôže písať náš životný príbeh
ďalej. Vážme si túto šancu, ktorú držíme v našich rukách aj my pre iných.

príďte preto
v čase

10. septembra 2015

od 8.00 do 11.00 hod.

dobrovoľne darovať krv do Nemocnice Malacky,
ktorá túto aktivitu organizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou
Združenie darcov krvi Malacky. Krv môže darovať každý zdravý
človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65
rokov) s hmotnosťou nad 50 kg. Všetkých záujemcov o darovanie krvi
chceme z dôvodu efektívnosti organizácie veľmi pekne poprosiť, aby
sa nám ozvali vopred - najneskôr do 9. septembra 2015 na adrese
dobryskutok@nemocnicna.sk, kde je potrebné uviesť svoje základné
osobné údaje (meno, priezvisko, kontakt).

Tešíme sa na vás a ďakujeme!

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Jesenná
burza
v MC Vánok
MC Vánok pozýva na jesennú burzu detského a tehotenského oblečenia
a potrieb, ktorá sa uskutoční v piatok
25. septembra v čase od 15.00 h do
18.00 h a v sobotu 26. septembra
v čase od 9.00 h do 12.00 h v priestoroch
MC Vánok na ulici M. Rázusa 30 v Malackách (areál CVČ).
Záujemcovia o predaj vecí na burze
odovzdajú označené veci spolu s formulárom v materskom centre v dňoch 21. –
23. septembra v čase od 10.00 h do 12.00
h alebo poobede od 16.00 h do 18.00 h
(všetky 3 dni).
Súčasne treba odovzdať aj elektronickú
verziu formulára. Súbor treba priniesť so sebou na USB kľúči alebo zaslať na e-mailovú
adresu vanok.malacky@gmail.com.
Na burzu prijímajú detské oblečenie
a obuv všetkých detských veľkostí + hračky a potreby pre deti, mamičky a tehuľky.
Bližšie informácie vo Vánku alebo na
tel. číslach:
+421 948 50 09 18, +421 948 60 12 40.
-ts-
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Seniorky na cyklovýlete
V Malackách máme aktívne seniorky, ktoré nesedia doma, ale stále
skúšajú niečo nové. Chodia na výlety, športujú, sledujú novinky v Malackách, a čo je najdôležitejšie, rady sa
smejú. Veľa dobrej nálady si užili aj
v závere augusta počas cyklovýletu.
Deväť členiek Klubu a Jednoty dôchodcov naštartovalo v krásnom slnečnom počasí svoje dvojkolesové
tátoše smerom ku golfovému ihrisku,

ktoré bolo ich prvou zastávkou. Tam
si krátko oddýchli, poprezerali si okolie a znovu nasadli na bicykle, pretože
ich čakala rekreačná lokalita Vampíl
a wellnes hotel. Po príjemnom posedení pri kávičke sa vybrali na cestu
späť, avšak inou trasou – cez polia, Vinohrádok a Cestu mládeže. Domov sa
vrátili príjemne unavené, ale plné zážitkov a dobrej nálady – vlastne, ako
vždy.  Text: -lubi-, foto: D. Malinová

Maturanti po 65 rokoch
História tejto „partie“ sa začala písať v roku 1942. V tom vojnovom roku nastúpili do prvého ročníka Rehoľného slovenského gymnázia františkánov v Malackách. Po 8 rokoch na ňom zmaturovali. Všeličo sa za tie roky zmenilo: rehoľné
gymnázium sa zmenilo na štátne, a preto sa zmenil aj učiteľský zbor i štruktúra predmetov. Zostalo však niečo mimoriadne - celoživotné priateľstvo.
Maturantov v roku 1950 bolo
63. Skončili stredoškolské štúdium
a rozišli sa, ale osemročné priateľstvo
sa neskončilo. Sľúbili si, že sa budú
aj naďalej stretávať – a sľub dodržali.
A takýchto stretnutí už bolo 14. Stretávali sa zvyčajne v Malackách, zašli si
do svojej starej školy a do tried, v ktorých sedávali. V niektorých rokoch to
bývalo spojené aj s prijatím na radnici
v Malackách.
Pravda, schádzali sa už nie študenti, ale inžinieri, lekári, učitelia, projektanti, umelci a odborníci z iných profesií. Viacerí z nich dosiahli významné
spoločenské postavenie. Vždy si zaspievali Gaudeamus igitur, debatovali o svojich životných cestách, spomínali na študentské roky a s vďakou
aj na svojich profesorov. Zo stretnutia
na stretnutie sa však počet účastníkov
zmenšoval.

Žiaľ, tohtoročnej stretávky po 65 rokoch sa dožili už iba štrnásti a pre choroby ich prišlo iba 9. Okrem toho, toto
stretnutie sa netradične konalo v Bratislave, ktorá už seniorom lepšie vyhovovala. Niektorí prišli s paličkami a všetci
s nejakými zdravotnými problémami,
ale prišli radi a optimisticky naladení.
Zišli sa: učiteľka Jarmila Kopčová,
profesorka Rozália Kotuličová, PhDr.
František Karas a projektant Jaroslav
Kytlica z Bratislavy, MUDr. Eva Štepánková, bývalý herec a spevák Anton Baláž a Henrich Groiss z Nitry, plukovník
vo výslužbe docent Ing. Ján Fischer,
CSc. zo Skalice a Ing. Ľudovít Pobeha
zo Žiliny. Viacerí z nich sú ešte spoločensky aktívni. Jano Fischer chodí na súťaže
kvality alkoholických nápojov ako člen
porôt, Tono Baláž ešte sem-tam vystupuje na rôznych spoločenských akciách a dlhé roky vykonáva funkciu vice-

richtára Spolku Záhorákov v Bratislave.
V tomto spolku pracuje aj Fero Karas,
ktorý je stále aktívnym tvorcom krížoviek. No a snáď najlepšieho zdravia si
užíva Jaro Kytlica, ktorý chodí splavovať
rieky a v zime lyžovať aj do Álp.
Mnohí bývalí spolužiaci sa nevedia
stretnúť, pretože sa nenašiel organizátor. Títo malackí maturanti však takéhoto nadšeného organizátora majú - je
ním bývalý sólista Novej scény v Bratislave Anton Baláž. Robí to rád a s láskou a má najväčšiu zásluhu na tom, že
sa spolužiaci stále stretávajú.
„Maturanti“ a celoživotní priatelia,
o ktorých je reč, majú už 84 rokov. Optimizmus ich ale neopúšťa a sľúbili si, že
sa ešte stretnú. Želajme im to z celého
srdca.
Z rozprávania F. Karasa upravila
Ľ. Pilzová

Foto: F. Karas

29. augusta sme si
pripomenuli nedožitých 90 rokov mojej drahej mamy,
svokry, starkej Cecílie Kuračkovej.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. S láskou
spomína dcéra Štefka s rodinou.

1. septembra sme si
pripomenuli 5. výročie úmrtia manžela, otca, starého
a prastarého otca
Otta
Suchánka
z Malaciek. S úctou
a večnou spomienkou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Pozvánka
na valné
zhromaždenie
Združenie vlastníkov podielov
urbárskej a želiarskej spoločnosti
v Malackách, p. s., vás pozýva na
riadne valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva. Bude sa
konať v sobotu 3. októbra o 9. hodine v kinosále na Hviezdoslavovej ulici č. 3 v Malackách.
Program zhromaždenia a ďalšie informácie sú dostupné na
www.urbarmalacky.eu.

-Výbor spoločenstva-

DROBNÁ INZERCIA
• Predám nové klietky na chov prepelíc,
činčíl, zajacov a kuriatok, pasce na líšky a
kuny, liahne na vajíčka a odchovne. Tel.:
0907 18 18 00, www.123nakup.eu
SEPTEMBROVÍ JUBILANTI
85 M
 ilan Makyta
Běla Ružová
90 Emil Polák
Mária Poláková
91 Angela Hanúsková
Anna Kainrathová
92 Rozália Gajdárová
94 Ján Komorník
95 Hermína Labudová

SPOMIENKY
Odišiel, kam ide každý sám, len dvere
spomienok ostanú
otvorené dokorán.
V srdci ho stále
máme a s úctou spomíname.
15. septembra si pripomíname 5. výročie úmrtia Alberta Júzu z Malaciek.
S láskou spomínajú manželka Mária
a deti Alena, Vladimír a Daniela s rodinami.
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok
na Teba myslíme.
2. septembra sme si
pripomenuli 10. výročie úmrtia Františka Havlíka.
S láskou a úctou spomína manželka,
nevesta, vnúčatá a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku spolu s nami.

Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci
bolieť neprestáva.
Uplynulo už 20 rokov, čo nás opustil otec František Novota, a 3 roky,
čo za ním odišla mamička Gizela Novotová. Kto ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku. S láskou syn Ján
a dcéry Eva, Mária a Magda s rodinami.

Čas plynie a život sa
končí. Zostanú len
smútok a spomienky.
17. septembra si pripomíname 4 roky
od úmrtia Jožka
Klasa z Malaciek.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomína manželka.
5. septembra sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia milovaného otca,
strýka, bratranca Jaroslava Šelbického z Malaciek.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. S láskou a úctou spomíname.

4. septembra sme si
pripomenuli nedožité 90. narodeniny
drahého otca, deda
a pradeda Pavla
Hallona. S láskou
v srdci spomína celá rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
Uplynulo už dlhých
5 rokov, čo nás navždy opustila drahá
manželka a babka
Oľga Gašparová
z Malaciek. S láskou
a úctou spomína
manžel s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

MALACKÁ MATRIKA OD 18. 8.
DO 7. 9. 2015
Povedali si áno
Adrián Hamran a Katarína
Krasňanská, Peter Janotka a Martina Bilkovičová, Tomáš Baláž a
Zuzana Tarová, Tomáš Trenčanský
a Lenka Kudláčová, Peter Albert
a Denisa Hájková, Juraj Vismek a
Lenka Šurinová, Pavol Boškovič a
Miroslava Mihaličková
Nie sú medzi nami
Marie Polánecká, Gajary,
*1956; Stanislav Mundok, Lozorno,
*1965; Mária Kalužáková, Malacky,
*1921; Ladislav Šteiner, Borský Mikuláš, *1955; Miroslav Strgulec, Plavecký Štvrtok, *1946; Ján Sláma, Gajary,
*1932; Rudolf Volnár, Stupava, *1939;
Janka Blažíčková, Malacky, *1943; Jozef Dobrovodský, Malacky, *1935
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Malacky privítali nádejných boxerov
Turnaj mladých nádejí pre najmladšiu vekovú kategóriu boxerov vo veku od 8 do 14 rokov sa uskutočnil v sobotu
5. septembra v našom meste.

Večerný beh zdravia opäť
spríjemnili parašutisti
Pokračovanie zo str. 1
Okrem Malačanov sa na pretekoch
zúčastnili i bežci z Bratislavy, Sološnice,
Lakšárskej Novej Vsi, Borského Svätého Jura, Kostolišťa, Lábu, Gajár a jeden
pretekár bol dokonca z Bardejova. Každý, kto trať absolvoval, urobil niečo pre
svoje zdravie - to je totiž hlavnou myšlienkou tohto podujatia. Všetci bežci dostali účastnícke listy, prví traja v každej ka-

tegórii okrem toho aj symbolické ceny a
o ďalších 50 cien sa žrebovalo v tombole.
Aj 32. ročník Večerného behu zdravia
– Behu vďaky SNP zorganizovali Komisia
pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ, ZŠ
Dr. J. Dérera, Centrum voľného času, AC,
AD HOC, DHZ a SZTP- Klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Malackách.
Text: N. Jánošová/A. Pašteka,
foto: N. Jánošová

Vynikajúci vstup dorastencov
ŠK Žolík do druhej ligy
Dorastenecké družstvá ŠK Žolík
majú za sebou vynikajúci vstup do
novej sezóny. Starší aj mladší dorastenci odohrali v II. lige Západoslovenského futbalového zväzu (ZsFZ)
po štyri zápasy (z toho dva vonku
a dva doma). Hráčsky aj výsledkovo
si obe družstvá počínali vynikajúco.
Svojím nasadením a kvalitnými výkonmi, ktoré dorastenci predviedli v domácich zápasoch proti FKM Karlova Ves a FK Spartak
Vráble, pozývajú všetkých fanúšikov

na sledovanie najbližších domácich
zápasov.
Mladší dorastenci, zverenci trénerského dua Rastislav Haramia - Radoslav
Šula, vyhrali zo štyroch zápasov tri a jeden remizovali. S 10 bodmi a skóre 13:3
sú v tabuľke na 1. mieste!
Starší dorastenci, ktorých trénujú
Branislav Juhas a Ján Mifkovič, vyhrali
zo štyroch zápasov dva, jeden remízovali a jeden prehrali. So 7 bodmi a skóre
9:7 sú v tabuľke na peknom 6. mieste.

-ŠK Žolík-

Tenisový turnaj amatérov
Počas víkendu 19. – 20. septembra 2015 privítame na dvorcoch TK Strojár
Malacky v Zámockom parku 16. ročník tenisového turnaja vo dvojhre neregistrovaných amatérskych tenistov.
Úvodné stretnutia sa začínajú v sobotu 19. septembra o 8. hodine, finále
sa predpokladá v sobotu podvečer alebo v nedeľu predpoludním. Prihlásiť sa
možno do 15. septembra iba osobne u
vrchného rozhodcu turnaja Pavla Gelingera na adrese: Záhradná 14, Malacky
(tel. 0903 43 04 49, prípadne u zástupcu
Michala Gelingera, tel. 0903 24 10 86).

Pozývame všetkých priaznivcov tenisu nielen zo Záhoria. Stretneme sa
v pozitívnej atmosfére najnovších úspechov malackého tenisu: chlapci i dievčatá do 10 rokov sa z regionálneho kola
súťaže Detský Davis cup prebojovali
do celoslovenského finále, ktoré bude
v októbri v Národnom tenisovom centre v Bratislave. 
M. Gelinger

Na 6. ročníku súperilo v Letnom ringu Aliho Reisenauera staršieho 27 boxerov. „Hoci išlo prevažne o začiatočníkov, videli sme zaujímavé bojovné duely,“ povedal
A. Raisenauer ml.
Domáci oddiel BC RTJ mal zastúpenie len v jednom boxerovi. V hmotnosti do 72 kg sa predstavil Marian Ružička
a jeho súperom bol favorizovaný Viktor
Kišš z BC GG Levice. Duel napokon skončil tesným verdiktom 1:2 v prospech
Levičana.
Druhý malacký oddiel, ABC Malacky, zastupoval tiež iba jeden boxer - Róbert Izakovič. V hmotnostnej kategórii do
59 kg svojho súpera Romana Jančoviča
z BC Ružinov zdolal 3:0 na body.
Organizátori ocenili aj najlepších jednotlivcov. Najtechnickejším boxerom sa
stal Dušan Bobek z Boxerskej akadémie
Trnava, najbojovnejším boxerom Róbert
Izakovič z ABC Malacky. Zaujímavosťou
tohto turnaja bolo vyhlásenie najslušnejšieho a najsmutnejšieho boxera. Najslušnejším sa stal Marian Ružička z BC RTJ Malacky a najsmutnejším Martin Rusín z SK
box Třeboň.
Text: A. Reisenauer/red, foto: AR

Boxeri Marian Ružička (BC RTJ) a Viktor Kišš (BC GG) so svojimi trénermi

Malackí trojbojári opäť súťažili
V sobotu 29. augusta sa v Zlatníkoch konala súťaž v tlaku na lavičke s názvom Pohár Slovenského národného povstania. Medzi
množstvom pretekárov boli aj
malackí trojbojári z kulturistického oddielu TJ Strojár.
Malacký klub vyslal päť pretekárov,
ktorí súťažili v rôznych vekových kategóriách (bez rozdielu hmotnosti, keď sa výkon prepočítava na tzv. Wilksove body).
Súťažilo sa v telocvični základnej školy

v extrémnych podmienkach, ktoré spôsobili letné horúčavy (telocvičňa má plechovú strechu bez možnosti vetrania,
pričom už vonkajšia teplota vzduchu
bola 35 stupňov).
V kategórii Muži súťažili dvaja malackí reprezentanti, Dávid a Lukáš Krajčírovci, ktorí, žiaľ, podcenili pitný režim
a pre dehydratáciu nezvládli základné
pokusy na 170 kg.
Súťažili aj naši veteráni Vladimír Vaniš, Zdenko Krajčír a Štefan Hrebík, všetci traja vo vekovej kategórii Masters II

(nad 50 rokov). Prví dvaja súťažili RAW,
teda bez podporných dresov.
Zdenko Krajčír so zraneným lakťom
výkonom 135 kg (neúspešný tretí pokus
na 140 kg rekord) obsadil 4. miesto. Štefan Hrebík získal za výkon 140 kg bronz
(druhý a tretí pokus na 145 kg boli neúspešné). Najlepšiu formu mal Vladimír
Vaniš, ktorý sa najlepšie vyrovnal s teplom a úplne s prehľadom v treťom pokuse vytlačil 152,5 kg, čím získal striebro.
Trojbojári spolu domov priniesli dve medaily a jedno štvrté miesto.  Z. Krajčír

ŠK Žolík prijme do svojich radov ďalšie deti
Milí rodičia, veľmi radi privítame a zaradíme do tréningov deti v kategórii prípraviek (ročníky narodenia 2005 – 2006)
a mini prípraviek (ročníky narodenia 2007
– 2010). Trénujeme 2-krát do týždňa
vonku, na trávnatom futbalovom ihrisku ZŠ Záhorácka. Družstvá prípraviek
hrávajú pravidelne súťažné zápasy v súťaži A2 a B2 organizované Bratislavským futbalovým zväzom. Družstvá mini prípraviek hrajú prípravné zápasy a zúčastňujú
sa na turnajoch v blízkom okolí.
Rozpis tréningov:
Prípravka A (ročník 2005) – utorok
a štvrtok 17.00 – 18.30 h
Prípravka B (ročník 2006) – utorok
a štvrtok 17.00 – 18.30 h
Mini prípravka (ročníky 2007 - 2008)
– pondelok a piatok 17.30 – 19.00 h
Mini prípravka (ročníky 2009 - 2010)
– pondelok a piatok 16.30 – 18.00 h
ŠK Žolík má vytvorenú silnú trénerskú skupinu a štruktúru výchovy mlá-

deže od mini prípraviek až po starší dorast. Už pri jeho vzniku v roku 2002 bol
hlavným cieľom klubu postup do II.
dorasteneckej ligy. Postupom staršieho a mladšieho dorastu do II. ligy Západoslovenského futbalového zväzu
(ZsFZ), v ktorej už obe družstvá v sezóne 2015/2016 pravidelne hrávajú svoje súťažné zápasy, sme Malacky opäť
dostali na futbalovú mapu Slovenska
v mládežníckych kategóriách.
Ponúkame priateľské rodinné prostredie a vlastnoručne vybudované trávnaté
futbalové ihrisko. Bližšie informácie nájdete na stránke www.skzolikmalacky.sk.
Najbližšie domáce zápasy ŠK Žolík
ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a
futbalových priaznivcov na najbližšie
domáce súťažné zápasy, ktoré sa odohrajú na ihrisku v Zámockom parku.

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
12. 9. 10.00 h ŠK Žolík Malacky - KFC Komárno

II. liga mladší dorast ZsFZ
12. 9. 12.30 h ŠK Žolík Malacky - KFC Komárno
II. liga starší žiaci BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
13. 9. 10.00 h ŠK Žolík Malacky - FKP Dúbravka Bratislava
15. 9. 17.00 h ŠK Žolík Malacky - FC Petržalka Akadémia
II. liga mladší žiaci BFZ
13. 9. 12.00 h ŠK Žolík Malacky - FKP Dúbravka Bratislava
15. 9. 15.30 h ŠK Žolík Malacky - FC Petržalka Akadémia
I. trieda starší žiaci „B“ BFZ
12. 9. 11.30 h ŠK Žolík Malacky - FK Záhorská Ves
19. 9. 11.30 h ŠK Žolík Malacky - ŠK Lozorno
Prípravka A2 BFZ
12. 9. 09.30 h ŠK Žolík Malacky - FK Stupava
19. 9. 09.30 h ŠK Žolík Malacky - FK Slovan Ivanka pri Dunaji
Prípravka B2 BFZ
12. 9. 09.30 h ŠK Žolík Malacky - FK Stupava
19. 9. 09.30 h ŠK Žolík Malacky - FK Slovan Ivanka pri Dunaji





-ŠK Žolík-
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