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ÚVODNÍK

Hurá, leto
je tu!
S príchodom prvého letného dňa
sa u nás ustálilo aj príjemné letné
počasie, ktoré priam láka k vode. Aj
preto už o pár dní otvoríme letné
kúpalisko. Svoju 25. sezónu začne
s viacerými novinkami a vylepšeniami. Zo škôl sa pomaly vytratí detský
džavot a všetci si začnú užívať vytúžené prázdniny. 6-týždňovú letnú prestávku bude mať aj Malacký
hlas, avšak tá príde až po nasledujúcom vydaní našich novín. Čaká nás
teda čas dovoleniek, oddychovania
a mnohí si možno konečne nájdeme čas na to, čo celý rok odkladáme. Leto je ideálne na trávenie chvíľ
s rodinou napríklad na pikniku. Ak
ste zatiaľ neobjavili čaro piknikovania, pozývame vás vyskúšať túto
milú aktivitu spolu s vašimi blízkymi v nedeľu 26. júna. V Zámockom
parku sa koná prvý Malacký piknik,
ktorý má ambíciu stať sa krásnou rodinnou tradíciou (viac čítajte nižšie).

Začína sa letná sezóna na kúpalisku
Leto je tu! A pre všetkých, ktorí sa už nevedia dočkať kúpania, máme dobrú správu: vo štvrtok 23. júna otvárame kúpalisko!
Viac na strane 3.

N. Jánošová

Jedným z materiálov, o ktorých budú vo štvrtok 23. júna rokovať poslanci mestského zastupiteľstva, je
návrh na schválenie generelu cyklistickej dopravy mesta Malacky. Dokument navrhuje komplexnú hlavnú
a doplnkovú cyklistickú infraštruktúru a v prípade prijatia poslancami budeme jedným z mála miest,
ktoré majú takýto strategický dokument spracovaný.
službami či voľnočasovými aktivitami,“ hovorí predkladateľ materiálu,
zástupca primátora Milan Ondrovič. Zároveň vysvetľuje, že schválenie generelu cyklistickej dopravy
je podmienkou čerpania financií
z dotačných fondov pre územie Bratislavského samosprávneho kraja:
„Plánujeme uchádzať sa už v prvom kole pripravovanej výzvy na čerpanie nenávratnej finančnej pomoci
na budovanie hlavných cyklotrás
v meste. Nemilo nás však prekvapila,
tak ako asi všetkých cyklistov, malá
výška alokovanej čiastky pre BSK.“

Navrhuje sa 5 hlavných trás
Cyklistickú infraštruktúru tvorí
sieť dopravných trás v rámci mesta. Tie sa delia na hlavné a doplnkové cyklistické trasy. Hlavným
cieľom je vytvoriť nosný systém
cyklistickej dopravy a spojiť najdôležitejšie ciele dopravy. Doplnkové trasy zabezpečujú prepojenie jednotlivých úsekov hlavných
cyklotrás či dovedenie cyklistov
do lokálneho cieľa dopravy, ktorý neleží na hlavnej cyklistickej
trase. Doplnkovú cyklistickú infraštruktúru predstavuje najmä
mobiliár pre cyklistov – stojany
na bicykle, servisné stojany, prístrešky, parkoviská, cyklogaráže,
požičovne bicyklov,
stanice BIKE AND
RIDE atď.
Viac na
strane

Tlak na budovanie ciest a parkovísk
V Malackách, podobne ako vo
väčšine miest na Slovensku, narastá
individuálna automobilová doprava, čo vytvára tlak na budovanie
nových ciest a parkovísk. „Efektívnejšou a navyše aj trvalo udržateľnou
cestou rozvoja mestskej mobility je
podpora rozvoja cyklistickej dopravy
pri súčasnej podpore verejnej osobnej
dopravy. Je potrebné vytvoriť také
podmienky, aby bol bicykel použiteľný bez obmedzení ako plnohodnotný dopravný prostriedok pri ceste
do zamestnania a škôl, za nákupmi,
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V Malackách budeme chodiť
na hádzanársku extraligu
Aj keď Strojár Malacky skončil v 1. lige až na štvrtom mieste,
nakoniec si zahrá extraligu.
Počas jarnej časti malackí hádzanári až do posledných dvoch
kôl mali postup do extraligy vo svojich rukách. Posledné dva zápasy
im však nevyšli a nakoniec obsadili
v nadstavbovej časti štvrtú priečku
za Piešťanmi, Levočou a Martinom.
V Malackách síce zavládlo mierne sklamanie, ale nakoniec sa Strojár medzi najlepšími slovenskými
družstvami predstaví. Piešťany aj pri
najväčšej snahe nedokázali získať
dostatok financií na najvyššiu súťaž
a Levoča už vopred avizovala, že
o najvyššiu súťaž nemá záujem.
„Výkonný výbor má možnosť zaradiť do súťaže tím, ktorý splní požadované kritériá a prejaví záujem o štart. Malacky ešte pred rozhodujúcimi bojmi
v I. lige, v ktorej im nevyšli niektoré zápasy a napokon skončili štvrté, deklarovali svoj záujem,“ uviedol riaditeľ súťaže Peter Brunovský. Najbližší ročník
extraligy bude mať pre kluby špeciálny náboj, keďže najlepších šesť tímov
si zabezpečí postup do nadnárodnej

súťaže s českými klubmi.
Do play-off pôjdu prvé štyri tímy
Na porade klubov dostal definitívnu podobu aj kalendárny plán. Hrací
systém zostáva prakticky nezmenený. Základná časť bude pozostávať
z 18 kôl (každý s každým doma
a vonku) a vyvrcholí 12. februára
2017. Nasledovať bude nadstavba,
kde zabojujú dve skupiny o 1. - 6.
miesto (10 kôl) a o 7. - 10. priečku
(6 kôl). Do play-off postúpia prvé štyri
tímy, semifinále sa začne 22. apríla, finále 17. mája a nový majster bude známy
najneskôr 31. mája 2017. Všetky série vo
vyraďovacej časti sa hrajú na tri víťazstvá.
V Slovenskom pohári sú semifinálové zápasy plánované na 7. a 14. decembra 2016, prvé finále sa bude hrať
25. januára a jeho víťaz bude známy
po finálovej odvete 1. februára 2017.
Naši hádzanári budú mať premiéru
v extralige v septembri
2016 na palubovke MŠK
Považská Bystrica.
Viac na
strane

Mesto predkladá
generel cyklistickej dopravy

Poďme spolu piknikovať
Najbližšiu nedeľu 26. júna srdečne pozývame do Zámockého
parku na Malacký piknik. Ide o novú
mestskú akciu, cieľom ktorej je stráviť príjemný čas v príjemnej spoločnosti vašich najbližších a priateľov.
Malačania často využívajú Zámocký park ako miesto na prechádzky

či posedenia v tráve, a práve tento
fakt bol podľa primátora Juraja Říhu
rozhodujúci pri uvažovaní o novom
mestskom podujatí: „Prineste si deky
a naplňte svoje piknikové košíky,
o ostatné sa postaráme my. Pochutíte si na limonáde, kávičke či zmrzline
a bezplatne budeme požičiavať špor-
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tové potreby ako lopty, badminton či
frisbee. Prezradím, že bude aj sladké
a šťavnaté prekvapenie.“
Nezabudnite: stretneme sa v nedeľu 26. júna o 14. hodine na lúke
pod fontánou v Zámockom parku!
-lubi-
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Tekos informuje

Mestská organizácia Tekos má niekoľko noviniek – dostane dve dotácie na odpady a modernizuje svoju techniku. Zároveň pripomíname zmeny v novom zákone o odpadoch (poplatok za drobný stavebný odpad a nové
pravidlá pri likvidovaní pneumatík).

Úspešné žiadosti o dotácie
Do Malaciek smerujú dve dotácie
na odpady. Tou prvou je príspevok
z Eurofondu na nové zberné vozidlo
na sklo. Konateľ Tekos Juraj Schwarz
hovorí, že je to prvý krok k potrebnej obnove zastaraného vozového
parku na účely odpadového hospodárstva mesta. Vozidlo je objednané
a jeho dodanie sa očakáva začiatkom
jesene. Vďaka nemu bude zber skla
efektívnejší, pretože „zvony na sklo“
sa nahradia štandardnými 1100-litrovými nádobami. Druhou dotáciou
vo výške takmer 50 tisíc EUR je príspevok z Recyklačného fondu na doplnenie infraštruktúry zberu. Za poskytnuté finančné prostriedky nakúpime
nádoby do mesta na plasty a na sklo
a časť peňazí použijeme na informačnú kampaň k separovanému zberu.
Doplnenie a modernizácia techniky
V tomto roku spoločnosť TEKOS veNový hákový nakladač
na prevoz veľkokapacitných
kontajnerov

Onedlho
otvoríme
skejtpark
Nový skejtpark, ktorý vyrástol
v priestore pod slimákom, bude už čoskoro skolaudovaný. Prosíme všetkých
skejterov, aby ešte pár dní vydržali a nevstupovali do areálu, pretože do času
kolaudácie je vedený ako stavenisko.
Ihneď po kolaudácii, ktorú predpokladáme koncom júna, bude skejtpark prístupný pre verejnosť. Areál
slávnostne otvoríme v sobotu 16. júla.
Text, foto: -lubi-

nuje najviac pozornosti odpadovému hospodárstvu. Vybudovali sme
vlastné kapacity na spracovanie druhotných surovín zo separovaného
zberu v meste a okolitých obciach.
Vozový park sa rozšíril o veľké zvozové vozidlo na zber odpadu a hákový
nakladač Mercedes na prevoz veľkokapacitných kontajnerov. Vďaka
možnosti prevážať veľké množstvo
odpadu sa zefektívni jeho prevoz,
čím očakávame úsporu v mestskom
rozpočte.
Drobný stavebný odpad
Pripomíname, že od 1. januára
tohto roka platí nový zákon o odpadoch. Jedna zo zmien sa týka
drobného stavebného odpadu.
Občania to už mali možnosť postrehnúť na zbernom dvore na Hlbokej. Za odovzdanie drobného
stavebného odpadu sa už platí,
VZN mesta stanovuje poplatok

0,025 € za 1 kilogram. Bezplatne sa na zberné dvory aj naďalej
môže voziť biologický odpad,
druhotné suroviny a veľkoobjemný odpad.
Staré pneumatiky, nové pravidlá
Nevynášajme
staré
ojazdené
pneumatiky do lesa! Od začiatku
tohto roka sú pneumatiky vyradené
z komunálneho odpadu. Už ich nie
je možné odovzdávať na zberných
dvoroch. Výrobcovia pneumatík sa
v zákone zaviazali, že sa o pneumatiky v rámci Slovenska postarajú.
Pneumatiky je po novom možné
odovzdať ktorémukoľvek predajcovi, distribútorovi či pneuservisu
bezplatne. Nevytvárajme preto
čierne skládky!
Text: Tekos, foto: -lubi-

Budeme mať
terénnych pracovníkov
Malacky boli úspešné v žiadosti o zaradenie do národného projektu
Terénna sociálna práca, vďaka čomu bude mať mesto dvoch nových
terénnych pracovníkov. Primátor mesta Juraj Říha podpísal zmluvu
o spolupráci s ministerstvom práce, ktoré poskytne financie na výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Zmluva je platná do
30. júna 2019.
„Malacky majú záujem o terénnych pracovníkov, preto sme podali
žiadosť o zaradenie do projektu. Pomoc terénnych pracovníkov je u nás
vítaná, osobne sa za ňu zasadzujem
a teší ma, že sme medzi vybranými samosprávami,“ hovorí primátor mesta
Juraj Říha. Terénni pracovníci budú
pracovať s rómskou komunitou
v areáli sociálneho bývania na Hlbokej ulici. Juraj Říha: „Tento areál ide

do rekonštrukcie, ktorej výsledkom
bude nové komunitné centrum. Práve
tu vidíme možnosť realizácie pre terénnych pracovníkov.“
Pracovníkov zabezpečí mesto,
výkon terénnej sociálnej práce bude
financovať ministerstvo. Národný
projekt Terénna sociálna práca v obciach je financovaný z Operačného
programu Ľudské zdroje.
Ľ. Pilzová

Staručká vŕba dosluhuje
Z vŕby pred športovou halou
Malina (za zmrzlinovým stánkom)
sa pred pár dňami odlomil
hrubý konár s priemerom 20 centimetrov.
Pri páde poškodil
strechu
zmrzlinového stánku
a 2 autá stojace
na parkovisku.
Z vŕby sa už aj
v minulosti odlomili hrubé konáre.
Starý strom má
úctyhodné rozmery –
napríklad obvod kmeňa
360 cm – a dlhý čas bol dominantou tohto priestoru. Žiaľ, je už
v takom zlom zdravotnom a technickom stave, že z bezpečnostných dôvodov musí byť odstránený. V korune

sme identifikovali plodnice húb, pričom ich pôsobením je pevnosť dreva
v mieste zlomu značne oslabená. Keďže aj kmeň je
naklonený smerom
do parkoviska, aj
keby sa konáre len
orezali, nebezpečenstvo
pádu
celého kmeňa
by bolo stále vysoké. Navyše sa
v tejto lokalite pohybuje veľa ľudí.
S jeho odstránením súhlasila aj Štátna
ochrana prírody SR. V jesennom období vysadíme v tejto
lokalite ako náhradu minimálne
2 nové stromy.
Text: -MsÚ-, foto: -otano-
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Mesto predkladá
Začína sa letná
generel cyklistickej dopravy sezóna na kúpalisku
Pokračovanie z prvej strany
Základnú cyklistickú sieť tvorí
podľa návrhu 5 hlavných trás v celkovej dĺžke takmer 15 kilometrov:
diagonála Kostolište – Pernek, radiála Juh – centrum, radiála Táborisko
– centrum, radiála Továrenská – Radlinského a hlavný mestský okruh.
Diagonála Kostolište – Pernek
Táto trasa privedie do centra mesta
obyvateľov Kostolišťa a obslúži obchodné centrum na juhovýchode
Malaciek. Nadväzuje na ňu niekoľko
doplnkových cyklistických trás – pripojenie na kúpalisko, priemyselnú zónu
a rekreačnú cyklotrasu pri rieke Malina.
Radiála Juh – centrum
Hlavnou úlohou tejto trasy je obslúžiť
sídlisko Juh a doviesť jeho obyvateľov

bezpečne za prácou do priemyselnej
zóny, na autobusovú a železničnú stanicu a do centra mesta.
Radiála Táborisko – centrum
Trasa spája centrum mesta so Zámockým parkom a nemocnicou. Okrem
toho sa napája na cykloturistické trasy
vedúce k lesoparku a rekreačnej cyklotrase popri rieke Malina.
Radiála Továrenská – Radlinského
Trasa vedie z priemyselného parku do
centra mesta. Napája sa na hlavný mestský okruh a diagonálu Kostolište – Pernek.
Hlavný mestský okruh
Hlavný mestský okruh obsluhuje najmä obytné zóny za širším centrom
mesta, zbiera cyklistov zo všetkých
hlavných a doplnkových cyklistických
trás a rozdeľuje ich v rámci celej navr-

hovanej cyklistickej siete ku všetkým
kľúčovým dopravným cieľom.
Cyklotrasy prinášajú pozitíva
Návrh generelu zohľadňuje existujúcu i plánovanú dopravnú infraštruktúru a plynule na ňu nadväzuje.
Vybudovaním cyklotrás sa zníži podiel automobilov, čo povedie k väčšej priepustnosti mesta pre všetky
druhy dopravy. Medzi ďalšie prínosy
kvalitnej cyklistickej infraštruktúry
patrí aj zlepšenie zdravia obyvateľov,
ochrana životného prostredia a rozvoj cestovného ruchu.
Prvá etapa výstavby cyklotrás
sa predpokladá v rokoch 2016 až
2017, malo by ísť o vybudovanie
diagonály Kostolište – Pernek.
Z materiálu Návrh na schválenie
generelu cyklistickej dopravy mesta
Malacky spracovala Ľ. Pilzová.

Pokračovanie z prvej strany
Kúpalisko prešlo pred sezónou
niekoľkými zmenami: pôvodné
kachličky v okolí bazéna nahradil
brúsený betón v kombinácii s dreveným obkladom, vaničky spŕch
prerobili na brodiská, aby sa zamedzilo prenosu nečistôt do bazéna, z dvoch existujúcich toboganov vznikne jeden dlhší, sezónny bufet sa presťahoval k budove
a na voľnom priestore po bufete
bude piesková pláž. „Pred novou
sezónou sme kúpili aj výkonnejšie
a úspornejšie čerpadlá. Staré mali
už 25 rokov.
A vymenili sme ďalší pieskový filter,
čím by sa mala zlepšiť kvalita vody,“
vymenúva riaditeľ AD HOC Dušan
Rusňák.

Základné vstupné na kúpalisko sa oproti minulému roku zvýšilo
z 2,50 na 2,80 €. Dôchodcovia, študenti a ZŤP návštevníci zaplatia 1,70
€, deti od 4 do 15 rokov 1,10 € a deti
do 3 rokov majú vstupné zadarmo.
Kúpalisko však zostalo verné zníženým cenám za vstupné v prípade
príchodu po 16.30 h. Vtedy dospelí
zaplatia 1,80 €, dôchodcovia, študenti a ZŤP 1,10 € a deti od 4 do 15
rokov 0,70 €.
D. Rusňák: „V rámci permanentiek
zavádzame novinku. Dá sa zakúpiť
10-vstupová na kúpalisko, ale i sezónna, ktorá platí aj do plavárne v športovej hale Malina. Návštevníci sa teda
nemusia obávať, že by ju v prípade nepriaznivého počasia nevyužili.“
Text, foto: N. Jánošová

Otváracie hodiny kúpaliska:
23. 6. – 30. 6. 2016
Po – Pia 13.00 – 19.00 h
So – Ne 10.00 – 19.00 h

2. 9. – 18. 9. 2016
Po – Pia 13.00 – 19.00 h
So – Ne 10.00 – 19.00 h

1. 7. – 1. 9. 2016
Po – Ne 10.00 – 19.00 h

večerné plávanie 19.00 – 20.00 h

Vstupné (jednorazové)

1000 – 1630

1630 – 1900 večerné plávanie

deti do 3 rokov

zadarmo

zadarmo

–

deti od 4 do 15 rokov

1,10 €

0,70€

–

dôchodcovia, študenti, ZŤP

1,70 €

1,10 €

0,60€

dospelí

2,80 €

1,80 €

1,00

Permanentky

10-vstupová

sezónna (platí v ŠH Malina)

deti do 15 rokov

8€

20 €

dôchodcovia, študenti, ZŤP

12 €

30 €

dospelí

20 €

45 €

Mestské zastupiteľstvo
už tento štvrtok

Aj Malacky jazdili
do práce na bicykli
V máji sa na celom Slovensku
konala akcia zameraná na podporu
cyklodopravy s názvom Do práce na
bicykli. Za Malacky sa zapojilo 29 tímov, ktoré tvorilo 88 zamestnancov
rôznych organizácií a firiem. Spoločne najazdili 11 934 kilometrov.
„Dosiahli sme 11. miesto v rámci
Slovenska v počte kilometrov najazdených na obyvateľa, čím sme sa zaradili
medzi najviac bicyklujúce samosprávy. Je to skvelý výsledok medzi 60 prihlásenými mestami a obcami. A tiež
dôkaz, že sa v našom meste dá do práce jazdiť na bicykli, aj keď na bezpeč-

nosti a cyklotrasách treba pracovať.
Prihlásení zamestnanci išli príkladom
v tom, ako šetriť životné prostredie
a urobiť niečo aj pre svoje zdravie,“ hovorí Miroslav Konečný, koordinátor
projektu za Malacky.
Úprimne nás teší, že medzi družstvami, ktoré jazdili do práce na
bicykli, sú aj naši kolegovia z mestského úradu – Peter Holúbek a Milan
Paučin. Peter Holúbek dokonca najazdil najviac kilometrov zo všetkých.
K tomuto výkonu mu srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa pekných
chvíľ na dvoch kolesách.

Najviac kilometrov najazdili družstvá:
Bob Bobek a Bobeček – Jana Bobeková, Vladimír Puškár, Pavel Gonos 1 228 km
MsÚ Malacky – Peter Holúbek, Milan Paučin 1 183 km
Traja veteráni – Lubomír Jančí, Marian Katina, Peter Jung 1 124 km
Najviac kilometrov mali títo jednotlivci:
Peter Holúbek – MsÚ Malacky 1 105 km
Štefan Ištok – Drina Bike Trio 643 km
Marian Trnka – Cyklomloci 563 km
-red-/M. Konečný (zdroj: Malacké pohľady)

Mestský úrad počas prázdnin
v zmenenom režime
Mestský úrad Malacky oznamuje zmenu klientskych (úradných) hodín
od 1. júla do 31. augusta 2016. Ide o dočasnú zmenu výlučne počas
dvoch letných mesiacov. Nasledujúce časy platia pre všetky oddelenia
MsÚ s výnimkou stavebného úradu a oddelenia miestnych daní:
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

-

14.00 h
14.00 h
14.00 h
14.00 h
14.00 h

Zamestnanci MsÚ, ktorí majú voliteľný pracovný čas, 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.
Klientske (úradné) hodiny stavebného úradu a odd. miestnych daní
v júli a auguste
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

7.00 - 14.00 h (prestávka 11.30 – 12.30)
nestránkový deň
8.00 - 16.00 h (prestávka 11.30 – 12.30)
nestránkový deň
8.00 - 13.00 h (prestávka 11.30 – 12.30)
-MsÚ-

Najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva bude vo štvrtok
23. júna o 9. hodine. Poslanci
budú okrem iného prerokúvať
tieto materiály:
• správa z finančnej kontroly
v MCK za rok 2015,
• návrh VZN o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia,
• návrh VZN o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov
a výdavkov v školách a školských
zariadeniach,
• návrh VZN o úhradách za sociálne služby poskytované mestom,
• návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom,
• návrh na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2015,
• správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
• návrh na schválenie investičného
zámeru II. etapy modernizácie
verejného osvetlenia,
• návrh na schválenie generelu
cyklistickej dopravy,
• návrh zámeru rekonštrukcie
verejných toaliet na Kláštornom
námestí.
Priebeh rokovania MsZ vysielame
online na www.zastupitelstvo.sk.
-red-
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Prvé mesiace tabletovej triedy
Školský rok sa chýli ku koncu a v Základnej škole na Záhoráckej ulici už tretí mesiac funguje tzv. tabletová
trieda, ktorá pomáha žiakom pri vzdelávaní sa vo fyzike, matematike, angličtine a slovenskom jazyku.
Spoločnosť Microsoft totiž buduje nielen na Slovensku triedy s modernými technológiami. Jednou z nich
je aj tabletová trieda v Malackách, ktorá bola v poradí piatou v našej krajine. Jej garantkou je učiteľka zo
ZŠ Záhorácka Júlia Jánošíková. Viac nám prezradila v rozhovore.
Vďaka svojej práci, vzdelávaniu
sa vo voľnom čase a aktívnemu
prístupu ste sa v marci mohli
zúčastniť na celosvetovej udalosti
Educator Exchange. Pozvanie
dostalo 300 inovatívnych učiteľov
z celého sveta, z toho 4 zo Slovenska.
Na toto fórum sa vyberajú
pedagógovia, ktorí preukázateľným
spôsobom pracujú so žiakmi
s technológiami a snažia sa
moderným spôsobom v rámci
svojich možností pracovať v triedach,
a to bol aj môj prípad.
Čo vám účasť na podujatí
priniesla?
Mala som možnosť zoznámiť sa
s učiteľmi z celého sveta a pozrieť
si rôzne nové trendy vo vyučovaní.
Spoločne sme diskutovali o našich
problémoch. Nadobudla som tu pocit,
že byť učiteľom má naozaj zmysel
a je to veľká vec. Na Slovensku stále
niekde iba tápeme a neuvedomujeme
si, že učiteľ je ten, kto vychováva
budúcich politikov, prezidenta alebo
šéfov nadnárodných korporácií,
avšak aj robotníkov, ktorí prídu
opraviť plynový kotol, a my im plne
dôverujeme.
V rámci tohto podujatia sme
týždeň pracovali na zadaniach.
Moju skupinu tvorili pedagógovia
z Rakúska, Austrálie, Saudskej
Arábie a Malajzie. Napokon sme
s vytvoreným projektom získali
2. miesto v našej kategórii. Ocenenie
prispelo k tomu, že ako učiteľka
cítim, že táto práca má zmysel.
Moja účasť na Educator Exchange
ma síce priamo neoprávňuje učiť
v našej tabletovej triede, ale dáva mi
viac možností. Mám otvorené dvere
k rôznym aktivitám, ktoré sú pre
dané vekové kategórie atraktívne,
moderné a zaujímavé, ale nie sú to len

prvoplánové hry. Sú to rôzne aplikácie,
ktoré žiakov nenásilným spôsobom
posúvajú ďalej a ukazujú im, ako iným
spôsobom využiť technológie na
rozšírenie ich vedomostí a schopností
na vyššej úrovni.
Od marca máte v škole tabletovú
triedu. Čo všetko je jej súčasťou?
S čím na hodinách pracujete?
V ZŠ Záhorácka sme zaviedli
systém používania Office 365
v novembri 2015 pre všetkých
žiakov a učiteľov našej školy. To bolo
štartom pre používanie tabletov.
Našla som okolo seba aktívnych
učiteľov aj žiakov, ktorí si zaužívali
komunikáciu so svojím okolím, ale aj
s rôznymi partnermi školy pomocou
tohto emailového konta. Zároveň
nesmiem zabudnúť na podporu pani
riaditeľky G. Emrichovej a zástupkýň
A. Číčelovej a K. Písečnej, ktoré
podporovali mňa aj mojich kolegov
v tom, aby sme na tento systém
prešli. Vytvorili sme prostredie
vhodné na zavedenie tabletov do
vyučovania. Bez ich podpory by to
určite nešlo.
Všetci žiaci majú prístup do
cloudového (virtuálneho) prostredia, kde môžu využívať word, excel,
powerpoint či sway. To bol základ,
na ktorom sme mohli začať stavať
a pracovať so žiakmi. V triede máme
20 tabletov a nabíjaciu uzamykateľnú
stanicu, kde sa tablety nabijú a sú
v bezpečí. Namiesto tabule máme
veľký tablet, na ktorom učiteľ môže
ukazovať, kde čo majú žiaci nájsť, stlačiť
a podobne. Zároveň na ňom môžu
prezentovať svoje výsledky. Veľkým
hitom je práca vo virtuálnom prostredí
toglic.sk, kde môžeme pripravovať
interaktívne hodiny. Postupne do
tabletov pridávame aplikácie vhodné
pre jednotlivé predmety.

Na výučbu v tabletovej triede
zrejme nie ste sama...
Pomocou tabletov učia v našej
škole štyri učiteľky a postupne
zavádzame tablety na hodiny
fyziky, angličtiny, matematiky,
chémie a slovenského jazyka.
Nepoužívame ich na každej
hodine, ale najmä vtedy, keď
máme náročnejšie učivo a chceme
ho ozvláštniť či zatraktívniť pre
mladých. Ale aj vtedy, ak máme
tému, ku ktorej vieme vytvoriť
aktivity
vhodné
pre
prácu
s tabletmi. Je to podpora všetkého
ostatného klasického, čo v škole
využívame. Aj takto pripravujeme
žiakov, aby sa v pretechnizovanom
svete vedeli orientovať. Tak
ako žiaci aj učiteľky sa musia
s technológiami naučiť pracovať.
Často sa nám stáva, že šikovní
žiaci učia nás. Príkladom je aj súťaž
Minecraft CUP, do ktorej sme sa
nedávno zapojili. Deti ovládajú túto
hru oveľa lepšie ako ja. Ich úlohou
je vytvoriť edukačné prostredie
z predmetu, ktorý si sami vyberú
v Minecrafte na konkrétnu tému. Ja
ako učiteľka sčasti toto prostredie
poznám, ale žiaci sa v ňom oveľa
lepšie orientujú a poznajú ho. No
tentoraz nestavajú nedobytné
pevnosti, ale vytvárajú prostredie,
ktoré v budúcnosti môžeme
použiť aj počas vyučovania. Niečo
nové sa naučia, využijú vedomosti
a schopnosti, ktoré už majú. V tomto
prípade majú možnosť „zažiariť“
aj slabší žiaci, ktorí toto prostredie
poznajú (ide o populárnu hru medzi
mladými). Celú aktivitu pripravujú
doma, môžu si vyhľadať informácie,
ktoré potrebujú. Je to určitá forma
projektu, ktorý tvoria celý sami,
pretože nemôžu použiť prostredie,
ktoré už existuje a s ním súťažiť.

Ako hodnotíte prvé mesiace
fungovania tabletovej triedy?
Prvé hodiny boli naozaj
náročné, ale už sme si zvykli.
Zo začiatku mi príprava hodiny
trvala dlhšie, ale s použitím toglic.
sk alebo aplikácie Corinth, ktoré
najviac využívam, je to dnes
15 minút. Je pre nás cťou, že
môžeme byť centrom pre Záhorie
v oblasti technológií a môžeme
aj učiteľom z iných škôl ukázať,
ako s nimi pracujeme. Prvé
spoločné stretnutie, na ktorom
sa zúčastnili učitelia z Gymnázia
v Malackách, ZŠ Sološnica,
ZŠ Rohožník, ZŠ Zohor, ZŠ Jakubov,
ZŠ Stupava a dokonca aj zo ZŠ
v Trenčianskej Turnej a samozrejme
aj zo ZŠ Záhorácka, sa uskutočnilo
14. júna a zožalo úspech. Na
workshope sa účastníci dozvedeli
o Office 365, ktorý je pre školstvo
zadarmo. Získali sme pozitívne
ohlasy na systematické a komplexné
riešenie pre školy. Úspech mali aj
ukážkové hodiny fyziky a angličtiny.
Učitelia mali možnosť vidieť žiakov
priamo pracovať s technológiami
na
vyučovaní.
Do
budúcna
plánujeme aj ďalšie workshopy
a aktivity. Začiatkom budúceho
školského roka sa chystáme na
spoluprácu
s
Prírodovedeckou
fakultou UK v Bratislave, konkrétne
s Inkubátorom inovatívnych učiteľov.

Ako sa deťom s tabletmi pracuje?
Ako na takúto výučbu reagujú?
Žiaci si veľmi rýchlo na tablety
zvykli, stále sa ich dožadujú. Napriek
tomu, že pri práci na tabletoch
nemajú povolené hrať hry, otvárať
si rôzne stránky a nemajú na to ani
čas, chcú v tomto prostredí pracovať,
pretože pre nich je prirodzené.
Dnes máme generáciu virtuálnej
mládeže. Je to pre nich také
prirodzené, ako pre nás bývalo
bicyklovanie a hranie vybíjanej
na prázdnych parkoviskách pred
bytovkami. Tak ako po nás rodičia
kričali, že už máme ísť domov sa
učiť, my dnes napomíname žiakov
či deti, aby odložili tablety, mobily,
vypli počítače a išli sa hrať s reálnymi
kamarátmi von. Tak ako sa nám
prispôsobili v minulosti dospelí, aj
my sa musíme prispôsobiť našej
mládeži a naučiť sa ich reč, ich
spôsob života. Takýmto spôsobom
budú vedieť prijať od nás to, čo im
chceme povedať.
Je však rovnako dôležité,
aby mládež nesedela iba za
technologickými zariadeniami, ale
aby vyšla zo svojho virtuálneho
sveta von. To už ale nie je iba úloha
učiteľov, ale aj rodičov.
Za rozhovor ďakuje N. Jánošová.
Foto: S. Osuský
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POME Rudava pod patronátom
Sagana, Hossu a Hamšíka
Rekreačné stredisko Rudava v Malých Levároch ožije 15. a 16. júla už po druhýkrát letným hudobno - športovým festivalom POME Rudava. Ten po premiérovom ročníku prinesie okrem stálic domácej i českej hudobnej scény a športového vyžitia aj niekoľko noviniek. Návštevníkov čakajú dva dni zábavy pri vode,
koncerty, divadelné predstavenia a dídžeji až na štyroch pódiách, pohybové aktivity v športovej aréne či
festivalovom fitnes centre a stanové mestečko úplne zadarmo!
Milovníci domácej tvorby sa
môžu tešiť na koncerty Horkýže
Slíže, Ine Kafe, Polemic,
Nocadeň, Medial
Banana, Zoči
Voči či Vaša
Patejdla, susedné Česko
na pódiu zastúpi
skupina
Premier
i
legendárny
Dalibor Janda.
V programe vystúpi
aj mnoho mladých talentovaných
interpretov. Jedným z nich bude víťaz súťaže, ktorú pripravujú organizátori v spolupráci s rádiom Expres.
Na samostatnom pódiu si na svoje
prídu aj fanúšikovia hiphopovej
scény. Účasť potvrdili Majk Spirit,
Rytmus, Kali, Separ, Ego, Strapo,
PIL C a Suvereno. Za zmienku stojí
tiež vystúpenie na Záhorí mimoriadne obľúbeného dua Jamaha, ktoré
sa organizátori rozhodli angažovať
na podnet návštevníkov festivalu. Chýbať nebude ani divadelný
stan, v ktorom sa predstavia stand
up komici zo Silných rečí aj Temných kecov a diváci si budú môcť

vychutnať aj predstavenia profesionálnych i amatérskych divadiel.
V tanečnom stane budú
dídžeji hrať až do
rána a rovnako
do rána bude
v prevádzke
aj festivalové
kino.
Patrónmi
d r u h é h o
ročníka podujatia
sú úspešní športovci
Peter Sagan, Marián Hossa
a Marek Hamšík, ktorí pre víťazov
športových festivalových súťaží
venovali skutočne lákavé ceny.
Víťaz festivalovej časovky na 3 km
na stacionárnom bicykli získa dres
a bicykel od Petra Sagana, víťazné
družstvo z florbalového turnaja
odmení Marián Hossa športovým
výstrojom a na víťazov turnaja
v plážovom futbale čaká výlet do
Neapola za Marekom Hamšíkom,
spojený s návštevou atraktívneho
zápasu Serie A. V programe festivalu
budú súťaže v plážovom futbale,
volejbale, tenise a novinkou bude
turnaj v čoraz obľúbenejšom

Macejko na festivale
vo Veselí nad Moravou
Počas prvého júnového víkendu reprezentovali tanečníci z folklórneho súboru Macejko naše mesto na Medzinárodnom detskom
folklórnom festivale Štěpy vo Veselí nad Moravou. Na podujatí sa
zúčastnilo 5 súborov z Českej republiky a 3 zahraničné vrátane nášho Macejka.
Išlo o prvú účasť malých tanečníkov (6 – 10-ročných) na viacdňovom
festivale, a navyše v zahraničí. Niektoré deti dokonca zažili prvú noc bez rodičov. V piatok sa predstavili v dvoch
vystúpeniach a v sobotu tancovali na
Bartolomějskom námestí v hlavnom
programe, kde si pozreli aj vystúpenia
ďalších súborov.
Organizátor festivalu, súbor Radošov, týmto podujatím zároveň
oslávil svoje 45. narodeniny. Základnou myšlienkou akcie sú však stret-

nutia detských súborov, a preto sa
najviac pozornosti venovalo samotným deťom. V rámci ďalšieho programu pre návštevníkov si Malačania
pozreli prístav na Baťovom kanáli
a zahrali si rôzne hry v mestskom
parku. „Vo Veselí sme sa cítili veľmi
dobre. Sme vďační, že sme boli súčasťou festivalu a že sme mohli reprezentovať Malacky,“ uviedla vedúca súboru A. Adamovičová.
Text: N. Jánošová, foto: Macejko

florbale. Vo festivalovom fitnes
centre GOLEM sa bude súťažiť na
veslovacom trenažéri, v cyklistickej
časovke, v tlaku na lavičke či
v stolnom futbale. Po minuloročnej
úspešnej premiére bude mať
reprízu aj súťaž Odnes si starú,
čo je beh s frajerkou na pleci. Do
športového programu pribudnú aj
novinky: preteky vodných bicyklov
na jazere a súťaž V lete na saniach,
kde záujemcovia v praxi otestujú
pravdivosť známeho ľudového
porekadla.
Víťazi všetkých športových súťaží majú garantovaný voľný vstup na
ďalší ročník festivalu POME Rudava
v roku 2017.
-ts-
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Vstúpte získalo grant
na Malackú šošovicu
Nezisková organizácia Vstúpte
získala 2500 eur od Nadácie Orange v rámci programu Spojme sa pre
dobrú vec 2016. Finančné prostriedky budú použité na nákup trhového
mobiliáru, materiálu na tvorivé dielne
a zvukové zabezpečenie podujatia.
Unikátny malacký projekt dáva
priestor všetkým občianskym aktivitám, ktorých cieľom je zlepšenie

života v meste, detským a materským centrám a chráneným dielňam
pôsobiacim v našom meste. Malacká
šošovica, ktorá sa koná niekoľkokrát
ročne, týmto spôsobom vracia život
do verejného priestoru a aktívne
podporuje rozvoj lokálnej komunity
a prepájanie rôznych znevýhodnených skupín s bežnými ľuďmi.
Text, foto: -red-
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Projekt EUPIN
pokračoval
v poľskej Lodži

očnécentrum
NEMOCNICA MALACKY

Od ostrého videnia
Vás delí 30 minút

Vzdelávanie v rámci projektu EUPIN, financovanom v programe
Erasmus+ - Strategické partnerstvá vo vzdelávaní dospelých pokračovalo v dňoch od 6. do 10. júna v poľskej v Lodži. Zúčastnili sa na
ňom zástupkyne Slovenského zväzu telesne postihnutých - Okresného centra Malacky Renáta Biksadská a Mária Chaloupková.

Nosnou témou tretej vzdelávacej
mobility bola arterapia. Stretnutie
sa čiastočne prelínalo s Medzinárodným bienále XII divadelných
stretnutí Terapia a divadlo, ktoré sa
v Lodži v tom čase konalo. Jeden
z paralelných workshopov sa začínal
práve prezentáciou zástupkýň Malaciek s názvom S hendikepom na
javisku. „Neskromne musíme priznať,
že rozprávanie o divadelnej práci s našimi zdravotne postihnutými klientmi

a najmä poznatky získané v tejto práci vzbudili pozornosť, v ktorú sme ani
nedúfali. My samotné sme mali počas
podujatia veľa kultúrnych a divadelných zážitkov. Je obdivuhodné, čo
dokázali naštudovať autori, režiséri
a všetci zúčastnení s mnohými ťažko
postihnutými hercami. Raz sme boli
plné hlbokých emócií, inokedy nám
naskakovala husia koža,“ opisuje
M. Chaloupková. Ďalej sa konali aj tvorivé dielne – divadelné workshopy, napr. divadelno-tanečný
workshop
Magdaleny
Galaj
(psychologičky
a psychoterapeutky), na ktorom sa
Malačianky s radosťou zúčastnili.
Sprievodnými podujatiami boli aj
priestorové grafiky pre nevidiacich
(Katarzyna Jogodzinska) a drevených
sôch insitného umelca Wladyslawa
Szymczaka. M. Chaloupková: „Naše
partnerstvo prezentovali aj dve
predstavenia Tsvete Teatre. Bolo toho
mnoho, čo sme videli aj priamo si užili.
Renáta Biksadská bola vtiahnutá ako
jedna z publika do interaktívneho

Šedý zákal

Katarakta

Opýtajte sa na túto možnosť svojho lekára
alebo získajte viac informácií na:

034/28 29 700

www.nemocnicamalacky.sk
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

predstavenia. Zhostila sa svojej
úlohy so cťou, až to prinútilo hlavnú
postavu improvizovať, pretože takú
silnú spoluhráčku nečakal.“
V rámci tvorivých aktivít účastníci vytvárali bižutériu z látok, zipsov
a gombíkov. Naučili sa niekoľko ľu-

dových kolových tancov našich európskych susedov. Rozprávalo sa aj
o káve a tradícii kaviarní vo Viedni
a ochutnávalo sa aj tradičné fazuľové
jedlo z Macedónska – tafče grafče.
M. Chaloupková: „Môj osobný kultúrny
zážitok vyvrcholil koncertom Lodžskej

filharmónie, ktorá uviedla talentovaného huslistu a diela Moniuszka, Čajkovského a Dvořáka. Bolo to jednoducho
prekrásne. Priam symbolická bodka za
týždňom plným kultúry, inšpirácie pre
prácu s našimi členmi s postihnutím.“
-ts-

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Atletika: Olympic
Hopes 2016
Členovia Atletického klubu AC Malacky reprezentovali naše mesto
v drese olympijských nádejí (Olympic Hopes) Slovenskej republiky
v atletike juniorov v Uherskom Hradišti.
V konkurencii olympijských
výberov Maďarska, Poľska, Slovenska
a pretekárov Českej republiky
dosiahli tri pódiové umiestnenia
a niekoľko osobných rekordov.
Spomedzi Malačanov sa najviac
darilo Borisovi Pribilovi, ktorý
časom 49,33 s zvíťazil v behu na
400 m. Druhé miesto v behu na
100 m vybojovala výkonom 12,76 s
Susanna Chlepková a v behu na 200
m finišoval na tretej priečke za 22,83 s
Michal Mecháček.
Z výsledkov:
Muži 100 m
1. Jan Vácha (Olympic Hopes
Czechia) – 10,79 s
2. Filip Bárta (Olympic Hopes
Czechia) – 10,90 s
3. Barnabás Baki (Olympic Hopes
Hungary) – 11,00 s
...5. Boris Pribil (Olympic Hopes
Slovakia) – 11,26 s
...6. Michal Mecháček (Olympic
Hopes Slovakia) – 11,69 s
Muži 200 m
1. Barnabás Baki (Olympic Hopes
Hungary) - 22,12 s

2. Jan Vácha (Olympic Hopes
Czechia) – 22,13 s
3. Michal Mecháček (Olympic
Hopes Slovakia) – 22,83 s
Muži 400 m
1. Boris Pribil (Olympic Hopes
Slovakia) – 49,33 s
2. Kristóf Szabó (Olympic Hopes
Hungary) – 50,06 s
3. Lukáš Mazurek (Atletický klub
Olomouc) – 50,90 s
Ženy 100 m
1. Kateřina Vávrová (Olympic Hopes
Czechia) – 11,99 s
2. Susanna Chlepková (Olympic
Hopes Slovakia) – 12,76 s
3. Kateřina Resslerová (AC Slovácká
Slávia Uherské Hradiště) – 12,80 s
Ženy Disk
1. Barbora Tichá (Olympic Hopes
Czechia) – 44,88 m
2. Dóra Takács (Olympic Hopes
Hungary) – 40,93 m
3. Kristýna Jeřábková (SSK Vítkovice)
– 39,38 m
…8. Karolína Smreková (Olympic
Hopes Slovakia) – 34,65 m
Text: P. Filip, foto: Atletika s radostí

Úspechy našich judistov

Na tento školský rok dobojované. V nedeľu 12. júna sa v Bratislave konala posledná judo súťaž žiakov
a žiačok v tomto školskom roku – Olympiáda BSK. Zúčastnilo sa na nej 38 detí z 5 klubov.

Náš JUDO-club TJ Strojár
Malacky reprezentovali:
v kategórii supermini žiaci A Šimon
Martiš, Robko Valjan a Tamarka
Binčíková;
v kategórii mini Simon Stašo
a Michal Bartošek;
v kategórii mladší David Lednický,
Bibka Binčíková a Lucka Hoťková,
v kategórii starší Martin Bartošek
a Riško Dienes.
Napriek tomu, že išlo o poslednú
súťaž v tomto polroku, pre
niektorých z našich pretekárov
to bola zároveň prvá súťaž, kde
si mohli overiť svoje schopnosti.
Po prekonaní prvých rozpakov zo
súťažnej atmosféry si vyskúšali
aj pocity postaviť sa a bojovať na
iných ako tréningových tatami.
Všetci sa maximálne snažili,
bojovali a vybojovali krásne
umiestnenia.
1. miesto – Martin a Michal
Bartoškovci, Simon Stašo
2. miesto – Tamarka a Bibka
Binčíkové

Starší dorastenci Žolíka
druhí v 2. lige ZsFZ
Vo svojom premiérovom účinkovaní dvoch dorasteneckých družstiev Žolíka v 2. lige ZsFZ sa lepšie darilo družstvu staršieho dorastu,
ktoré sa umiestnilo na vynikajúcom 2. mieste.
Ide o najväčší úspech mládežníckeho futbalu v Malackách, o ktorý sa
zaslúžili tréneri František Lörinczi,
Rastislav Haramia, Branislav Juhás,
vedúci mužstva Ján Mifkovič a hráči Martin Fraňo, Adam Havlík, Lukáš
Rupec, František Lörinczi ml., Mário Lörinczi, Michal Šarközi, Samuel
Foltýn, Róbert Muškát, Denis Micha-

lek, Jakub Mráz, Daniel Čeřovský, Jakub Hitmar, Tomáš Mifkovič, Róbert
Sova, Dominik Drahoš, Lukáš Ďuriš,
Daniel Sakar, Mário Chvíla, Marek
Neštrák a Marek Ritomský.
Poďakovanie patrí nielen trénerom
a hráčom, ale i mestu Malacky, sponzorom, rodičom a fanúšikom za podporu.
Text, foto: ŠK Žolík

3. miesto – David Lednický, Šimon
Martiš, Robko Valjan, Riško Dienes,
Lucka Hoťková
Pretekárom želáme veľa ďalších
úspechov.
Majstrovstvá SR v judo starších
žiakov
Koncom mája sa konali aj
Majstrovstvá SR v judo starších žiakov

a žiačok v Žiline, kde súťažilo až
245 pretekárov z celej republiky. Za
JUDO-club TJ Strojár Malacky bojoval
Martin Bartošek (na fotografii).
Vo svojej váhovej kategórii získal
3. miesto a zároveň titul Druhý
vicemajster SR. Martinovi k úspechu
srdečne blahoželá celý oddiel.
Text, foto: -JK-

SPOMIENKY

23. júna si pripomíname
15. výročie úmrtia nášho
drahého manžela, tatka, dedka,
pradedka Františka Gegáňa.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku. Dcéry
a syn s rodinami.

Zľava: Lukáš Muha (MŠK Žiar nad Hronom), Boris Pribil,
Karolína Smreková, Susanna Chlepková a Michal Mecháček.
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S hlbokým zármutkom
ďakujeme všetkým za účasť pri
rozlúčke 9. júna v krematóriu
s naším drahým
Petrom Dubajom.
Taktiež ďakujeme za kvetinové
dary a vyslovovanie úprimnej
sústrasti po obrade i v listoch.
Smútiaca rodina.
Ťažko sa mi píšu slová, prosím,
kto ste ho poznali, zachovajte si
ho v myšlienkach takého, aký bol.
Z úprimného srdca ďakuje matka.

24. júna uplynie 45 rokov
odo dňa, kedy sme odprevadili
na večnosť Františka Hájka
z Kostolišťa. Spomína dcéra
Gitka s deťmi, vnúčatá a celá
rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

MALACKÁ MATRIKA
od 6. 6. do 20. 6. 2016
Sobáše:
Július Predajnianský a Katarína
Hrčková
Lukáš Polák a Martina Bartalská
Narodenia (od 12. 5.):
Samuel Hodúl, *12. 5.;
Viera Danielová, *15. 5.
Úmrtia:
Eva Vávrová, Moravský Svätý Ján,
*1952; Štefan Sedlák, Malacky,
*1920; Anton Havlík, Malacky,
*1966; Marcela Vestenická, Malacky, *1932; Jana Janečková, Malacky, *1942
SČK Miestny spolok Malacky
pozýva na odber krvi, ktorý sa
uskutoční v stredu 29. júna od
8.00 do 11.00 h v priestoroch
Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája.
Na odber si prineste občiansky
preukaz, kartu poistenca
a preukaz darcu.
Záujemcovia, hláste sa na
t. č.: 0949 12 33 62 alebo
na: klaudiakov@centrum.sk.

Čas plynie ako v každej rieke prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
21. júna sme si pripomenuli
štvrté výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý RSDr. Jozef Kollár.
S úctou s láskou
spomína manželka Marta,
synovia Dodi a Peťo s rodinami.

V láske sme žili, radi sme sa mali.
Prišla chvíľa, keď sa Tvoje oči
navždy zatvorili.
27. júna si pripomíname nedožité
75. narodeniny Ladislava
Matúška z Malaciek. S láskou
spomína manželka a deti
s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

S láskou a bolesťou v srdci
spomíname na našu mamičku
a starkú Štefániu Palkovú,
ktorá nás 13. júna pred 9 rokmi
opustila. Do nebíčka posielame
poďakovanie za lásku
a starostlivosť. Deti, vnúčatá
a pravnúčatá.

1. júla si pripomíname 15.
výročie úmrtia nášho otca, deda
a pradeda Pavla Webera a 6. júla
si pripomíname 2. výročie úmrtia
našej maminky, babky, prababky
Márie Weberovej. S láskou
a úctou spomínajú deti, vnuci
a pravnuci. Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
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V Malackách budeme chodiť na
hádzanársku extraligu
Pokračovanie z prvej strany
Do play-off pôjdu prvé štyri tímy
Na porade klubov dostal definitívnu
podobu aj kalendárny plán.
Hrací systém zostáva prakticky
nezmenený. Základná časť bude
pozostávať z 18 kôl (každý s každým
doma a vonku) a vyvrcholí 12. februára
2017. Nasledovať bude nadstavba,

kde zabojujú dve skupiny o 1. - 6.
miesto (10 kôl) a o 7. - 10. priečku (6
kôl). Do play-off postúpia prvé štyri
tímy, semifinále sa začne 22. apríla,
finále 17. mája a nový majster
bude známy najneskôr 31. mája
2017. Všetky série vo vyraďovacej
časti sa hrajú na tri víťazstvá.
V Slovenskom pohári sú
semifinálové zápasy plánované na

7. a 14. decembra 2016, prvé finále
sa bude hrať 25. januára a jeho
víťaz bude známy po finálovej
odvete 1. februára 2017.
Naši hádzanári budú mať
premiéru v extralige v septembri
2016 na palubovke MŠK Považská
Bystrica.
Text: V. Miček (prevzaté,
upravené), foto: archív

Basketbalisti z Malaciek
bojujú o miestenku
v NBA drafte
Slovenskí basketbalisti, odchovanci TJ Strojár Malacky, Michal
Fusek a Boris Bojanovský sa počas uplynulého víkendu predstavili
na prestížnom Eurocampe v talianskom Trevise, vďaka ktorému
by sa mohli dostať do NBA (National Basketball Association,
najkvalitnejšia a najprestížnejšia basketbalová liga na svete).
Adidas Eurocamp sa koná
každý rok a dostanú sa naň iba
najlepší mládežnícki hráči vo svojich
kategóriách. Michal Fusek hrával za
Malacky 3 roky a Boris Bojanovský
8 rokov.
Obaja hráči sú vysokí 221 cm
a aj to je jeden z predpokladov, aby
sa dostali do tohtoročného draftu
zámorskej NBA. Ten sa uskutoční
23. júna, pričom zmluvy s klubmi
sa podpisujú v letných mesiacoch.
Michal Fusek hrá za belgický
Proximus Spirou Charleroi, Boris

Bojanovský je hráčom univerzitnej
NCAA a štvrtý rok oblieka dres
Florida State University.
Spomínaný kemp v Trevise
má v basketbalových kruhoch
vysoký kredit. Zúčastňujú sa
na ňom poprední skauti z celej
Európy a NBA, preto predstavuje
pre našich hráčov naozaj veľkú
príležitosť. Nielen Malacky, ale
všetci slovenskí basketbaloví
priaznivci držia palce!
-www.basket.sk/red-

Vodní motoristi
súťažili v Komárne
V dňoch od 11. do 12. júna sa
v Komárne na rieke Váh konalo
druhé kolo Majstrovstiev Slovenska
vo vodnom motorizme Formula
Future, ktorého súčasťou boli aj
exhibičné
prezentácie
rôznych
motorizovaných plavidiel a rýchlostné
preteky kategórií TS-1000 a FV-500.
V súťaži Formula Future mali
Malacky troch zástupcov z klubu
MA-JAK. Chlapci opäť nesklamali

Úspech malackej hádzanej
na medzinárodnej scéne
Hádzanári Strojára Malacky 35+ sa v dňoch od 9. do 12. júna zúčastnili ako jediný zástupca zo Slovenska
na EHF MASTERS 2016 v chorvátskom Poreči a vybojovali pekné 5. miesto.
Na turnaji hralo 61 družstiev vo
viacerých vekových kategóriách
mužov aj žien. Malačania, bronzoví
z minuloročného EMG (European
Masters Games) z francúzskeho Nice,
bojovali v konkurencii 16 družstiev

z 13 krajín v 4 skupinách.
Po dvoch výhrach a jednej prehre
skončili v skupine C na 2. mieste
a postúpili do skupiny č. II, v ktorej
hrali prví a druhí zo skupín C a D. Tam
narazili na silné družstvá a po jednej

prehre a jednej výhre (k tomu
započítaná prehra zo skupiny)
skončili na 3. mieste. Výsledok im
určil súpera z 3. miesta skupiny
č. I. Zabojovali a napokon obsadili
pekné 5. miesto.

Výsledky stretnutí:
Základná skupina B
MALACKY - BRNO (CZE) 13 : 9
MALACKY - Niederösterreich (AUT)
11 : 6
MALACKY - FiF Kodaň (DEN) 9 : 13.

Skupina o umiestnenie č. II
MALACKY - RK Velika Nedelja
Old Bulls (SLO) 9 : 14
MALACKY - All Istria Team (CRO) 10 : 7
Stretnutie o 5. - 6. miesto
MALACKY - HK Ogre (LAT) 10 : 8

Konečná tabuľka:
1. Russia
2. RK Velika Nedelja Old Bulls (SLO)
3. All Istria Team (CRO)
4. Ljubljana (SLO)
5. Malacky 35+ (SVK)
6. HK Ogre (LAT)
7. Masters Porto (POR)
8. FIF (DEN)
9. Tornado (UKR)
10. SC Legion XXI (UKR)
11. Veterans San Quirze (ESP)
12. Brno (CZE)
13. RK Studenski Grad (SRB)
14. Kolding IF (DEN)
15. HKKH Hana (CZE)
16. Team Niederösterreich (AUT)
Text: M. Mízner, foto: P. Halász

a domov si odniesli tie najcennejšie
kovy. V kategórii mladší žiaci si zlato
odniesol Kristián Viktorín a striebro
Oliver Truchlý. V kategórii starší
žiaci si striebro vybojoval Kristián
Lisý, ktorý bol vo svojej kategórii
aj najrýchlejší vo viazaní lodných
uzlov. Ďalšie kolo MSR sa bude
konať v Jakubove na štrkovni. Našim
chlapcom držíme palce!
KVM MA-JAK

18. ročník Turnaja
generácií v hádzanej
Zámocký park opäť ožije športom, zábavou, dobrým jedlom a pitím. Hádzanársky oddiel TJ Strojár Malacky pozýva všetkých sympatizantov malackej hádzanej na tradičné spoločenské podujatie
18. ročník Turnaja generácií v hádzanej. Uskutoční sa v sobotu
25. júna v Zámockom parku.
Týmto stretnutím všetkých generácií na jednom ihrisku niekto
začne, iný zase skončí určitú etapu
svojho hádzanárskeho života. Staršie
ročníky hádzanárov si sem radi zájdu zaspomínať. Pre každého je však
toto podujatie zárukou dobrej a priateľskej atmosféry.
Počas turnaja sa súčasne koná
aj turnaj v mini hádzanej, kde sa
predpoludním predstavia najmenšie
talenty. Sprievodnými akciami bude
najmä gurmánsky pripravený bufet.
Pre najmenších budú nafukovacie
atrakcie zadarmo.

K tomu všetkému je po skončení
turnaja pripravená zábava s muzikou
pod holým nebom. Veríme, že aj vy
svojou účasťou, prípadne aj kúpou
trička alebo pečienky podporíte
rozvoj malackej hádzanej. Zároveň
ďakujeme všetkým ľuďom a firmám,
vďaka ktorým sa podujatie môže
uskutočniť v takomto rozsahu.
Bližšie informácie nájdete na facebooku (Handball Malacky/udalosť
Turnaj generácií) a na
www.handballmalacky.sk.
Text: T. Baláž (upr.), foto: E. Zelenská
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