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Opýtajte sa,
ako
vonia leto
Vzneste otázku z titulku medzi ľudí

a máte „o robotu” postarané. Ako mo
re – budú tvrdiť tí, ktorí navštívili prí
morské oblasti. Ako babičkin koláč –
odpovedia všetci, ktorí prázdninovali
u starých rodičov. Ako kosodrevina –
budú sa dušovať horali, ktorí prešli ska
ly, doliny, plesá. Ako dobrodružstvo –
zafilozofujú tí, ktorí s rovesníkmi prežili
letné dni v táboroch či kempoch. Ako
dobre vychladená desiatka – zaúpe
jú mládežníci, ktorí navštívili niekoľko
letných hudobných festivalov. Ako čer
stvo pokosená lúka – budú argumen
tovať zaľúbenci. Ako nálev na zavára
nie uhoriek – usmejú sa gazdinky. Ako
kytica poľných kvetov – zaspievajú ro
mantici... Zistíte, že plejáda letných vô
ní sa nedá globalizovať, každý vníma
to svoje.
Niekomu môže leto voňať ako čer
stvo vymaľovaná trieda a nový náby
tok. Nie všetci počas prázdnin oddy
chovali a pracovalo sa najmä v škol
ských zariadeniach. Nádherne vonia
aj letný dážď, ba aj búrka, no všetko
má svoje mantinely. A tak extrémne
výkyvy počasia a zmena klímy podnie
tili mesto k stavebným úpravám opa
kovane zaplavovaných lokalít. Detské
ihrisko v Zámockom parku sa stáva
krajším a modernejším. A bude voňať
drevom, novotou.
Leto vonia aj úspechmi športovcov,
rozprávkami, koncertmi, ktoré dotvá
rali prázdninovú atmosféru v našom
meste. Z mnohých domov sa v posled
ný augustový týždeň bude šíriť typic
ká letná vôňa opekačiek, avšak tieto
budú akousi záverečnou všetkého, čo
sme počas dní voľna prežili. Smutní
budú najmä žiaci, ktorí už o pár dní
opäť zasadnú do školských lavíc. Verí
me, že len chvíľu, stretnutia s kamarát
mi prekonajú aj nápor blížiacich sa po
vinností. Leto sa ešte celkom nekončí,
vnímajte jeho vône a dobre sa zásobte
na zimu. Budete ich cítiť aj pri praskajú
I. Sochorová
com kozube.

Prihláste sa
na Malackú
šošovicu

Blíži sa septembrová verzia
obľúbených remeselných trhov,
ktoré sa v Malackách konajú od
roku 2014.
Najbližšia
Malacká
šošovica sa
uskutoční
na Kláštor
nom námestí
v sobotu
28. septembra v čase od 9.00 h
do 15.00 h.
Predávajúci alebo organizácie,
ktoré sa chcú podieľať na tvorbe sprievodného programu, sa
môžu prihlásiť cez stránku www.
malackasosovica.sk. Registrácia
je možná do 5. septembra.
-red-

Začína sa nový školský rok
V pondelok 2. septembra sa
znovu otvárajú brány škôl, za
čína sa školský rok 2019/2020.
Žiakov základných a stred
ných škôl čaká 190 dní v škol
ských laviciach a 92 dní prázd
nin. Leto rozhodne nebolo
pre malacké školy obdobím
ticha. Práve naopak, využili sa
dni bez žiakov a vo veľkom sa
opravovalo.

ZŠ na Záhoráckej
Najväčším mestským projektom
v lete bola rozsiahla rekonštrukcia
sociálnych zariadení v Základnej
škole na Záhoráckej ulici. Ich stav bol
už dlhodobo nevyhovujúci, niektoré
bloky sa preto ani nepoužívali. Postupne sa obnovilo všetkých 15 blokov toaliet (učiteľské, dievčenské,

chlapčenské). Kompletne nové sú aj
obklady, sanita, stúpačky a rozvody,
vďaka čomu budú mať žiaci dokonca aj teplú vodu.
Na Záhoráckej bol počas prázdnin ruch aj vonku. S pomocou dotácií z Úradu vlády SR a Bratislavského
samosprávneho kraja sa rekonštruuje atletická dráha v areáli školy.

Stavebný ruch v lokalite bude
pokračovať, pretože už o niekoľko
dní by sa mala začať rekonštrukcia

Pokračovanie na strane 3

Máte už hnedú nádobu na BIO odpad?
V marci tohto roku distribuovala
spoločnosť Tekos 120-litrové nádoby na BIO odpad. Termíny rozvozu
k rodinným domom boli po jednotlivých obvodoch a išlo o soboty, aby
si nádobu mohlo prevziať čo najviac
obyvateľov. Pre občanov, ktorí neboli
ani počas sobôt zastihnutí doma, mal
TEKOS operatívne riešenie – nádobu
si mohli vyzdvihnúť v pracovných
dňoch osobne v centrále spoločnosti
na Partizánskej ulici podľa jednotlivých obvodov.
Napriek maximálnej ústretovosti sa nádoby nedostali ku všetkým.

Tekos preto oznamuje a zároveň vyzýva obyvateľov rodinných domov,
ktorí ešte nemajú hnedú nádobu na

BIO odpad, aby si ju prišli prevziať
do zberného dvora na Partizán
skej.

Dostaneme
dotácie
z Envirofondu

Nádoba sa vydáva protokolárne
– t. j. na podpis, preto v prípade, že
nádobu za obyvateľa príde vyzdvihnúť zastupujúca osoba, musí mať
splnomocnenie.

Cez leto k nám prišli dobré
správy z Environmentálneho
fondu, ktorý spravuje Minister
stvo životného prostredia SR.
Mesto dostane na zateplenie
pavilónov Centra voľného času
90-tisíc € a ďalších 10-tisíc € príde na nákup elektromobilu pre
Mestský úrad. Vlani sme boli tiež
úspešní. Dotácia z Envirofondu
28-tisíc € pomohla kúpiť elek
tromobil pre Mestskú políciu.

I. Sochorová

-red-

Otváracie hodiny do 30. septem
bra:
Pondelok–piatok 15.00–19.00 h
Sobota
12.00–16.00 h

Dôležité upozornenie:
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Mesto zabojuje o peniaze
na rekonštrukciu kaštieľa
V jeseni tohto roku predloží mesto ucelený projekt na komplexnú ob
novu fasády, nádvoria, kaplnky a reprezentačných sál Pálffyovského
kaštieľa. O dotáciu zabojuje s ďalšími samosprávami.

Rekonštrukcia kaštieľa patrí me
dzi dlhodobé priority každého vede
nia Malaciek. Keďže celkové náklady
presahujú štyri milióny eur, je obno
va pamiatky podmienená úspechom
pri čerpaní peňazí z externých zdro
jov. Kaštieľ sa rekonštruuje po eta
pách. Poslednou najväčšou investí
ciou bola obnova strechy s krovom

a komínmi. Súčasné vedenie radnice
sa opakovane pokúsilo získať väčšie
dotácie aj na ďalšie etapy obnovy
známej historickej budovy.

Potrebujeme však takmer 4 a pol milióna eur na spustenie prác, čo sa
nám doteraz nepodarilo,” povedal
primátor mesta Juraj Říha. Podotkol,
že pre úspešnosť žiadosti mesto uro
bí maximum. „Je to zrejme posled
ná šanca na úspech. Ak nebudeme
úspešní, musíme si spoločne pove

Mestský pozemok blízko Stupav
skej ulice, kde sa plánuje výstavba
kompostárne, je už vyčistený. V ne
dávnej minulosti sa tam bez vedomia
a súhlasu vedenia mesta navozila vý
kopová zemina, pričom táto téma sa
dokonca dostala aj do kampane pred
jesennými komunálnymi voľbami.
Dnes je lokalita vyčistená a pribudla
aj rampa, aby sa zabránilo pohybu
vozidiel.

Snažíme sa
vracať
dažďovú
vodu späť
do zelene
Počas tohto leta sme zažili ex
trémne výkyvy počasia, keď
sa striedali vysoké horúčavy
s intenzívnymi búrkami, ktoré
dokázali v priebehu pár minút
zaplaviť niektoré miesta v Ma
lackách. Situácia by sa mala
zmeniť, pretože mesto začalo
tieto opakovane zaplavované
lokality stavebne upravovať.
V podjazde pri letnom kúpalisku
sa už voda odčerpáva do koryta po
toka a na križovatke ulíc Janka Kráľa
– Hodžova sa dažďová voda odvádza
do blízkej zelene. Na kritickej križo
vatke medzi čerpacou stanicou Jur
ki a autoservisom Hílek sa robia roz
siahlejšie stavebné úpravy. Výsled
kom spolupráce mesta a spoločnosti
Vodohospodárske stavby bude asfal
tový povrch v novom sklone odtoku
dažďovej vody.
Okrem toho každý investičný pro
jekt mesta sa posudzuje aj z hľadiska
zmien klímy. V tejto oblasti sa už uro
bilo niekoľko konkrétnych krokov:
• plánovaná nová telocvičňa pre ZŠ
Dr. J. Dérera bude mať zelenú stre
chu,
• pri rekonštrukciách pôvodných síd
lisk sa pôvodný asfalt a betón na
hrádza dlažbou,
• pri rekonštrukcii vnútroblokov na
Ulici 1. mája sa zrušili zvody daž
ďovej vody zo strechy do kanali
zácie. Voda sa cez retenčné nádoby
a ekodreny vracia do prostredia.
Časť dažďovej vody je schopná
odčerpať kanalizácia v meste, avšak
tá je primárne určená na odvádzanie
splaškovej vody z domácností. Hoci
sa dažďové vpuste čistia každo
ročne na jar a na jeseň, na inten
zívne dažde nie sú prispôsobené.
Keďže nás v budúcnosti čakajú vý
razné prívalové dažde, samosprá
va pristúpi k ďalším vodozádržným
opatreniam. Momentálne sa spracú
vajú podklady na odvedenie daž
ďovej vody zo strechy kaštieľa na
závlahu Zámockého parku a pri
pravuje sa aj samostatný projekt
s názvom Zelené strechy a odvá
dzanie dažďových vôd z objektov
-lp-/-otanomesta do zelene.

Pozemok
pre kompostáreň
je vyčistený

„Pripravili sme projekty na rekon
štrukciu okien a fasády, k čomu ne
vyhnutne musíme odstrániť vlhkosť
základov. Samostatne je spracovaný
projekt na rekonštrukciu nádvoria,
kaplnky a tiež reprezentačných sál.

„Som rád, že je táto nepríjemnosť
za nami. Je to signál pre všetkých, že
sa nebudú robiť veci poza môj chrbát,”
komentoval situáciu primátor Juraj
Říha. Kompostáreň má vydané sta
vebné povolenie a mesto sa uchádza
o dotáciu na jej výstavbu. Areál zabe
rie iba pozemok bývalých vodární,
takže sa netreba obávať rozširovania
k lesom či lúkam.
Text a foto: -red-

dať, čo ďalej,” dodal primátor s tým,
že mesto by sa v takom prípade pus
tilo aspoň do stabilizácie základov
pamiatky projektom sanácie vlhkos
ti, ktorý by financovalo z vlastných
-red-, foto: archív
zdrojov. 		

Rekonštrukcie ulíc:

plynári prekresľujú
plány mesta
Spoločenský dom:

po obnove strechy
prišla na rad fasáda

Bezpečnosť i dôstojnejší vzhľad budovy – taký bude výsledok re
konštrukcie fasády Spoločenského domu v Malackách.

Spoločenský dom, ktorý bol po
stavený na prelome 70. a 80. rokov
minulého storočia, prechádza čias
točnou obnovou. Po minuloročnej
oprave strechy mesto pristúpilo k re
konštrukcii havarijného stavu bočnej
strany fasády. Časti omietky, ktoré
padali na chodník, už okoloidúcich
ohrozovať nebudú. „Opravili sme nie
len kritické miesta, ale preomietkovali
celú stenu objektu,” informoval Marek
Gašpar z Útvaru strategického roz
voja MsÚ.

Nefunkčné zariadenia z omietky
boli postŕhané a jestvujúce káblové
vedenie, doteraz umiestnené v lištách
na fasáde, sa zasekalo pod omietku.
Celá stena bude natretá bielou fa
sádnou farbou a nad vchod príde
nový nápis – názov budovy. „Keď už
je postavené lešenie, na dome vyčis
tíme okná zvonka a natrieme para
pety a zábradlie,” dodal M. Gašpar.
Obnova fasády bola vyčíslená na
6-tisíc eur s DPH.
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Malacky aktuálne rekonštruujú ulice a zároveň prebieha výmena
plynovodov spoločnosťou SPP – distribúcia. Koordinácia prác mesta
s plynármi je nevyhnutná, pretože neskoršie rozkopanie vynovených
priestranstiev by bolo neefektívne a zbytočné. Z tohto dôvodu sa rad
nica obracia na obyvateľov niektorých lokalít s prosbou o trpezlivosť.

Mestský úrad pripravil pre tento
rok ďalšie očakávané rekonštrukcie
ulíc. Onedlho sa spustí obnova Kozej
v úseku od Záhoráckej po Hviezdo
slavovu, kde sa bude meniť povrch
komunikácie, obrubníky, na ulici
pribudne zeleň a zelené ostrovčeky
a opraví sa chodník. Zároveň bude
vybudovaný pozdĺžny pás parkova
nia. Súčasťou tohto diela je tiež re
konštrukcia chodníka pred ZŠ Záho
rácka.
Samospráva mala v pláne aj ob
novu ulíc Nádražná, Ľuda Zúbka,
Petra Jilemnického a Námestia SNP.
„Tieto rekonštrukcie boli pripravené a
krátko pred spustením. Mrzí ma to, ale
musíme sa prispôsobiť plánom plyná
rov, aby sme predišli neskoršiemu roz
kopaniu nových ulíc. Zástupcovia SPP
– distribúcie nás na spoločnom roko
vaní požiadali o odklad rekonštrukč
ných prác z dôvodu, že nestihnú túto

jeseň zabezpečiť výmenu plynovo
dov. Preto musíme skoordinovať práce
a sme nútení odsunúť očakávanú ob
novu uvedených ulíc na budúci rok,”
vysvetlil primátor mesta Juraj Říha.
Podotkol, že výmena potrubí, ktoré
už z hľadiska veku vykazujú známky
poruchovosti, je nevyhnutná a súvisí
s celkovým plánom SPP – distribúcie.
Radnica preto musí koordinovať svo
je zámery s prácou plynárov.
Hoci samospráva vypúšťa z tohto
ročného investičného plánu rekon
štrukcie ulíc Nádražná, Ľuda Zúbka,
Petra Jilemnického a Námestia SNP,
na jeseň sa pripravuje obnova Hlbo
kej, Jesenského (v úseku od Pezin
skej po Dubovského) a Janka Kráľa.
Uvažuje sa aj o rekonštrukcii ulice
D. Skuteckého, a ak sa radnica nedo
stane do časovej tiesne, tak aj ulice
Dubovského v časti komunikácie.
I. Sochorová
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Začína sa nový školský rok
Dokončenie zo strany 1

chodníka pri škole. Spolu s tým sa
budú rozširovať vjazdy do areálu
a opraví sa aj časť Kozej ulice v úseku od Záhoráckej po Hviezdoslavovu.
ZŠ na Štúrovej
Štúrka začne nový školský rok
s kompletne obnovenou kuchyňou.
Mesto zafinancovalo nové podlahy,
obklady, stropy i vzduchotechniku,
pribudlo nové kuchynské vyba-

venie i veľkokapacitná umývačka.
Škola má za vlastné peniaze novú
dlažbu na toaletách a na chodbe pri
školskom klube, natreté vonkajšie
zábradlia, vymenené žalúzie, nový
nábytok v triedach po bývalých deviatakoch i obnovené tesnenie na
sklenenej streche átria. Výmena tartanovej dráhy na doskočisku skoku
do diaľky ešte musí trochu počkať.

nie. S tým súvisia aj zmeny v kuchyni, kde pribudlo nové vybavenie. Na
tejto škole, rovnako ako aj na Štúrovej, dokončili modernizáciu školských učební z eurofondového projektu (píšeme o tom na inom mieste
tohto vydania Malackého hlasu). Na
Dérerke už netrpezlivo očakávajú
jeseň, keď by sa mala začať výstavba
novej, modernej telocvične.

ZŠ Dr. J. Dérera
Dérerka cez prázdniny upravila
priestor školskej jedálne, aby mali
žiaci dostatok priestoru na stravova-

MŠ na Štúrovej
Škôlkari na Štúrke majú zrekonštruované šatne, kuchárky majú
nové kuchynky s výdajňami a učiteľ-

Termíny prázdnin v školskom roku 2019/2020
jesenné
30. október – 31. október 2019
vianočné
23. december 2019 – 7. január 2020
polročné
3. február 2020 (pondelok)
Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
17. február – 21. február 2020
Trnavský kraj
Banskobystrický kraj
jarné
Žilinský kraj
24. február – 28. február 2020
Trenčiansky kraj
Košický kraj
2. marec – 6. marec 2020
Prešovský kraj
veľkonočné
9. apríl – 14. apríl 2020
letné
1. júl – 31. august 2020

Budeme mať moderné
a bezpečné detské ihrisko
Detské ihrisko blízko futbalo
vého štadióna v Zámockom
parku dočasne prestalo plniť
svoj účel. Dôvod je prozaický:
rekonštrukcia. Práce potrvajú
približne mesiac a ich výsled
kom bude krásne, moderné
a bezpečné ihrisko. Deťom bu
dú k dispozícii hojdačky viace
rých druhov, kolotoč, sieťová
preliezačka v tvare futbalovej
lopty, lanová dráha, zariadenie
na presýpanie piesku, sieťová
pyramída, veľká balansovaná
lanová dráha, obiehacie koly,
šepkáreň (zvukový prvok, tzv.
whispering), dvojitá veža so
šmykľavkou, mostom a sieťou.

Niektoré z nových hracích prvkov
sú priamo určené na rozvíjanie motoriky a zručnosti detí. Pod ihriskom
bude bezpečná dopadová certifikovaná guma a pribudnú aj nové lavičky. Ku všetkým predchádzajúcim
pozitívnym informáciám pridáme
ešte jednu: na priľahlom futbalovom
štadióne sa zrekonštruujú toalety,
ktoré budú prístupné pre užívateľov
detského ihriska.

Práce na ihrisku sa už začali.
Pôvodný stav ihriska.

Spojená škola sv. F. Assiského
Cez prázdniny pokročili s projektom Kláštornej záhrady – ide

o renováciu historického priestoru,
ktorý vytvorí štyri zóny (meditačnú,
oddychovú, náučnú a vzdelávaciu
s prepojením na školskú knižnicu).
Dokončuje sa revitalizácia hlavného
školského piknikového parčíka, kde
bude okrem sprístupnenej starobylej františkánskej studne a jazierka
s fontánou aj priestor na vyučovanie v exteriéri. Pribudla interiérová
EDEN-zóna, ktorá bude žiakom slúžiť na oddych, čítanie a stretávanie
sa.

Obedy zadarmo

Po obedoch zadarmo, na ktoré majú od 1. januára tohto roka nárok deti
v materských školách, budú od začiatku nového školského roka dostávať
bezplatnú stravu aj žiaci základných škôl. ZŠ na Štúrovej prijala jednu novú
pracovnú silu do kuchyne už s predstihom, na Dérerke a cirkevnej škole využili možnosť zamestnania kuchárok cez projekt Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny SR pod názvom Pracuj v školskej kuchyni. V školskej jedálni na Záhoráckej začínajú nový školský rok v nezmenenej zostave. Všetky
školy, nielen tie malacké, musia počkať niekoľko týždňov, aby vedeli reálne
vyhodnotiť fungovanie kuchýň v nových podmienkach.

Moderné učebne

Žiaci na Štúrke a Dérerke budú môcť využívať zmodernizované triedy,
na ktoré mesto získalo financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V rámci projektu Vynovené učebne – kvalitnejšia
výučba sa modernizovali dve IKT učebne v Základnej škole na Štúrovej
ulici. Nenávratný finančný príspevok z IROP je vo výške 29 398,40 € a spolufinancovanie mesta je 1547,28 €. Vďaka projektu Modernejšie v Dérerke
sa modernizovali štyri učebne (dve IKT, fyzikálna, biologicko-chemická)
v Základnej škole Dr. J. Dérera. Nenávratný finančný príspevok z IROP je
vo výške 42 783,95 € a spolufinancovanie mesta je 2 251,79 €.
Mesto podávalo projekt aj pre učebne Základnej školy na Záhoráckej
ulici, avšak ten sa zatiaľ nespustil. „Ministerstvo a sprostredkovateľský orgán
pri BSK neboli schopné ani po 10 mesiacoch vystaviť mestu Malacky rozhod
nutie a zmluvu k modernizácii odborných učební pre Základnú školu na Zá
horáckej ulici, preto sa práce môžu spustiť až po rozbehnutí školského roka.
Je to problém, pretože pôvodné rozpočty už nekorešpondujú s aktuálnymi
cenami,” vysvetlil primátor.

Mesto vyčlenilo na rekonštrukciu
takmer 180-tisíc €. Ihrisko by malo
byť hotové do 25. septembra. Dovtedy prosíme verejnosť, aby sa v záujme vlastnej bezpečnosti nezdržiavala v blízkosti staveniska.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský,
vizualizácia: mesto Malacky

ky sa môžu tešiť z obnovených kabinetov a sociálneho zázemia. Ukončili
sa tak modernizačné práce na všetkých malackých škôlkach, teraz príde na rad rekonštrukcia jednotlivých
kuchýň. V predchádzajúcom volebnom období mesto investovalo do
materskej školy historicky najvyššiu
sumu, ktorá presiahla 2 milióny €.

Vizualizácia stavu po rekonštrukcii.

Tému pripravila Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
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Mestské cen
trum kultúry
prišlo počas
leta s novin
kou – na svete
je webstránka
Pálffyovského
kaštieľa.

Kaštieľ má vlastný web

www.kastielmalacky.sk

„Ľudia tu nájdu
všetky dôležité in
formácie na jednom
mieste bez toho, aby
sa museli prekliká
vať z iných interne
tových stránok,” vy
svetlila Ivana Ko
várová z Turistickej
informačnej kance
lárie.
Stránka je plná
informácií z histó
rie i súčasnosti. Národná kultúrna pa
miatka Pálffyovský
kaštieľ sa teší na vašu návštevu – či vir
tuálnu alebo osob
nú.
-is-

lize, Honduras – beseda a premie
tanie fotografií MCK – galéria, Zá
horácka 1919, 1. poschodie, vstup
voľný

september
2019
Zmena programu a vstupného
vyhradená.

n sobota 31. 8. a nedeľa 1. 9.
BÁBKOVÉ ŽIHADLENIE – rodinná
slávnosť s Divadlom Žihadlo, venova
ná bábkarovi Jonášovi Jiráskovi, ná
dvorie kaštieľa
n sobota 7. 9. od 8.00 do 12.00 h
ZBERATEĽSKÁ BURZA – školská je
dáleň ZŠ Dr. J. Dérera
n utorok 17. 9. o 18.00 h
Stretnutie s históriou:
Moravsko-uhorské konfínium –
Mgr. Samuel Jurala, nádvorie kaštie
ľa, vstup voľný
n pondelok 24. 9. o 19.00 h
stand-up comedy show Silné reči –
MCK – Kultúrní domeček, Hviezdo
slavova 3, vstupné 13 €
n utorok 24. 9. o 18.00 h
Klub cestovateľov OZ Zenit – Marek
Chovan: Mexiko, Quatemala, Be

n streda 25. 9. o 17.00 h
otvorenie výstavy Hasičské hobby,
kaštieľ
n sobota 28. 9. od 9.00 do 15.00 h
Malacká šošovica – tradičné hand
made trhy spojené s prezentáciou
šikovných ľudí a zdravého životného
štýlu, Kláštorné námestie
n sobota 28. 9. od 15.00 do 20.00 h
Hambáljarmok – divadelný jarmok
spojený s prezentáciou Divadla na
hambálku, predstavenia pre deti
i dospelých, tvorivé dielne, det
ské hry, bubnová show, žonglérska
show, Hambálkovská vtipná kaša,
pohoda a dobrá zábava, nádvorie
kaštieľa
n sobota 28. 9. – nedeľa 6. 10.
12. ročník divadelného festivalu Zej
deme sa na Hambálku, vstupenky
na jednotlivé predstavenia si môžete
zakúpiť v pokladni kina vždy hodinu
pred akýmkoľvek filmovým či divadelným predstavením alebo elektronic
ky cez stránku www.mckmalacky.
sk.
n
Mestské centrum kultúry Malacky
je poberateľom
KULTÚRNYCH POUKAZOV.

Gymnázium
je odteraz bilingválne
Gymnázium na Ulici 1. mája
v Malackách privíta vo svo
jich laviciach 90 prvákov, z toho takmer 50 študentov
v dvoch nových bilingválnych
triedach, ktoré Bratislavský
samosprávny kraj otvára od
tohto školského roku.

„Bilingválne štúdium sme v Ma
lackách zriadili, aby študenti zo Zá
horia nemuseli dochádzať na gym
náziá do Bratislavy, ale aby mali túto
možnosť priamo v regióne,” povedal
predseda BSK Juraj Droba. Študen
tom i škole želáme veľa úspechov.
BSK/-red-

Štyri skvelé turnusy
denného tábora v CVeČku
V piatok 26. júla dopísal denný tábor v Centre voľného času v Ma
lackách svoju poslednú kapitolu. Počas štyroch tematicky rôzne
zameraných týždňových turnusov deti prežili nezabudnuteľné dob
rodružstvá.

V týždni od 1. do 4. júla, nazva
nom Prázdninové potešenie, ab
solvovali výstup na Plavecký hrad,
výlet vlakom na Železnú studienku
či gymnastickú akadémiu. Kúpanie
bolo vždy príjemným osviežením.
Každý deň iný zážitok prežili deti
počas II. turnusu v týždni od 8. do 12.
júla. Navštívili kaštieľ v Dolnej Krupej,
kúpalisko Borovica, zrúcaninu Kata
rínku, pozorovali vodné vtáctvo na
rybníkoch.
Tretí prázdninový týždeň, od15. do
19. júla, prišli na rad Zvierací kama
ráti. Malí Malačania spoznali obyva
teľov bratislavskej ZOO, miniZOO pri
Hoteli M, žrebčinca v Kopčanoch, pričom zároveň navštívili aj zámok v Holíči, ku ktorému toto unikátne zaria
denie prináležalo. Samozrejme, že
opäť nechýbalo kúpanie v plavárni
Malina.
Zábavné dobrodružstvá IV. turnusu, ktorý sa konal od 22. do 26. jú
la, otvorila návšteva hasičskej zbroj
nice v Malackách, kde deti spoznali

činnosť i technické vybavenie zá
chranárov. V poslednom táborovom
týždni ešte navštívili Malé Leváre,
vojenské letisko v Kuchyni a Gajary,

kde si zajazdili na koňoch. V rámci
workshopu si sami vyrobili prírodnú
kozmetiku. Počas horúceho júla mali
teda táborníci vskutku bohatý a rôz
norodý program. Vlastne taký, aký je
v malackom Cvečku tradíciou. Dôle
žitá je aj skutočnosť, že deti tábor ab
solvovali v zdraví a v pohode.
Text a foto: I. Sochorová

Za háveďou
do Zámockého parku

Aké zaujímavé chrobáky žijú v okolí nášho kaštie
ľa? Načo sú užitočné mŕtve stromy? Existujú noč
né motýle s dennou aktivitou?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostali odpoveď
účastníci vychádzky do Zámockého parku. Malých zve
davcov a ich rodičov sprevádzal vedecký pracovník
Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied Marek Se
melbauer, od ktorého sa dozvedeli množstvo nových
a zaujímavých informácií. Deti sa zároveň zahrali na prí
rodovedcov, keď pomocou entolomogických sieťok lo
-lp-/-mmvili háveď Zámockého parku.		
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Malacky vo víre
napoleonských vojen
(Čitateľom Malackého hlasu prinášame
článok historika Mateja Čapa. Autor sa
vo svojej práci na Univerzite Komenského
v Bratislave venuje téme napoleonských
vojen, predovšetkým vo vzťahu k územiu
strednej Európy – pozn. red.)
Začiatok 19. storočia sa v Európe
niesol v znamení napoleonských vo
jen. Udalosti tohto dlhotrvajúceho
a nesmierne krvavého medzinárod
ného konfliktu neobišli ani územie
dnešného Slovenska. To sa síce ne
stalo dejiskom rozhodujúcej bitky,
v roku 1809 však hrôzy vojny naplno
pocítilo aj tunajšie obyvateľstvo.
V apríli 1809 rakúsky cisár František I.
vyhlásil novú vojnu francúzskemu cisá
rovi Napoleonovi. Veril pritom, že sa mu
podarí získať späť vplyv stratený Bra
tislavským mierom, ktorý v decembri
1805 ukončil predchádzajúcu vojenskú
konfrontáciu. Rakúske armády napad
li francúzskych spojencov – Bavorsko,
Talianske kráľovstvo a Varšavské knie
žatstvo. Hoci sa operácie z pohľadu Rakúska rozbehli sľubne, francúzska Gran
de Armée dokázala rýchlo reagovať a zatlačila hlavné rakúske sily z bavorského
územia až k Viedni. Na zmenu situácie
tak museli zareagovať aj zvyšné rakúske
jednotky, ktoré z talianskeho územia
ustúpili do Uhorska, aby pomohli hlav
nej armáde.
V súvislosti s tým vzrástol význam
Bratislavy. Francúzom totiž hrozilo, že
by sa ustupujúci Rakúšania práve tu
mohli prepraviť na protiľahlý breh Du
naja a postupovať tak ďalej k Viedni.
Napoleon preto rozkázal obsadiť pra
vý breh Dunaja pred Bratislavou, kde
medzitým rakúska strana vybudovala
opevnené predmostie. Napriek bezmá
la jeden a pol mesiaca trvajúcim úpor
ným snahám Francúzov o ovládnutie
predmostia, ako aj viacnásobnému os
treľovaniu Bratislavy zo strany francúz
skeho delostrelectva, rakúske vojsko
svoje pozície udržalo.
Napoleonovi spojenci boli
aj v Malackách
O osude rakúskej monarchie bolo
napokon rozhodnuté inde. V dňoch 5.
a 6. júla sa odohrala rozhodujúca bit
ka pri Wagrame blízko Viedne, v ktorej
Napoleon porazil hlavné rakúske sily.
V noci z 11. na 12. júla uzatvorili Rakú
šania s Francúzmi prímerie, na základe
ktorého muselo Rakúsko až do uzatvo
renia definitívnej mierovej zmluvy fran
cúzskej strane odstúpiť rozsiahle úze
mia. Demarkačná línia zahŕňala aj malú
časť územia dnešného západného Slo
venska vrátane Bratislavy. Mesto a jeho
blízke okolie 14. júla obsadili jednotky
IX. zboru Grande Armée, ktorý sa skladal
z Napoleonových saských spojencov.
Časť vojsk bola následne disloko
vaná v Záhorskej Bystrici, Stupave,
Lábe, Plaveckom Štvrtku, Vysokej pri
Morave, Gajaroch, Kostolišti, Morav
skom Svätom Jáne, Malých Levároch,
Jakubove, Máste, Zohore a v Malac
kách. Zabezpečovanie veľkého počtu
vojakov a dôstojníkov bolo nesmierne
náročné. Situáciu navyše komplikovali
vlečúce sa mierové rokovania, v dôsled
ku čoho napokon okupácia trvala viac
než štyri mesiace.
Počas tohto obdobia museli nema
lé ťarchy znášať aj obyvatelia Malaciek.

Z dobových prameňov vyplýva, že
mesto obsadili jednotky pluku saskej
ľahkej jazdy Prinz Johann. Dôstojníc
ky zbor bol ubytovaný v kaštieli, vojaci
v meste a jeho okolí. Vojsko bolo po
trebné zásobovať potravinami, vínom
a krmivom pre kone. Obce okupova
ného regiónu navyše museli dodávať
zeleninu pre početné okupačné sily
v Bratislave.

Panna Mária alebo Napoleon?
15. augusta 1809 sa obyvatelia Ma
laciek stali svedkami pompéznych osláv
Napoleonových 40. narodenín. Pri tejto
príležitosti uskutočnil generálmajor von
Feilitzch veľkolepé defilé saskej jazdy.
V súvislosti s oslavami sa v Malackách
zachovala zaujímavá príhoda. Vojenský
veliteľ Malaciek požiadal františkánov,
aby sa 15. augusta konala bohoslužba
s nemeckou kázňou o Napoleonovi.
Keďže zhodou okolností práve na ten
to deň pripadal sviatok Nanebovzatia
Panny Márie, vtedajší páter sa obával,
že by ho tým zneuctil. Uvažoval preto,
ako vyhovieť veliteľovi a zároveň obísť
rozkaz. Situáciu napokon vyriešil šala
múnsky. Keď sa v sviatočný deň o devia

tej hodine ráno vo františkánskom kos
tole zhromaždili vojaci a dôstojníci, páter začal kázať o Nanebovzatí Panny Márie, pričom vojsko a ľud vyzýval, aby ju
ctili. Na záver však spomenul aj Napole
ona, keď povedal: „Napoleon získal fran
cúzsky trón a stal sa veľkým víťazom, pre
tože bol verným ctiteľom Panny Márie.”
Vojakom sa údajne kázeň zapáčila natoľko, že kostol horlivo navštevovali až do
konca svojho pobytu v meste. Ten sa zavŕšil v priebehu novembra, mesiac po
podpísaní mierovej zmluvy v Schön
brunne, keď okupačné jednotky po
stupne opustili uhorské územie. Pred
svojím odchodom ešte Francúzi stihli
z neznámych pohnútok vyhodiť do
vzduchu hrady Devín a Pajštún. Na záver
možno už len dodať, že tvrdým Schön
brunnským mierom Rakúske cisárstvo
vstúpilo do najťažšieho obdobia svojich
dovtedajších dejín. Vojna vyčerpala jeho
hospodárstvo do takej miery, že v roku
1811 bol vyhlásený štátny bankrot.
Text: Matej Čapo, dobové ilustrácie
sú použité z knihy KRANNICH,
Egon. Funck: Tagebücher einer Zeiten
wende (2. vydanie). Halle/ Saale:
Andreas Krannich, 2007, str. 130–131

Talentovaná
Agi Hlavenková
vydáva svoj
prvý singel
Mladá speváčka Agi Hlavenková predstavila svoj premiéro
vý singel s názvom Vesmír. Prvýkrát zaujala v súťaži Česko
Slovensko má talent, v ktorej skončila tesne pred semifinále.
Táto skúsenosť a pozitívne ohlasy poroty či divákov ju však
povzbudili a naviedli na hudobnú kariéru.
Dnes už má svoju kapelu, s ktor ou aktívne koncertuje. Agi sklad
bu Vesmír vydáva ako sólový pro
jekt. Text aj hudbu zložila sama
ešte v januári 2018. Popový singel
s prvkami jazzu vydala spoločne
s videoklipom natočeným v Pál
ffyovskom kaštieli v Malackách.

Táboriaci saský zbor (rekonštrukcia)

Zrodila sa náhodou
Pieseň je vnútorným vyzna
ním a vyjadrením k dnešnému
svetu. Jej zrod bol pomerne ne
typický. Vznikla pri hre, v ktorej ju
kamarátka vyzvala v skladaní na
tému vesmír. „Námet som vtedy
pojala po svojom. Do tvorby som
vložila svoje vtedajšie pocity.”
Nie je jediná
Agáta sa vo svojom vesmíre
snaží uvoľniť od zbytočných spo
ločenských tlakov a pravidiel.
„Pieseň znázorňuje všetko to,
čo je vo mne. Hoci sa ma okoli
tý svet snaží rôznymi spôsobmi
ovplyvniť a oklamať, môj vesmír
mi nikto nevezme.” Uniká do neho
vo voľných chvíľach.
Zároveň nie je jedinou, ktorá
to tak cíti. Pozvanie do klipu pri
jalo niekoľko jej známych, ktorí
zdieľajú myšlienku skladby. Na
nahrávke však znie iba Agin au
tentický hlas.

Bivak saských dragúnov (rekonštrukcia)

Mgr. Matej Čapo (27),
absolvent odboru história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bra
tislave (FiF UK), od roku 2017 doktorand na Katedre všeobecných dejín FiF UK.
Venuje sa problematike napoleonských vojen, predovšetkým vo vzťahu k úze
miu strednej Európy. Za vynikajúcu diplomovú prácu s názvom Napoleonské
Zdroj: www.uniba.sk
vojny a Slovensko získal Cenu rektora.		

Klape jej to s kapelou
V súčasnosti Agi hráva so svojou kapelou. Mladé zoskupenie
prináša na koncerty vlastné sklad
by v slovenčine, ale aj angličtine.
Tvorbu chcú v budúcnosti preta
viť aj do prvého albumu.
„Hrávame prevažne v okolí Bra
tislavy. Postupne sa dostávame aj
do iných kútov Slovenska. Toto leto
sme napríklad navštívili Banskú

Štiavnicu alebo Brezno.” Najbližší
koncert odohrajú 15. septembra
na Dobrom trhu v Bratislave.
Úspech v Talente
Agi sa predstavila v poslednej
sérii súťaže Česko Slovensko má
talent. Skladbu Valerie sa snažila
precítiť tak ako jej vzor Amy Wi
nehouse. Mladá speváčka svo
jím vystúpením zdvihla divákov
zo stoličiek a vyslúžila si stan
ding ovation. „Vy takmer spĺňate
to, ako by mal vyzerať víťaz toh
toročného Talentu. Hľadám vás,”
hodnotil Agi Jaro Slávik. „Prečo
takmer?” Ohradila sa následne
Marta Jandová. Agi síce dostala
štyrikrát áno, ale v silnej spevác
kej konkurencii ju producenti šou
ďalej neposunuli. Táto skúsenosť
ju však povzbudila a usmernila
k jej ďalšiemu hudobnému roz
voju.		
-red-
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Jedna lastovička leto
nerobí, a preto sme
ich v Malackách mali
ďaleko viac. Minimálne tých kultúrno-spoločenských, v podobe
rôznych akcií a podujatí, predstavení a vystúpení. Spomienky na
ne zostanú navždy zachytené v našej fotogalérii.

Leto v našom meste

Na Poľovníckom dni 2019
sa zabavili deti i dospelí

V sobotu 24. augusta sa v Zámockom parku uskutočnilo tradičné spoločenské podujatie Poľovnícky
deň. Oslava náruživých i sviatočných lovcov a milovníkov prírody prilákala množstvo návštevníkov
rôznych vekových kategórií, čomu zodpovedala aj
skladba programu. Jeho súčasťou bola oblastná
výstava psov všetkých plemien a klubová výstava
jazvečíkov, zápolenie vo varení guláša, rôzne vedomostné súťaže, cesta rozprávkovým lesom pre najmenších a veľa ďalšieho. Atmosféru umocnili hudobné vstupy v podaní ľudovej hudby Grancovci,
skupiny Countryfied a Záhoráckych heligonkárov,
ako aj pekné počasie a vynikajúce občerstvenie.
Obvodná poľovnícka komora Malacky spolu s ostatnými organizátormi podujatia ďakuje všetkým
za účasť i podporu a teší sa dovidenia na ďalšom
Poľovníckom dni v Malackách.

Dvojstranu pripravila redakcia MH.
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Voľné pracovné miesto:

údržbár
Materská škola
Jána Kollára 896
901 01 Malacky

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: 9/2019
Pracovný úväzok: 100 %
Funkčný plat: 637 €

riadková inzercia
• Predám dôsledne servisovanú Hon
du Civic 5D 1.4, r. v. 2003, 273 300 km,
priemerná spotreba len 5,1 l BA95 na
100 km. Vo výbave Webasto, alarm,
klíma, ťažné zariadenie.
Kontakt: 0950 42 83 91
• Predám zgenerálkovaný (rám vy
pieskovaný, napráškovaný) bicykel
Trek (Shimano Deore XT) – v hydrau
like vidlica, brzdy, sedadlo + rozloži
teľný kufor v saniach nosiča batožín.
Kontakt: 0950 42 83 91

Kvalifikačné predpoklady:
stredné vzdelanie
Iné požiadavky:
zodpovedný prístup k práci,
samostatnosť, spoľahlivosť,
manuálna zručnosť,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť.
Zoznam požadovaných
dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis
s uvedením telefonického
a e-mailového kontaktu,
písomný súhlas so spracovaním
osobných údajov.
Žiadosť spolu s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť
najneskôr do piatka 6. septembra
na adresu Materská škola, kan
celária riaditeľky MŠ, Štúrova
139, 901 01 Malacky alebo na
e-mail miriam.adamovicova@
msmalacky.sk. Vybraní uchá
dzači budú pozvaní na pracovný
pohovor.
Bližšie informácie o pracovnom
mieste:
Miriam Adamovičová,
0915 120 130.

číslo 15 vyjde
11. septembra

Plaváreň bude dočasne zatvorená

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch od 2. do 13. septembra bude krytá plaváreň v športo
vej hale Malina zatvorená. Dôvodom odstávky je pravidelná údržba.

AD HOC

Klub filatelistov ZSF 52 – 32 Malacky
Základná škola Dr. J. Dérera Malacky
Centrum voľného času Malacky
Mestské centrum kultúry Malacky
pozývajú na

Jesennú zberateľskú burzu

(stretnutie zberateľov všetkých zberateľských odborov)
* známky, mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky,
pivné suveníry, starožitnosti, figúrky z kindervajíčok, hokejové kartičky, odznaky a pod.
* sobota 7. septembra od 8.00 do 12.00 h
* školská jedáleň ZŠ Dr. J. Dérera (Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky)
* vstupné 0,50 €, mládež do 15 rokov vstup zdarma
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Večerný beh zdravia –
Beh vďaky SNP
(propozície 36. ročníka)

Organizátor:
Mesto Malacky, CVČ, ZŠ Dr. J. Dérera
Záštita:
Komisia pre šport a mládež pri MsZ Malacky
Spoluorganizátori: AC Malacky, AD HOC, Dobrovoľný hasičský zbor,
Slovenský zväz telesne postihnutých – Klub zdravotne
postihnutých detí a mládeže Malacky
Termín:
piatok 6. september
Miesto štartu:
ZŠ Dr. J. Dérera, pamätník SNP
Prezentácia:
15.00–16.15 h, školský dvor ZŠ Dr. J. Dérera
Otvorenie:
16.20 h, pamätník SNP
Štart:
16.30 h
Cieľ:
Zámocký park – futbalový štadión, bežecká dráha
Vyhodnotenie:
17.30 h

Zuzkinu pamiatku
si na Vysokej pripomenuli
desiatky ľudí
Pekné počasie prilákalo v nedeľu 18. augusta na Záhorácky výstup
na Vysokú vyše 70 účastníkov rôznych vekových kategórií. Išlo už
o 12. ročník tradičného podujatia.
Na Vývrat, odkiaľ sa výstup začal,
väčšinu turistov priviezol autobus
z Malaciek, niektorí prišli autami.
Najstarším účastníkom výstupu bol
84-ročný Anton Putek z Malaciek,
najmladšou bola 14-mesačná Agát
ka Plechlová z Bratislavy, ktorú na
Vysokú vyniesli rodičia.
Počas výstupu mali účastníci krát
ku prestávku na občerstvenie. Sa
mozrejme, najdlhšie si oddýchli na
druhom najvyššom vrchu Malých
Karpát. Po zápise do vrcholovej kni
hy nasledovala spoločná fotografia
a rozdávanie účastníckych kariet.

Pri pamätnej doske Zuzany Krajčíri
kovej si kytičkou kvetov a minútou
ticha pripomenuli nádejnú výtvar
níčku, turistku a organizátorku mlá
dežníckych podujatí, ktorá mala hory
veľmi rada, no stali sa jej osudom.
Pri zostupe nechýbala tradičná
opekačka. Organizátormi tohto kaž
doročného podujatia sú okrem Ko
misie pre šport a mládež pri MsZ
Malacky aj miestny odbor Matice
Slovenskej, Mestské centrum kultú
ry a Centrum voľného času v Malac
kách.
Text: A. Pašteka, foto: Š. Sopóci

Bezplatná právna
poradňa pre seniorov
6. september
20. september
4. október
18. október
od 10.00 h
Piatok
8. november do 12.00 h
22. november
6. december
20. december

Bezplatná právna pomoc je urče
ná pre seniorov s trvalým bydliskom
v Malackách. Na konzultáciu s práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať vopred, stačí
prísť na Mestský úrad v Malackách (1.
poschodie, číslo dverí 128). Prineste
si so sebou občiansky preukaz (kvô
li overeniu bydliska). Poradenstvo je
diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v týchto oblastiach:

exekúcie,
rodinné vzťahy (rozvod, rozdele
nie bezpodielového spoluvlastníctva
manželov),
dedičské konanie,
zmluvné vzťahy (uzavretie kúp
nej zmluvy, darovacej zmluvy, ná
jomnej zmluvy),
majetkové záležitosti (vyporia
danie podielového spoluvlastníctva,
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc
tvo nehnuteľností nezapísaných na
liste vlastníctva, výpovede z nájmu),
spotrebiteľské problémy (rekla
mácie tovaru/služieb),
právna ochrana (usmernenia
v súdnych sporoch a v konaniach
pred štátnymi orgánmi).
Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastu
pujeme ani v konaniach na sú
doch.			
-red-

Kategórie:
rodičia s deťmi vo veku 3–6 rokov
žiačky 1.–2. ročník ZŠ
žiaci 1.–2. ročník ZŠ
žiačky 3.–4. ročník ZŠ
žiaci 3.–4. ročník ZŠ
žiačky 5.–7. ročník ZŠ
žiaci 5.–7. ročník ZŠ
žiačky 8.–9. ročník ZŠ
žiaci 8.–9. ročník ZŠ
dorastenky
dorastenci
ženy
muži
Dĺžka trate:
Trať meria asi 2000 metrov. Prvých
850 metrov tvorí asfaltový povrch od
pamätníka SNP po Zámockú bránu.
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MALACKÁ MATRIKA
od 19. 8. do 26. 8. 2019
Augustoví jubilanti
80 rokov
Anna Baumannová, Zden
ko Blažíček, Augustín Gašpar, Jo
zefa Makytová, Ernestína Marošo
vá, Ľudovít Oberta, Anna Roššová,
Cyprian Stríbrnský
85 rokov
Mária Podmajerská, Rudolf Škojec
86 rokov
Vendelín Jurkovič, Žofia Kožucho
vá, Mária Vavricová
88 rokov
Anton Brázdil, Alojz Kvaššay

Ďalej sa beží po vyznačenej trati Zá
mockým parkom. Cieľ je na atletickej
dráhe. V prípade potreby môže byť
trasa z technických príčin upravená.
Ceny:
Prví traja z každej kategórie dosta
nú diplom a vecnú cenu. Diplom a cenu získajú najmladší a najstarší účast
ník behu. Každý pretekár, ktorý ab
solvuje trať, sa dostane do žrebova
nia vecných cien. Po predložení troch
účastníckych listov z rôznych roční
kov získava pretekár vecnú cenu.

89 rokov
Helena Blažková, Stanislav Ciprys,
Helena Petrášová

Upozornenie:
Každý štartuje na vlastné riziko.
Poplatok 2 € pri strate alebo nevráte
ní štartového čísla.

Vítame medzi nami
Markus Šipka *24. 6.
Šimon Pullmann *5. 6.
Lujza Chalupová *14. 6.

90 rokov
Ľudovít Krajči, Anna Oravcová
94 rokov
Ľudovít Cagáň
96 rokov
Emerencia Havlová
Srdečne blahoželáme!

-red-

Denné centrum –
Klub dôchodcov
organizuje

tanečné
popoludnie

v pondelok 9. septembra 2019
o 14.00 h v Spoločenskom dome MCK (vedľa Inkubátora).
Poplatok za hudbu 1 €.

Povedali si áno
Silvia Rajnová a Samuel Valúch
Simona Demková a Tomáš Kunák
Dana Mravíková a Milan Oliva
Katarína Bartalská a Daniel Janeček
Soňa Havlíková a Vladimír Móro
Kristína Lednická a Lukáš Spuchlák
Alena Bížová a Lukáš Janeček
Katarína Daníčková a Michal Marti
nus
Viera Štvrtecká a Michal Vrábel
Eva Závodná a Tomáš Klein
Jana Novotná a René Andrés
Holt-Pérez
Iveta Kubalová a Pavel Novota

SPOMIENKY
Keby sa dal vrátiť čas,
dotknúť sa Ťa dlaňou
a počuť Tvoj hlas.
Už sa však nevráti, čo čas vzal,
ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
12. júla uplynuli tri
roky od smutnej
chvíle, keď nás na
vždy opustil náš
brat, tatko, dedo,
švagor a kamarát
Ján Chmela z Ma
laciek. Spomínajte s nami.
Navždy prestali
pre Teba hviezdy svietiť,
navždy prestalo
pre Teba slnko hriať,
ale tí, čo Ťa mali radi,
nikdy neprestanú
na Teba spomínať.
21. júla sme si pripo
menuli 6. výročie
úmrtia nášho drahé
ho otca a dedka Jo
zefa Kratochvíla.
S láskou v srdci spo

mínajú dcéra Jarmilka a syn Vladi
mír s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
4. augusta sme si
pripomenuli 7. vý
ročie úmrtia náš
ho drahého syna,
otca, deda, brata,
švagra, krstného
otca a kamaráta
Michala Beňu z Malaciek. S láskou
v srdci spomína celá rodina. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.
10. augusta sme si
pripomenuli 2. vý
ročie úmrtia našej
drahej mamičky
a babky Veroniky
Vitekovej z Mala
ciek. S láskou v srd
ci spomínajú dcéry a syn s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

S láskou a úctou spomíname na
našich drahých rodičov, Huberta
(zomrel 30. mája 1989 – 30. výročie)
a Annu (zomrela 17. augusta 2004 –
15. výročie) Hauptvoglovcov. Spo
mínajú dcéra Nora s manželom, sy
novia Karol a Juraj s rodinami a os
tatní príbuzní.
Osud je veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky
a v srdci žiaľ.
17. augusta sme si
pripomenuli 10. vý
ročie úmrtia nášho
milovaného Eduar
da Kuru.
S láskou spomínajú
manželka Mária,
dcéry Marta, Marika a Daniela, zaťo
via Tono a Braňo, vnúčence Lucka,
Kájo, Erika, Miško a Danko, pravnú
čence Laura, Sofia, Natálka, Kiara
a Dominik.
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Neopísateľný pocit:

Naše mažoretky sú
majsterkami Európy
Po úspešných majstrovstvách Slovenska prišiel pre mažoretky ELLA
dlhoočakávaný vrchol súťažnej sezóny - majstrovstvá Európy. Až 102
najlepších tímov z nášho kontinentu sa stretlo v chorvátskom Záhre
be. Naše dievčatá si vybojovali postup so šiestimi choreografiami, pri
čom všetky napokon skončili v prvej päťke.

Výprava mažoretiek Ella potrebo
vala na cestu dva autobusy, pretože
na majstrovstvá Európy po prvýkrát
postúpili aj mladšie dievčatá – kadet

zástupkýň zo Slovenska v tejto ka
tegórii boli druhé najlepšie. Vrcho
lom celých majstrovstiev bola pre
mažoretky Ella veľká formácia ju

Mladí stolní tenisti úspešní
v medzinárodnom turnaji
August bol v stolnom tenise
mesiacom 27. ročníka medziná
rodnej série turnajov detí a mládeže Satellite Tour. Na tomto
kvalitne zastúpenom podujatí
nechýbali ani hráči MSK Malac
ky.

ky. Ako prvá sa predviedla minifor
mácia kadetiek Natálka Bukov
ská, Dorotka Danihelová, Timejka
Polovková, Sabinka Jurkáčková,
Nikolka Najvirt, Lili Chlepková
a Tamarka Ehrmannová. V obrov
skej a silnej konkurencii 21 súťažia
cich tímov vybojovali krásne 5. mie
sto. Keďže naše dievčatá patrili v tejto kategórii medzi najmladšie sú
ťažiace, ich výsledok je obrovským
úspechom a motiváciou do nasledu
júcich rokov. Ďalšími v poradí bolo
trio junior Alicka Blažková, Eliška
Bačová a Julka Baťková, ktoré zís
kali z 22 tímov výborné 4. miesto.
Ako posledné v úvodný súťažný deň
zabojovali s miniformáciou junior
Alicka Blažková, Eliška Bačová,
Julka Baťková, Julka Kovárová,
Miška Bolfová, Peťka Ehrmanno
vá a Karolínka Hrebeňová. Z kon
kurencie 19 súborov obsadili pekné
5. miesto.
Na druhý deň dievčatá čakali nie
len tréningy, ale aj oddych a kopec
zábavy, aby načerpali novú energiu
do ďalších súťažných dní počas ví
kendu. Naše juniorky v kategórii
defilé s choreografiou na tému
Retro získali striebro a titul I. vicemajster Európy. Najťažší, no hlav
ne najúspešnejší deň bol ten po
sledný. V najkrajšej a najnáročnejšej
kategórii veľkých formácií sa ako prvé predstavili kadetky so svojou
choreografiou Afrika. Tieto malé
bojovníčky sa na majstrovstvá Európy prebojovali z 5. miesta na šam
pionáte Slovenska. Svojim výkonom
v Záhrebe prekvapili všetkých, pre
tože v silnej konkurencii starších sú
periek zo 17 súborov sa umiestnili
na prekrásnom 5. mieste. Spomedzi

Postupne sa hralo v Senci, Haví
řove a Hluku. Prvú medzinárodnú skú
senosť zažili v Senci talentovaní prí
pravkári Paulína Godányová a Oliver Sloboda, ktorí zatiaľ na postup
zo skupiny nedosiahli. Premiéru za
Malacky mala aj Ivana Čermáková,
ktorá k nám prišla v lete z Moravské
ho Svätého Jána. V kategórii mlad
ších žiačok postúpila medzi 32 naj
lepších.
Na turnaji v Havířove sa zúčast
nila Sára Bilkovičová. Vstup do no
vej sezóny jej vyšiel výborne, preto
že vyhrala kategóriu starších žiačok.
Organizátori si Sáru všimli a ponúkli
jej účasť aj v kategórii družstiev. Sára
a jej spolubojovníčky zo spojeného
tímu Nela Hanáková (Havířov) a Ka
rolína Jaroňová (Sparta Praha) vyhrali
a tešili sa zo zisku zlatej medaily.
Posledný turnaj zo série sa konal
v moravskom mestečku Hluk. Naši

nioriek. V silnej konkurencii si
s choreografiou Level Up vybojo
vali zlato a titul majsteriek Európy.
Po dlhých rokoch sa to konečne
podarilo. Z malého a nenápadného
súboru sa po náročnej ceste prebo
jovali až na úplný vrchol mažoretko
vého športu. Ich výkon chválili z kaž
dej strany. Bol to neopísateľný po
cit. Slovenská hymna hrala pre nás,
pre naše dievčatá, trénerky, rodičov
a pre všetkých ktorí nám fandili a dr
žali palce. Niektoré z našich dievčat
čakali na túto chvíľu vyše 9 rokov.
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí
nám držali palce, no najmä našim
rodičom a všetkým, ktorí boli s nami
ako fanklub v Chorvátsku.
Text a foto:
Mažoretky Ella

Sára na bronzovom stupienku (druhá sprava).

najmladší hráči Paulína a Oliver opäť
bojovali, čo im sily stačili, ale ani ten
toraz v silnej konkurencii neuspeli.
Smolu mala aj Ivana, keď prehrala
dva zápasy až v koncovke. Naša naj
väčšia nádej – Sára – si v skupine počínala suverénne a všetky zápasy
vyhrala. Vo vyraďovacej časti sa po

dvoch víťazstvách dostala až do se
mifinále, kde prehrala s neskoršou ví
ťazkou celého turnaja. Sára Bilkovičo
vá však vybojovala cenné 3. miesto,
k čomu jej srdečne blahoželáme. Zá
roveň ďakujeme každému hráčovi za
vzornú reprezentáciu klubu.
Text: P. Rajtoková, foto: MSK Malacky

Malačania
pokorili rieku Moravu
V sobotu 10. augusta sa na rie
ke Morave v Gbeloch-Adamove
uskutočnili rýchlostné preteky
motorových člnov pre mládež
o Slovenský pohár v kategórii
Formula Future.
Išlo o druhé kolo tohto poduja
tia pod záštitou Slovenského zväzu
vodného motorizmu, Ministerstva

školstva, vedy a výskumu SR a miest
Malacky a Gbely.
Na pretekoch sa zúčastnili mladí
vodní motoristi z Malaciek, Bratisla
vy, Piešťan a Komárna. Po ukončení
súťaže, ktorej súčasťou bolo viazanie
námorníckych uzlov a dva rozjazdy
na motorových člnoch, sa na prvých
miestach umiestnila súrodenecká
dvojica z Malaciek – Ella Jungová

v triede Delfín a Šimon Jung v triede
mladších žiakov, obaja členovia klu
bu SJ Sport Malacky.
Najlepší si prevzali krásne poháre,
víťazi si odniesli domov aj Pohár pri
mátora mesta Malacky. Naprázdno
však neodchádzal nikto, všetci účast
níci dostali malé pozornosti od mes
ta Gbely a sponzorov podujatia.
Text: A. Pašteka, foto: archív
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Tešíme sa z úspechov mladých atlétov
Koncom júna sa naši talentovaní atléti zúčastnili na troch vrcholných
podujatiach – medzinárodné superfinále Čokoládovej tretry, maj
strovstvá republiky v atletike základných škôl a súťaž Hľadáme nových
olympionikov. Ich vynikajúce výkony stoja za pripomenutie na strán
kach Malackého hlasu aj po pár týždňoch od konania týchto súťaží.

ktorá v behu na 600 m obsadila 11.
priečku. Na tej istej trati sa o dve mie
sta lepšie prezentovala Karen Gríge
lová. Náš posledný zástupca Peter
Kottlík potešil 14. miestom v behu
na 1000 m. Súťaž zameraná na vy
hľadávanie talentov s rýchlostnými
a vytrvalostnými predpokladmi je ur
čená pre deti s ročníkom narodenia
2006 a mladšie. V uplynulom škol
skom roku sa do nej zapojilo viac ako
3000 žiakov zo 160 škôl. Jej patrónmi
boli olympijský víťaz v chôdzi na 50
km Matej Tóth a halový majster Eu
rópy v šprinte na 60 m Ján Volko.

Čokoládová tretra –
medzinárodné superfinále
Doteraz najlepším výsledkom AC
Malacky v superfinále Čokoládovej
tretry bolo 5. miesto Juraja Hlaváča,
ktoré v jej uplynulom ročníku dosia
hol v behu na 200 m. V medzinárod
nom semifinále Čokoládovej tretry
2019 v Ostrave sa predstavili šiesti
členovia AC Malacky. Všetci sa do záverečnej fázy súťaže kvalifikovali
umiestnením v prvej desiatke v rámci
slovenského finále.
Najlepšie z nich si viedol Richard
Mráz, ktorý po dosiahol v medziná
rodnom semifinále behu na 100 m pia-

rov z Českej republiky, Poľska a Slo
venska. Do medzinárodného finále
postupovala osmička najrýchlejších.
Malačania súťažili so cťou a zaslúžia
si pochvalu a poďakovanie.

Čokoládová tretra. Richard Mráz na šta
dióne v Ostrave.

Hľadáme nových olympionikov. Zľava Hanka, Karen, Adam a Peter.

Hľadáme nových olympionikov
Jubilejný 20. ročník súťaže Hľadá
me nových olympionikov vyvrcholil
celoslovenským finále na atletickom
štadióne Mladá Garda v Bratislave.
Právo štartu v konkurencii najlep
ších bežcov Slovenska na 60 m, 600
m a 1000 m si na základe postupu
z krajského kola zabezpečili aj žiaci
škôl nášho okresu, Adam Gašpar (ZŠ

Majstrovstvá SR žiakov a žiačok
Zlato Michaely Salayovej, strie
bro družstva žiakov, bronz Matúša
Klasa a štafety žiakov na 4x 60 m –
to je bilancia Malačanov z celoštát
neho kola v atletike základných

Majstrovstvá SR v atletike. Strieborný tím chlapcov s trénerom P. Filipom.

ty najrýchlejší čas a postúpil do super
finále. Tam si svoje umiestnenie ešte
o jednu priečku vylepšil, keď v kate
górii miniprípravka chlapci (ročník narodenia 2012 a mladší) zaznamenal 4.
najrýchlejší čas a osobný rekord 16,78
s. Z ostatných zástupcov malackej at
letiky sa najviac darilo Teodorovi Vo
lekovi, ktorý si v behu na 300 m opäť
vylepšil svoje osobné maximum a de
siatym najrýchlejším časom len tesne
zaostal za bránami finále. Umiestne
nie v druhej desiatke dosiahol Šimon
Nehyba v behu na 200 m (17. miesto),
na 24. priečke klasifikovali Matúša
Bachratého v behu na 300 m, Viktó
ria Pauková (200 m) a Vanesa Sala
iová (300 m) obsadili vo svojich ka
tegóriách zhodne 26. priečku.
V každej zo šiestich semifinálo
vých kategórií štartovalo v jednotli
vých rozbehoch viac ako 40 preteká

Dr. J. Dérera, Malacky), Hana Zá
lesňáková (ZŠ Albína Brunovské
ho, Zohor), Karen Grígelová a Pe
ter Kottlík (obaja ZŠ Záhorácka,
Malacky), ktorí sa pripravujú v Atle
tickom klube AC Malacky. Všetci svo
jím umiestnením príjemne prekvapili
a predviedli kvalitné výkony v podo
be osobných rekordov.
O najväčší úspech sa postarali
naši šprintéri. Adam Gašpar zvíťazil
vo štvrtom rozbehu na 60 m a v cel
kovom hodnotení dosiahol 5. najlepší
čas. Karen Grígelová bola najrých
lejšia v treťom rozbehu na 60 m, čo
v konečnom poradí znamenalo 6.
miesto. Od organizátorov súťaže do
stali obaja pozvánku na spoločné
športové sústredenie, ktoré sa usku
toční v októbri v Tatrách.
Veľkým prísľubom je výkon ešte
len 10-ročnej Hany Zálesňákovej,

škôl. Početnú výpravu žiakov špor
tových tried ZŠ Záhorácka doplnila
Timea Morávková zo ZŠ Dr. J. Dére
ra, ktorá sa na šampionát kvalifiko
vala ako víťazka Bratislavského kraja
v behu na 300 m.
V súťaži jednotlivcov zvíťazila
v behu na 800 m Michaela Salayo
vá, vďaka čomu sa stala majsterkou
republiky. V skoku do diaľky príjem
ne prekvapil Matúš Klas, ktorý si
„doskočil” pre bronz. Medaily rovna
kého kovu získalo za tretí najrých
lejší čas v štafete žiakov na 4x 60 m
aj kvarteto ZŠ Záhorácka Malacky A
v zložení Timotej Kotrla, Nicolas
Gazdič, Matúš Klas a David Vrab
ček. V súťaži tímov nám veľkú radosť
urobila zostava René Ďuriš, Nicolas
Gazdič, Oliver Kello, Matúš Klas, Ti
motej Kotrla, Adam Pavlík, Samu
el Škoda, David Vrabček a Matúš

Klas. Chlapci v konkurencii ôsmich
najlepších tímov Slovenska a vybo
jovali strieborné medaily. Umiestne
nie v prvej desiatke dosiahli aj v behu
na 300 m David Vrabček (7. miesto)
a Nicolas Gazdič (9. miesto).
Blízko k úspechu bola v individuál
nej súťaži aj Nikola Brandisová, kto
rá v šprinte na 60 m postúpila do fi
nále, kde napokon obsadila 4. miesto.
Na rovnakom mieste klasifikovali aj
štafetu žiačok na 4x 60 m v zložení
Silvia Pullmannová, Karen Gríge
lová, Michaela Salayová a Nikola
Brandisová. Bronzové medaily tes
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ne unikli aj družstvu žiačok Vivien
Hurbanová, Anna Koričárová, Lau
ra Lukačovičová a Sabina Škodo
vá, Nikola Brandisová, Dominika
Juhásová, Michaela Salayová, Ka
ren Grígelová a Silvia Pullmanová.
Podobne ako chlapci predviedli kva
litné výkony v behu na 300 m aj naše
dievčatá. Timea Morávková obsadi
la 5. miesto, hneď za ňou skončila Ni
kola Brandisová (6. miesto) a do TOP
TEN sa ešte zmestila aj Michaela Sa
layová (9. miesto).
Ďakujeme všetkým, ktorí pod
porili prípravu a účasť našich žiakov
a žiačok.
Text: P. Filip,
foto: A. Mrázová, M. Voleková,
P. Filip

Prázdniny v Žolíku: kemp
aj víťazstvo na turnaji
Futbalové
kluby
ŠK Žolík
Malacky
a FC
Malacky
v spolupráci
s mestom
Malacky
zorganizo
vali
začiatkom
prázdnin
kemp
mladých
nádejí.

Počas piatich dní deti trénovali
pod dohľadom licencovaných tré
nerov. Na kempe sa zúčastnilo 36
detí z celého Záhoria vo veku od se
dem do trinásť rokov, okrem iných
z klubov ŠK Žolík, FK Senica či ŠK
Závod. Malí futbalisti mali počas
horúcich dní zabezpečené aj osvie
žujúce kúpanie v športovej hale Ma
lina. Spestrením bolo využitie mo
derných elektronických zariadení
na meranie výkonností a stretnutie
s odchovancom ŠK Žolík, sloven
ským reprezentantom vo futbale Sa
muelom Mrázom.
Letné prázdniny znamenali aj
prípravu na novú sezónu. Jednotli
vé mládežnícke tímy klubu ŠK Žolík
si ju spestrujú prípravnými zápas
mi s mužstvami z blízkeho okolia.

Hráči kategórie U10 sa na základe
pozvania z klubu Arbeitersportve
rein Hohenau zúčastnili na turnaji
v Rakúsku. Naše talenty nenašli
v štyroch zápasoch premožiteľa,
a stali sa tak zaslúžene celkovým ví
ťazom dobre organizovaného mlá
dežníckeho turnaja.
Malacky reprezentovali:
Mathias Čermák, Michael Vician,
Juraj Sušila, Richard Hlavatý, Lukas
Busch, Lukáš Tedla, Filip Tilka a Ja
kub Gembeš.
Výsledky:
ASV Hohenau A – ŠK Žolík
ASV Hohenau B – ŠK Žolík
Sportklub Durnkrut – ŠK Žolík
ŠK Gajary – ŠK Žolík

1:4
0:3
0:3
1:1

Text: F. Hlavatý, foto: ASV Hohenau

Prvoligoví súperi sú už známi

Malackí hádzanári sa po zostupe z extraligy budú v aktuálnej sezóne pokú
šať o návrat medzi elitu. Ich prvoligovými súpermi budú MHK Piešťany (tiež bý
valý extraligista), ŠK DAC Dunajská Streda (prvoligový nováčik), Agrokarpaty
Pezinok, Tatran Stupava, Slovan Modra B, Bratislavská hádzanárska akadémia,
TJ Sokol Cífer, HŠK 74 Kolárovo a MHáK Martin. Prvoligová sezóna sa začína
7. a 8. septembra, Malačania v prvom kole privítajú TJ Sokol Cífer.

Dorastenci budú hrať druhú ligu

Po neúspešnom pôsobení mladšieho i staršieho dorastu hádzanárskeho
klubu Strojár Malacky v najvyššej súťaži v minulej sezóne sa spojený tím do
rastu v aktuálnom ročníku predstaví v druhej lige. Súpermi Malačanov v tejto
súťaži budú zväčša dorastenecké tímy prvoligových mužstiev. Naši dorasten
ci začnú svoje pôsobenie v druhej lige v sobotu 14. septembra na palubovke
MHK Piešťany, v ďalších dvoch kolách opäť vycestujú za súpermi do Cífera
a Pezinka. Prvý domáci zápas odohrajú až vo štvrtom kole 5. októbra proti
Trnave.							M. Binčík
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Šachistka Silvia Fajtáková
na Slovensku bronzová

Malačania
v tomto
ročníku
nezasiahli
do Slovnaft
Cupu, keďže
sa vedenie
klubu
rozhodlo
túto súťaž
vynechať.
Súťažná
sezóna sa im
teda začala
neskôr než
iným
treťoligis
tom,
ktorí
účinkovali
v pohári.

Celoslovenský seriál náborových turnajov mládeže GPX Slovenské
ho šachového zväzu má za sebou 12. ročník.

Futbalisti FC Malacky
začali novú sezónu
Prvé tri zápasy boli však zo strany
Malaciek výsledkovo veľmi rozpa
čité. Jedna prehra a dve remízy po
prvých troch kolách nie sú ideálne,
zmeniť to môžu už v najbližšom ko
le. Ich štvrtým súperom bude ŠK To
mášov, s ktorým sa stretnú v nedeľu
1. septembra o 17.00 h na štadióne
v Zámockom parku.

kole prehrali na pôde Bernoláko
va 0:2 a ďalšie dva ligové zápasy
priniesli len domáce remízy s Ro
vinkou 1:1 (gól za Malacky dal Sa
muel Livora) a s Devínskou Novou
Vsou 2:2 (za Malacky skórovali Šte
fan Kovárik a Pavol Michalovič). Po
troch kolách sú s dvoma bodmi na
13. mieste tabuľky.

V troch kolách iba dva body
Malackí futbalisti majú po 10.
mieste v tretej lige BFZ v sezóne
2018/2019 v tej aktuálnej vyššie cie
le. Nasvedčuje tomu aktivita v klube
a zmeny v kádri, avšak úvod ligovej
sezóny nevyšiel podľa predstáv zve
rencov Štefana Horného. V prvom

Zmeny v kádri počas leta
FC v uplynulej sezóne trápili najmä nestabilné výkony brankárov
Tomasa Vebera i Patrika Javorské
ho, takže príchod kvalitnej náhrady
v podobe Juraja Krkošeka z Prog
resu Selice by mal priniesť istotu do
defenzívy. Očakávania trénerského
tímu okolo hlavného kouča Štefana
Horného nenaplnila dvojica legionárov z Čiernej Hory Andrija Bakrač
a Mladen Vučić, ktorí sa vrátili do
vlasti. Mužstvo dočasne opustil aj
Samuel Vaniš, ktorý bude hosťovať
v štvrtoligovom ŠK Závod. Naopak,
tím posilnil Jakub Sagula z OŠK
Spišský Štvrtok, ktorý v minulej se
zóne hosťoval v Lozorne. Skúsenosti
prinesie Branislav Martinka, dote

Jesenná časť
III. ligy BFZ –
zápasy
FC Malacky
1. september
FC Malacky – ŠK Tomášov
8. september
FK Slovan Most pri Bratislave –
FC Malacky
15. september
FC Malacky – FK Slovan Ivanka
pri Dunaji
18. september
FK Inter Bratislava – FC Malacky
22. september
FC Malacky – ŠK Senec
28. september
PŠC Pezinok – FC Malacky
6. október
FC Malacky – OFK Dunajská
Lužná
13. október
FC Rohožník – FC Malacky
20. október
FK Rača – FC Malacky
27. október
FC Malacky – ŠK Báhoň
3. november
SFC Kalinkovo – FC Malacky
10. november
FC Malacky – MFK Rusovce

raz pôsobiaci v rakúskom Kittsee.
V prvom tíme bude hrávať aj Alojz
Danihel, od
chovanec domáceho
Žolíka.
Béčko v piatej lige zatiaľ
bez zaváhania
Futbalisti FC Malacky B si v V. lige
počínajú vynikajúco. V úvodných
dvoch stretnutiach získali 6 bodov
po vysokých domácich výhrach pro
ti Grinavskému futbalovému klubu
(13:1) a Cinemaxu Doľany (5:2). Rov
nako ako v prvom tíme, aj v béčku sa
udiali zmeny v kádri. Tím vedený Du
šanom Rupcom pred sezónou posil
nili navrátilci Jaroslav Zváč, Marian
Siekel a Marek Horváth. Z Rakúska
prišiel Michal Koporec a nováčikom
v tíme je aj náhradný brankár Dušan
Rupec mladší. B-tím by po 4. mies
te z minulej sezóny rád pomýšľal aj
na postup, po úvodných dvoch ko
lách mu patrí prvé miesto tabuľky.
Najbližší zápas odohrá na domá
com štadióne v sobotu 31. augusta
o 17.00 h. privíta ŠK Šenkvice.
Text: M. Binčík,
foto: J. Brandejsová

Hrá sa v troch kategóriách (do 8,
11 a do 14 rokov, samostatne chlapci
a dievčatá) a základná časť prebieha
v troch skupinách (západ, stred, vý
chod). V každej skupine postupuje
do semifinále 10 najlepších v jednot
livých kategóriách a do celosloven
ského finále sa dostanú traja najlepší
zo semifinálových skupín.
V kategórii dievčat do 14 rokov
reprezentovala Záhorácky šacho
vý klub Silvia Fajtáková. V celom
seriáli GPX si počínala úspešne
a 2. miestom v semifinálovej sku
pine si vybojovala účasť medzi
desiatimi najlepšími šachistkami
v celoslovenskom finále.
V areáli Holíčskeho zámku, v krás
nych zrekonštruovaných priestoroch
bývalej tabačiarne sa zišlo 58 fina
listov GPX. Silvia rozohrala turnaj veľ
mi dobre. Prvé štyri partie vyhrala,
potom síce ďalšie dve prehrala, av
šak ďalšími dvoma výhrami a remí
zou si poistila celkové 3. miesto a zisk
bronzovej medaily. Získala 6,5 bodu
z 9 partií. Ako jediná v turnaji doká
zala poraziť suverénnu víťazku semi
finálového aj finálového turnaja, úra
dujúcu majsterku SR Simonu Boch

ničkovú z klubu KŠN Bratislava. Silvii
ďakujeme za vzornú reprezentáciu
mesta i Záhoráckeho šachové
ho
klubu a želáme jej veľa ďalších úspe
chov.
Text a foto: R. Fajták

Bronzová Silvia Fajtáková (vľavo).

Hádzanárske EURO
malo malackú stopu
Na nedávnych majstrovstvách
Európy v hádzanej žien do 17
rokov, ktoré sa konali v Slovin
sku, sa predstavil aj výber Slo
venska. V širšej nominácii na
šampionát bola aj Malačianka
Sára Švajdlenková, no do dia
nia na záverečnom turnaji ne
zasiahla. Naopak, v každom zo
zápasov hrala brankárka Tatra
nu Stupava, Malačianka Viktó
ria Voržáčková.
Mladým Slovenkám ušiel postup
zo základnej skupiny, keď po výhre
nad Rumunskom a dvoma prehra

mi s Maďarskom a Rakúskom obsa
dili nepostupové 3. miesto. Dostali
sa do tzv. medziskupiny, kde vyhrali
so Španielskom a prehrali s Chorvát
skom, čo znamenalo, že v záverečnej
fáze EURA sa ocitli v bojoch o 9.–12.
miesto. Mladé slovenské hádzanárky
napokon po prehrách s Čiernou Ho
rou a Rumunskom obsadili 12. prieč
ku spomedzi šestnástich zúčastne
ných tímov. Úspechom však bol už
samotný postup na EURO a zvlášť
pre brankárku Viktóriu Voržáčkovú
bude turnaj zaiste motiváciou do
ďalšej kariéry.
M. Binčík

Úspešná premiéra florbalového turnaja

Školský dvor ZŠ Dr. J. Dérera ožil florbalom. Pre
miérový ročník turnaja Malacky Street Floorball
Cup, organizovaný klubom 1. SC Malacky, priví
tal domáce tímy a ich súperov zo Záhoria i Bra
tislavy.

Súťažilo sa v troch kategóriách – dospelí, deti do
17 rokov a deti do 14 rokov. Najmladšia kategória
mala len tri súťažiace družstvá, pred Gajarmi Snipers
a Modrými strelami zvíťazilo domáce mužstvo Benors.
Bohatšie zastúpená bola kategória detí do 17 rokov,
v ktorej triumfovali Šerifovia 23 pred druhými Snipers
Bratislava a bronzovým Segedínskym Gulášom. Najza
ujímavejšie zápasy priniesla kategória mužov, v ktorej
sa predstavili štyri mužstvá. Vo finále sa stretli dva ma
lacké tímy, Tempiš a Oheň. Prvý menovaný nakoniec
vyhral celý turnaj, bronzové medaily putovali do Gajar.
Letný turnaj, slúžiaci najmä na popularizáciu flor
balu, zažil svoj prvý ročník, no florbaloví nadšenci sa
už teraz môžu tešiť na tie ďalšie. Klub 1. SC Malacky by
totiž rád založil tradíciu.
Text: M. Binčík, foto: 1. SC Malacky
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