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úvodník

Rok plný
detskej
radosti

Tak sa nám to pekne rozbehlo. Už
sme niekoľkokrát písali, že sa konečne
vracajú mestské podujatia. Symbolicky to všetko začali Prvomájové Malacky za účasti tisícov návštevníkov a pokračovalo sa ďalšími akciami. Ako sme
už informovali, v najbližších dňoch nás
čakajú Športové hry malackej mládeže, cyklistický Memoriál Petra Patscha,
Deň rodiny v cirkevnej škole, Veterán
rallye, ale najmä oslava Dňa detí.
Toto podujatie má u nás zaužívaný
názov Deň detskej radosti a, veruže,
v sobotu 4. júna jej bude v Zámockom
parku neúrekom. Veríme, že všetko, čo
pripravujeme, urobí deťom veľkú radosť. Nebude chýbať kúzelník, tanečníci, detská diskotéka, bubnová šou,
divadielko, tvorivé dielničky, fotostena či zábavné cvičenie, no a na záver
príde pravá penová šou. Deti pri príchode dostanú ovocie, cukrovú vatu
a pukance. Ostatné dobroty im rodičia určite radi kúpia.
Myšlienka Medzinárodného dňa
detí vznikla v roku 1925 na medzinárodnej konferencii v Ženeve. Zástup
covia 54 krajín tam schválili deklará
ciu, ktorá sa zaoberala chudobou,
detskou prácou, vzdelaním a inými
otázkami týkajúcimi sa detí na celom
svete. Následne viacero krajín tento
deň zaviedlo s cieľom urobiť deťom
radosť a zároveň poukázať na prob
lémy týkajúce sa detí vo svete.
Naši najmenší by mali mať sviatok
po celý rok. Nemyslím ani tak denný
prídel sladkostí ako skôr objatia, lás
ku a dôveru. Iba tak z nich môžu vyrásť
slušní dospeláci, ktorí budú lásku, čo
sme im vštepili, šíriť ďalej. Želám nám
všetkým, aby bol celý rok naplnený
dňami detskej radosti.
Ľ. Pilzová
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Mažoretky Ella získali päť
republikových titulov
Ak vám na tohtoročných Prvo
májových Malackách chýbali
mažoretky Ella, dôvod bol ten,
že v dňoch 30. apríla a 1. mája
sa v Hlohovci zúčastnili na Maj
strovstvách Slovenska v mažo
retkovom športe. Ešte na jeseň
minulého roka sme vôbec netu
šili, či sa nám podarí zostaviť
choreografie, ktoré by sme na
šampionáte mohli prezento
vať. S pomocou našich mla
dých tréneriek sa to podarilo.
Trénerský tím v zložení Alica
Blažková, Eliška Bačová, Júlia
Baťková, Stella Kovarovičová,
Petra Ehrmannová, Karolína
Hrebeňová, Natália Šibalíková
a Micheala Bolfová vytvoril
neuveriteľných 6 choreografií.
Každá z nich získala medailu!

Prvý deň majstrovstiev – sobota –
patrila malým formáciám, kde v pr
vej choreografii bojovali naše naj
mladšie dievčatá Evička, Sabinka

Informácie na str. 3

a Nikolka pod vedením Elišky. Diev
čatá nastupovali s veľkou trémou,
o to krajší bol pocit, keď získali strie
bornú priečku a titul 1. vicemajste
riek SR.

Ďalšou choreografiou v kategórii
kadet baton, ktorú zostavili Karolín
ka a Natálka, bola mini formácia RIO.
Evička, Sabinka, Nikolka, Mia a Sá
rinka do toho dali všetko. To sa im

potvrdilo aj získaním zlatej medaily,
vďaka ktorej sa môžu hrdiť titu
lom majsteriek Slovenska v tejto
kategórii.
Natálka, Valentínka a Timka
pod vedením Alicky a Julky pred
viedli v kategórii malé formácie ju
nior originálny tanec na tému MU
LAN. Takisto získali zlato a titul
majster SR. Ďalšou choreografiou
v kategórii junior bola mini formá
cia, ktorú pripravila Eliška za pomo
Pokračovanie na strane 7
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Kúpalisko otvoria 3. júna
Letná sezóna na malackom kú
palisku sa tento rok rozbehne
už v piatok 3. júna. Taký je plán
v prípade, ak bude vhodné po
časie.
Riaditeľ AD HOC Dušan Rusňák
hlási, že prípravy sú v plnom prúde.
Už teraz si môžete na kúpalisku za
hrať beachvolejbal, stačí si rezervovať
termín na www.adhocmalacky.sk,
časť LETNÉ KÚPALISKO. Návštevní
ci kúpaliska si budú môcť zahrať za
zvýhodnené ceny aj bez rezervácie.
„Na túto sezónu sme pripravovali
rekonštrukciu, resp. vybudovanie nových sociálnych zariadení. Financie,
pripravené na túto investíciu, sme však
museli použiť na vykrytie enormného
nárastu energií. Nové sociálky sa projektujú, už máme aj štúdiu,” vysvetľu
je D. Rusňák. Okrem 50-metrového
plaveckého a menšieho detského
bazéna bude k dispozícii bezplatne

nafukovacia prekážková dráha a za
poplatok minigolf a beachvolejbal.
„Žiaľ, kvôli nárastu cien energií sme
boli nútení zvýšiť aj vstupné, približne
o 10 percent,“ priznáva šéf malackých
športovísk. Návštevné hodiny budú
rovnaké ako po minulé roky, teda

od 10.00 do 20.00 h počas prázd
nin a v júni počas pracovných dní sa
otvára až od 13.00 h.
Všetky potrebné informácie sú pravidelne aktualizované na facebooko
vom profile Letné kúpalisko Malacky.
Text: N. Jánošová, foto: -red-

Knihy dostali druhú šancu
Na jar tohto roka prišlo Centrum voľného času v Malackách so zaují
mavým vlastným projektom Dajme knihám druhú šancu. Obyvatelia
mesta a okolia mohli darovať akékoľvek knihy bez obmedzenia a CVČ
ich ponúklo ďalej prostredníctvom burzy kníh.

Jasle môžu prijať ďalšie deti

Mestské detské jasle majú od
septembra 2022 voľnú kapacitu na
prijímanie ďalších detí. Rodičia, kto
rí majú záujem o umiestnenie die
ťaťa do jaslí, môžu podávať žiadosti
o prijatie.
Formulár žiadosti na stiahnutie
je dostupný na www.malacky.sk,
odkaz DETSKÉ JASLE. Je potrebné
ho vypísať a poslať na adresu:

Mesto Malacky,
Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky.
Jasle poskytujú komplexnú celodennú starostlivosť o deti vo veku 1–3 roky. Zabezpečujú stravo
vanie, opateru, výchovnú starost
livosť a vzdelávacie aktivity s ohľa
dom na vek, zdravotný stav a indivi
duálny stupeň psychosomatického

vývinu. Cieľom pobytu v jasliach je
rozvíjať schopnosti a osobnosť die
ťaťa, osvojenie návykov a jeho so
cializácia.
Bližšie informácie poskytne ve
dúca detských jaslí Martina Novo
tová na čísle 0907 864 432 alebo
mailom detskejasle@malacky.sk.
-red-

V Malackách sa našlo veľa ľudí, kto
rí by ani náhodou knihu nevyhodili,
ale s láskou ju darovali, aby potešila
niekoho iného. Cvečko sa doslova
zaplnilo knihami a pracovníčky ich
nevedeli ani spočítať. Ľudia nosili aj
vzácne zväzky časopisov, série kníh
či knihy z povinnej literatúry...
Prvý termín konania burzy (1. apríl)
museli pre nepriazeň počasia zrušiť.
V náhradnom termíne v piatok 13.
mája tiež pol dňa pršalo, ale napokon
sa počasie umúdrilo. No keďže prí
prava burzy si vyžadovala nejaký čas,
organizátori sa rozhodli situovať ju
do vnútorných priestorov CVČ – a po
dujatiu to vôbec neublížilo. Na burze

si mohol každý vziať zadarmo toľko
kníh, koľko sa mu žiadalo. Viac ako
polovicu z celkového počtu si do
mov odniesli ich noví majitelia. Pre
veľký záujem a dostatok kníh sa bur
zu v Cvečku rozhodli predĺžiť a ľudia
mohli chodiť aj v nasledujúcom týžd
ni. „Nejaké knihy nám ešte zostali. Ak
by mal ešte niekto záujem, môže sa obrátiť na CVČ,” hovorí riaditeľka Alžbeta
Šurinová.
Knihy, prípadne zväzky časopisov,
ktoré si nik nevybral, venujú školám
a organizáciám, ponúknu knižniciam,
prípadne ich umiestnia do knižných
búdok po meste.
Text a foto: N. Jánošová

Dokumentácia k diaľničnej
križovatke je už hotová
Jeden z dvoch strategických dopravných pro
jektov, diaľničná križovatka D2–Rohožník, už má
spracovanú projektovú dokumentáciu. Križovat
ka odkloní tranzitnú dopravu na diaľnicu ešte
pred vjazdom na Ulicu Duklianskych hrdinov.
„Našou úlohou bude dohliadnuť, aby boli v tomto
roku zabezpečené stanoviská k začatiu povoľovacieho procesu tejto dôležitej dopravnej stavby,“
uviedol primátor Malaciek Juraj Říha. Druhým
veľkým projektom je diaľničná križovatka D2–
Studienka so severným obchvatom mesta v sme
re od Veľkých Levár. Dokumentácia počíta s no
vou lávkou, ktorá prevedie obyvateľov lokality Na
Majeri ponad diaľnicu. „Som rád, že sme dosiah-

li dohodu so súkromnými developermi, ktorí na
vlastné náklady zabezpečili celú dokumentáciu,
aby sme sa mohli uchádzať o externé financovanie jej výstavby. Aby sme urýchlili prípravu cyklotrasy Malacky – Rohožník, dohodli sme sa s Bratislavským samosprávnym krajom, že časť cyklotrasy cez zastavané územie mesta prevezmeme
pod seba. Zvyšok cyklotrasy takpovediac „od
tabule Malacky po tabuľu Rohožník” si rieši kraj
samostatne,“ doplnil primátor.
Nová cyklolávka je súčasťou cyklotrasy Pezin
ská–Na Majeri. Na trase vznikne aj nový peší a cyklistický podchod pod dolným ramenom nadjazdu
pri Zámockom parku.		
-red-

Výbuch a požiar v IKEA

Večer v pondelok 16. mája
vystrašil obyvateľov Malaciek
silný výbuch a následný požiar
v prevádzke Ikea Industry Bo
ards. Na miesto prišli profesio
nálni hasiči z Malaciek a dob
rovoľní hasiči zo Stupavy a Pla
veckého Štvrtka, ktorí s požia
rom bojovali niekoľko hodín.
Našťastie, nikto nebol zranený,
oheň sa nerozšíril za hranice
prevádzky a privolané mobil
né laboratórium nenameralo
v ovzduší chemické látky.
Príčina požiaru ešte nie je
známa. Polícia vyčíslila celko
vú výšku škody za milión eur
a začala trestné stíhanie vo
veci všeobecného ohrozenia.
Text a foto: -red-
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Vracia sa k nám volejbal
Volejbal bol u nás v minulosti silným športom, no roky tomu tak už
nie je. Malacky hrávali extraligu a vychovávali mládež do reprezen
tácie. Posledné volejbalové talenty, ktoré vyšli z Malaciek, sú dnes na
vrchole a sú stabilnou súčasťou slovenskej reprezentácie. Po nich ale
nie je nikto. Aj tí, ktorí sa chceli venovať volejbalu viac ako rekreačne,
vydali sa do hlavného mesta. Malacky tak zostanú len ich rodiskom,
avšak zásluhy si pripíše niekto iný.
Skupina bývalých úspešných vo
lejbalistov sa to rozhodla zmeniť.
Volejbal chcú do Malaciek dostať
späť. Nie však kupovaním hráčov,
ale ich postupnou výchovou. Vzni
kol preto nový klub Volley Team Zá
horie, ktorý v Malackách, Stupave
a v okolí rozbieha Volejbalovú školu.
Pri nábore na malackých školách
boli prítomní aj dvaja výborní sloven
skí reprezentanti s malackými koreň
mi Peter Michalovič a Peter Ondrovič.
My sme s nimi boli v ZŠ Záhorácka,
kde sa ich volejbalové príbehy sym
bolicky začali. „Treba sa ohliadnuť
a spomenúť si, ako človek začínal. Keď
môžem nejako pomôcť oživeniu volejbalu v Malackách, určite to urobím.
V reprezentácii po generačnej výmene začínajú chýbať mladé talenty. Tie
sa nenájdu samy a potrebujú impulz.
Môže ním byť práve ukážka volejbalu,
ktorú sme spolu s Peťom Ondrovičom
predviedli deťom,” ozrejmil P. Michalo
vič, ktorého nedávno už tretíkrát po
sebe zvolili za volejbalistu roka na
Slovensku. Volejbalové ukážky, ob
zvlášť smeče, deti poriadne nadchli.
Vidieť zblízka techniku i silu profesio
nálov je nepochybne zážitok.
Volejbal to po dlhej odmlke nebu
de mať jednoduché. Pôsobí tu mno
ho klubov, ktoré sa venujú mládeži.
Volejbal je na prvý pohľad náročný

šport, veď deti si po dvoch týždňoch
trénovania ešte nezahrajú, zato fut
bal či florbal áno. Dôležité preto bude
zvoliť pri tréningoch správny prístup,
aby deti zostali motivované a tomuto
peknému športu zostali verné. O to
by sa mali postarať garanti Volejbalo
vej školy Peter Kalný a jeho syn Matúš. „Volejbal dlho prehrával v súboji s ostatnými športmi preto, lebo sa
vlastne začalo, až keď deti vedeli ísť
do šestky a rovno začali hrať,“ vysvet
ľuje P. Kalný. „Každý zlý kontakt s loptou bol chybou a hra sa prerušila. Dieťa videlo, že má mínusový bod. Preto budeme klásť dôraz na postupný
správny rozvoj techniky. Podstatné je,
aby to deti na tréningoch bavilo. Tréner musí vedieť deti zaujať, aby na tré-

ningy rady chodili. Je dôležité začínať
s rôznymi pohybovými zručnosťami
a postupne smerovať k volejbalu. Dobrým partnerom na to sú súťaže mini
volejbalu. Je veľmi dobré, že na Sloven
sku fungujú a deti v nich môžu preukázať svoje schopnosti ešte skôr ako
v žiackych súťažiach.”
Kalný je volejbalovej verejnosti
dobre známe meno. Peter trénoval
aj slovenskú reprezentáciu a dnes učí
trénerov, Matúš okrem iného dovie
dol v roku 2018 reprezentáciu Ne
mecka do 19 rokov k titulu majstrov
Európy a za svoju kariéru úspešne
trénoval ako mužov, tak i ženy. Mana
žérom projektu je Dušan Rusňák. „V
Malackách má volejbal tradíciu a prvotný impulz na obnovenie volejbalu
prišiel práve odtiaľto. S Dušanom sa
poznáme už dlho. My ako Bratislavčania žijeme v Stupave, kde sa niektorí
rodičia pýtali, kedy bude zasa niekde
v tomto regióne volejbal. Tak sme sa do
toho pustili. Chceme pomôcť slovenskému volejbalu, v ktorom každý rok
strácame deti aj pre iné športy, teraz

Do práce na bicykli
vyštartujete už čoskoro

Súťaž Do práce na bicykli sa blíži, štartuje sa už 1. júna. Tímy zložené
z 2–4 ľudí sa môžu registrovať do 7. júna cez www.dopracenabicykli.eu.
Súťažiaci v rámci jedného tímu musia byť zamestnancami jednej firmy,
organizácie, prípadne študentmi jednej školy.
Zatiaľ je zaregistrovaných 96 samospráv vrátane Malaciek. Za naše
mesto sa doteraz prihlásilo iba 8 tímov, čo je v porovnaní s minulými rok
mi o dosť menej. Preto vyzývame Malačanov, aby sa zapojili a urobili niečo
-rednielen pre životné prostredie, ale aj pre seba.			

aj pre pandémiu. Chceme sa venovať
najmä mládežníckemu športu, zatiaľ
nemyslíme na extraligu,“ vysvetlil M.
Kalný.
Deťom v projekte sa bude najviac
venovať P. Kalný. Ako skromne ho
vorí, bude to preto, lebo má najviac
voľného času. Nový klub chce vytvo
riť tréningové skupiny v Malackách,
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v Stupave, v Lozorne či Zohore s tým,
že Malacky budú centrom.
Volley Team Záhorie pripravuje od
septembra volejbalovú školu pre deti
od 9 do 12 rokov. Ďalší nábor bude
v sobotu 4. júna v Zámockom Parku
počas Dňa detskej radosti. Deti i rodi
čov čakajú ukážky volejbalu i opekač
ka.		
J. Hargaš
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Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 4
V tomto vydaní Malackého hlasu pokračujeme v seriáli odpočtov
poslancov mestského zastupiteľstva. Každého z nich sme požiadali
o odpovede na dve rovnaké otázky. Dnes sa venujeme obvodu čís
lo 4, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Zuzana Baligová,
Martin Macejka a Anton Pašteka.

Zuzana Baligová
Ktoré zmeny v Malackách pova
žujete za najdôležitejšie?
V mestách a obciach je za každou

zmenou k lepšiemu veľká chuť pracovať a prekonávať malé či veľké prekážky. Pre Malacky je polovicou úspechu
ochota za takýchto okolností pracovať
a posúvať predsavzatia dopredu, nevzdať sa a dotiahnuť úlohy do konca.
Je to presne to, čo obyvateľov zaujíma.
Som hrdá na to, že rozbehnuté investičné projekty pokračujú. Nárast
cien stavebných materiálov, neregu
lované ceny energií a nedostatok sta
vebných komponentov vôbec nie sú
jediným zásahom do plynulého prie
behu projektového riadenia, ale aj
obavy stavebných firiem sa uchádzať
vo verejnom obstarávaní o zákazky.
Sami nemajú záruku, či dokážu práce
za vysúťažené ceny zrealizovať. Naše
mesto zareagovalo hľadaním riešenia,
ako zmierniť dopad tejto zložitej situácie na stavebnom trhu a zohľadňovať
indexáciu cien vo zmluvných vzťahoch
so zhotoviteľmi. Aj vďaka tomu sa mô
žeme spoločne tešiť z budovaných
cyklotrás, masívnych rekonštrukcií
školských zariadení, mestského centra
sociálnych služieb, vnútroblokov, ciest
a chodníkov.
Mojou srdcovkou boli a sú materské školy, ktoré prešli modernizáciou
a rozšírením kapacít. Skutočnosť, že
sa v Malackách darí prijímať na predškolské vzdelávanie deti, ktoré ešte ne
dovŕšili ku dňu nástupu 3 roky, je v širokom okolí skôr raritou. Dlhodobo sa
uvažovalo, ako pomôcť v starostlivosti
o deti od 2 do 3 rokov vybudovaním
jaslí. Dnes ich tu máme, čo vnímam
ako zásadný a nový prvok v sociálnej
infraštruktúre či občianskej vybavenosti mesta.
Všetko sa začína a končí pri ľuďoch, preto je verejný záujem a občan
u mňa na dôležitom mieste. A bezpochyby nielen u mňa. Teší ma, že synergia medzi potrebami obyvateľov
a ich naplnením naozaj u nás fun
guje. Nie náhodou, ale vďaka každo
dennej práci profesionálneho tímu
za
mestnancov úradu, odvážnym
a nadčasovým víziám vedenia mesta
a podpore poslancov.

Čo vnímate ako výzvu do bu
dúcnosti nielen v meste, ale aj vo
svojom obvode?
Čo nám v meste chýba? Čosi predsa áno. Zázemie pre aktívny či pasívny

Volebný obvod č. 4:

oddych. Dôstojné a dostatočné podmienky pre kultúru a šport. Som veľmi
rada, prišiel čas, keď mesto po skončení
architektonickej súťaže predstavilo víťazný návrh kultúrneho domu. Niekoľkoročný projekt má priniesť do Malaciek multifunkčne využiteľný komplex
prepojený s oddychovou zónou. Poteší
všetky generácie.
Druhou veľkou výzvou je dokončiť
výstavbu športového areálu. Podporiť
športové kluby, ľudí s túžbou po aktívnom oddychu, vnímam ako správnu
voľbu. Na rad prídu vo 4. obvode ďalšie cesty a chodníky. Plánuje sa rekonštrukcia vnútroblokov a prepojenie
koncových častí mesta s centrom vybudovaním cyklotrás. Určite nastane
príležitosť podporiť aj ďalšie aktivity
a projekty.
Trochu ma trápi situácia s parkovaním v centre, v exponovanom čase
je náročné nájsť parkovacie miesto
najmä pri mestskom úrade. Čiastočne
eliminuje túto situáciu podzemná garáž, ktorá sa aktuálne stavia. Záchytné
parkovisko pri Píle sa využíva iba čiastočne, asi to chce čas, aby vodiči určitý
úsek do cieľového miesta vymenili za
pešiu chôdzu. Parkovacia politika celého mesta bude určite top témou pre
ďalšie roky.

Bernolákova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 32, 34, 36, 38,
Veľkomoravská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, bez ulice, Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Kozia, Martina Benku, Mlynská, Pavla Hallona, Petra
Straku, Veľkomoravská 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka 10, 22, 62, 62A, 66, 66A, 68, 70, 72, 76, 78,
78A, 80, 80A, 82, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 99A, 100,101, 102,103,
104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116A

Mesto sa aktívne zapája do aktuálnych výziev na čerpanie nenávratných finančných príspevkov z eurofondov. Operačný program Slovensko
prinesie nové možnosti a priaznivejšie
podmienky na získanie financovania
projektov v prichádzajúcom programovom období. A Malacky budú toho
určite súčasťou. Sú miestom pre život
s bohatým potenciálom, pre mladých
aj tých skôr narodených. Želám si, aby
boli stále pre každého a pre všetkých.

Anton Pašteka

Ktoré zmeny v Malackách po
važujete za najdôležitejšie?
Som rád, že sa začalo s realizáciou
cyklotrás, z ktorých dve sú naplánované v našom obvode. Tu tiež považujem
za zásadný rozvoj ZŠ na Záhoráckej,
ktorá sa vrátila na stratené pozície.
Zároveň dodávam, že sa rozvíjali všetky školy v meste. Z väčších projektov
v rámci celého mesta spomeniem vybudovanie detských jaslí a karanténnej stanice, novú telocvičňu v ZŠ Dr.
J. Dérera, obnovu kina či nové detské
ihrisko v Zámockom parku.
Zrealizovalo sa aj niekoľko menších projektov, napríklad výsadba zelene na viacerých miestach mesta či

Ktoré zmeny v Malackách po
važujete za najdôležitejšie?
Myslím si, že ťažko vybrať niečo
z toho, čo sa podarilo, za najdôležitejšie. Každá pozitívna zmena, i keď
niekedy malá, sa zdá pre niekoho veľmi dôležitá. Vždy treba pozerať na to
z pohľadu občana mesta, i keď býva
v inom volebnom obvode. Malacky
nie sú také veľké, aby sme zmeny nepociťovali skoro všetci. Ako poslanec
i ako predseda komisie športu a mládeže hovorím, že my nie sme poslanci
len pre svoj obvod, vekovú kategóriu
či nedajbože člena nejakej strany
alebo organizácie, jednoducho sme
poslancami pre všetkých Malačanov.
I keď nám celospoločenská situácia na Slovensku veľmi nepriala
(pandémia covidu či terajší konflikt
na Ukrajine), podarilo sa pre mesto
urobiť veľa dobrých krokov. Pre deti
sa napríklad zmodernizovalo detské ihrisko v Zámockom parku, pre
všetkých sa zmodernizovalo verejné osvetlenie v niektorých častiach
mesta, vybudovali sa prvé cyklotrasy,
ktorých počet rastie, zmodernizova
li sa kuchyne na školách, obnovili sa
detské jasle, opravili sa niektoré ulice.

vytvorenie novej busty Ľuda Zúbka
na starom cintoríne. Napriek tomu, že
v tomto období nepokračovala rekonštrukcia kaštieľa, čo mi je ľúto, teší ma,
že počet jeho návštevníkov každým
rokom stúpa.
Čo vnímate ako výzvu do bu
dúcnosti nielen v meste, ale aj vo
svojom obvode?
Jednou z priorít je pokračovanie
v riešení oblasti dopravy – príprava
obchvatu a diaľničnej križovatky, príprava a realizácia parkovacej politiky;
v našom obvode je to najmä oprava
ciest a chodníkov a budovanie nových
cyklotrás. Bol by som rád, keby sa podarila zrealizovať rekonštrukcia športovísk ZŠ Záhorácka vrátane telocvične.
V prípade priaznivej ekonomickej
situácie je tiež výzvou v celomestskom
meradle dotiahnutie plánovaných veľkých investičných projektov – športová
aréna, námestie a kultúrny dom. Za
dôležitú považujem aj podporu rozvoja v oblasti kultúry, teda dotiahnuť
do konca ochranu pamiatok v meste
a posilniť podporu subjektov pôsobiacich v kultúre. Výzvou je aj vytvorenie
podmienok na pôsobenie väčšieho
počtu pediatrov v meste.

Čo najviac vidia Malačania, konečne sa niečo pohlo s vybudovaním
nového hlavného námestia a rieši sa
problém parkovania v centre.
Pozitívne treba hodnotiť anga
žovanosť mesta v zapájaní do rôznych projektov vrátane využívania
možností použiť eurofondy. Značne
sme pokročili v príprave výstavby
športovej arény či v príprave podkladov v realizácii kultúrneho domu.
V našom volebnom obvode okrem
už spomínaného možno konkrétne
uviesť rekonštrukčné práce na Kozej
ulici, v časti Domkov, vybudovanie
parkoviska na Bernolákovej, práce vykonané v priestoroch MŠ Bernolákova
či obnovu strechy kina.
Čo vnímate ako víziu v meste
do budúcnosti, ale i vo svojom
obvode?
Podľa predchádzajúcich slov to
vyzerá, že sme frajeri, ale zdanie klame. Hneď prvé, čo mi napadne pri
prechádzke po meste, je určite stav
chodníkov a ciest. I keď niečo sa podarilo, toto je asi najviac viditeľným
nedostatkom. Škoda, že na to nie sú
eurofondy alebo iné externé zdroje.
Vždy, keď sa rozhoduje, čo opraviť,
skončí to pri finančnom zabezpeče-

Martin Macejka
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Treba udržiavať i to, čo je staršie, keď
že nie vždy sú možnosti na výstavbu
nového. Možno že trocha zabúdame
na kaštieľ. Finančne je to veľmi nároč
né, ale je mu potrebné venovať pozornosť – veď je to jeden zo symbolov
mesta.
Záverom osobne ďakujem predstaviteľom mesta, mestskému úradu,
mestskému centru sociálnych služieb,
centru voľného času, spoločnosti AD
HOC, mestskému centru kultúry, školám a školským zariadeniam v našom meste i všetkým Malačanom za
to, čo dokázali v tejto neľahkej dobe.
Verím, že spoločnými silami dokážeme urobiť všetko, aby Malacky boli
dobrým miestom pre život.
ní. Dúfajme, že sa v tomto pohneme
ďalej, i keď finančne to vyzerá v budúcnosti horšie ako lepšie. V tomto
bode treba spomenúť rekonštrukciu
Ulice Martina Benku, ktorá sa trvale
odkladá, no verme, že sa podarí začať. Dobre sú rozbehnuté cyklotrasy v meste, ale i v našom obvode, čo
určite teší cyklistov. Pritom sa „zvezú”
i chodníky. Pre mesto je dôležitá kompostáreň. Treba takisto pokračovať
v rekonštrukcii vnútroblokov na sídliskách. Pokrok očakávam vo výstavbe športovej arény, i keď náklady zrejme budú rásť. Treba sa pripravovať na
rozvoj mesta, k čomu napríklad patrí
i príprava výstavby novej školy.
Nesmieme zabúdať na úlohy mesta v súvislosti s prestavbou železnice
či plánovaným obchvatom mesta.
Úloh do budúcnosti je veľa. Bol by
som rád, ak by sa okrem novostavieb

myslelo aj na drobné rekonštrukcie
chodníkov, ciest a detských ihrísk.

Dvojstranu pripravila redakcia.
Foto: archív
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Čo sa podarilo v obvode č. 4

• nové verejné osvetlenie Cesty mládeže až po Nový cintorín,
• kompletná rekonštrukcia Kozej ulice v časti od Záhoráckej po Hviezdo
slavovu,
rekonštrukcia vnútrobloku Domky s chodníkmi, príjazdovými
cestami a parkoviskami,
• nové parkovisko s chodníkom pri škôlke na Bernolákovej ulici,
• obnova strechy na kine,
• kompletná rekonštrukcia kuchyne a práčovne pre škôlku na Bernolákovej
ulici,
• nové detské jasle na Bernolákovej ulici.

• úplná

Čo čaká obvod
v najbližšom čase

• výstavba cyklotrasy Družstevná–Záhorácka–Radlinského,
• výstavba cyklotrasy Partizánska–Námestie SNP–Veľkomoravská–Cesta
mládeže,

• dokončenie projektovej prípravy na kompletnú rekonštrukciu Ulice Mar
tina Benku,

• projektová príprava na kompletnú rekonštrukcia vnútrobloku na Ceste
mládeže č. 10–46,

• rekonštrukcia cesty a chodníkov na Veľkomoravskej ul. v úseku od Jána
Hollého po Cestu mládeže.

Vnútroblok Domky

Detské jasle

Kozia ulica

Kino s novou strechou

Základná škola na Štúrovej ulici hľadá

nové kolegyne a kolegov

Voľné pracovné miesto:

s nástupom v septembri 2022.
Vítaní sú zanietení, tvoriví a empa
tickí pedagógovia, ktorí sú otvorení
novým, moderným trendom a po
stupom vo vzdelávaní a komuni
kácii. Preferované predmety a ich
kombinácie v aprobácii:
matematika, nemecký jazyk,
etická výchova, občianska
náuka, technika.

Svoje žiadosti s profesijným životo
pisom zasielajte do 30. júna na ad
resu Základná škola, Štúrova 142/A,
901 01 Malacky, prípadne mailom
na zssturma@zssturma.sk.

Zamestnávateľ: Mestské centrum
sociálnych služieb Malacky
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 37,5 h (úväzok
100 %, pracovný čas 7.00–15.00 h)
Nástupný plat: od1000 € (podľa
počtu rokov praxe)
Kvalifikačné predpoklady:
• vyššie odborné vzdelanie v študij
nom odbore diplomovaná všeo
becná sestra

Požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona pre učite
ľa II. stupňa ZŠ,

Telefonické informácie:
034/772 24 68
0918 38 26 11

• VŠ vzdelanie I. stupňa v bakalár
skom študijnom programe v študij
nom odbore ošetrovateľstvo

• schopnosť a ochota pracovať v tí
me,
• základná užívateľská zručnosť
v práci s PC.

ALEBO

zdravotná sestra
ALEBO

• ÚSO vzdelanie nadobudnuté v štu
dijnom odbore praktická sestra
ALEBO

• vzdelanie v zmysle § 78 ods. 3 na
riadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.
Ďalšie požiadavky:
• spoľahlivosť, samostatnosť, 		
zodpovedný prístup k práci,
• lojálnosť, empatia, trpezlivosť,
• iniciatívnosť
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru (s uvedením telefonické
ho kontaktu),

•p
 rofesijný životopis,
• k ópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadova
nými dokladmi je potrebné doručiť
do sídla zamestnávateľa najneskôr
do 6. júna do 14.00 h.
Na oneskorene podané žiadosti,
ako aj žiadosti, ku ktorým nebudú
pripojené požadované doklady, sa
nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí
spĺňajú požiadavky, budú pozvaní
na osobný pohovor.
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Študentská konferencia –
podnetný čas pre mladých
Množstvo tém
a naozaj hod
notne strávený
čas. Taký bol 9.
ročník študen
tskej konferen
cie v Gymnáziu
sv. F. Assiského
(organizačná
zložka Spoje
nej školy sv.
F. Assiského).
Na konferencii
prednášali bý
valí a súčasní
študenti gym
názia.

Prítomní si vypočuli aj prednášku
nášho kolegu, redaktora športu, ale
aj redaktora spravodajského webu
RTVS Miroslava Binčíka. Venoval sa
téme: Ako sa nenechať oklamať
médiami. „Myslím si, že je potrebné
hovoriť o tom, ako bojovať proti hoaxom, ako ich odhaliť a ako rozoz
návať falošné informácie od pravých.
Slováci veria nepravdám, čo môže
v budúcnosti fatálne ovplyvniť celú
našu spoločnosť,” vraví M. Binčík.
Barbora Králová hovorila o svojej

práci záchranárky, ktorú vníma cez
heslo „Pomoc v núdzi, naše poslanie.”
Ďalej prednášala Pavlína Mikulová,
študentka 6. ročníka Lekárskej fa
kulty Univerzity Komenského v Bra
tislave. Jej témou bolo srdce, pres
nejšie syndróm zlomeného srdca,
ktorý je v medicíne novým, ale už
diagnostikovaným pojmom. Prie
rez históriou Ukrajiny ako inšpirá
ciu k pochopeniu dnešnej vojny
ponúkol Benjamín Rosa, študent
Filozofickej fakulty Masarykovej

a umožniť im vyjadrenie vlastného
názoru,” opisuje ciele študentskej
konferencie vedenie cirkevného
gymnázia. Prednášanie si vyskúša
li a svoje kvalitne pripravené roční
kové práce prezentovali aj aktuálni
študenti gymnázia, Mária Valúcho
vá hovorila o orientačnom zmys
le zvierat, Samuel Vrlák predstavil
tému Kliešť – milimetrový nepriateľ

a Nina Janovičová oboznámila obe
censtvo s fenylketonúriou.
Podujatie z veľkej časti organi
zovali študenti, čím získali cenné
skúsenosti. Podobne ako pri iných
študentských podujatiach cirkevné
ho gymnázia si študenti vyskúšali aj
moderovanie.
Text a foto: N. Jánošová

univerzity v Brne, odbor Učiteľstvo
histórie pre stredné školy.
Do tajov mikrochémie študen
tov zaviedla Barbora Micháleková
Richveisová, hlavná radkyňa a ana
lytička v Štátnom ústave na kon
trolu liečiv. „Organizovaním konferencie vytvárame priestor na spoločnú komunikáciu o významných
témach, ktoré sa dotýkajú nášho
každodenného života. Študentov
chceme zároveň podnietiť k aktívne
mu uvažovaniu nad problematikou

Corvus Malacky – bývajte
bez zbytočných nákladov v objatí
zelene.
Moderné byty s maximálnym
využitím pasívnych zdrojov energie.
Corvus Malacky ponúka bývanie pre single, rodiny s deťmi a myslí aj na komfort
pre starších ľudí. Nájdite svoj nový priestor v príjemnom prostredí plnom zelene,
relaxačných zón a dostupných športových príležitostí aj vy.
Prímestské bývanie sa stáva čoraz populárnejším, ponúka
všetko pre pohodlný a dynamický život. V bytovom komplexe Corvus Malacky sa už zabývali obyvatelia prvej etapy výstavby bytového domu a v súčasnosti ponúkame
byty vo zvyšných dvoch etapách.
Šetrite: Toto je nízkonákladové bývanie
Pre všetky naše projekty používame kvalitné materiály,
ktoré nepoškodzujú zdravie ani prírodu. Corvus Malacky
má certifikát nízkoenergetickej stavby. Pre vás to znamená, že mesačné náklady na bývanie sú oveľa nižšie ako
v bežných bytových domoch.
Uprednostňujete byt s predzáhradkou
alebo s veľkou terasou?
Medzi najžiadanejšie byty patria tie na prízemí so záhradkou. Poskytujú dostatočný priestor pre šantenie
detí či pestovanie rôznych dobrôt. Navyše, cítite sa ako
v rodinnom dome. K dispozícii máme tiež byty s balkón
mi a zelenými terasami. Tie poskytujú romantický prie
stor pre letné večery pri drinku.

Nadštandard: Byt má vo výbave klimatizáciu
aj exteriérové elektrické žalúzie
Všetky byty v Corvus Malacky sme pripravili a zariadili tak,
aby ste sa mohli hneď sťahovať. Kúpeľňu sme vybavili
kvalitnou gresovou dlažbou, obkladmi i sanitou. Dvere
a podlahy dodal značkový dodávateľ JUTEX.
Byty využívajú na maximum pasívne zdroje energie, ale
v zime príde vhod prikúriť si podlahovým kúrením. Súčas
ťou výbavy bytu sú tiež exteriérové elektrické žalúzie a klimatizácia.
Ani na chodbách sa nudiť nebudete. Ich krásu sme zvý
raznili obrazmi od mladej umelkyne Jany Rumannovej.
Po cyklotrase zájdete až do Čiech
V Corvus Malacky sme mysleli na všetkých, čo radi športujú. Len kúsok od bývania je napojenie na cyklotrasu,
ktorou sa preveziete až na Moravu.
Na nedeľné výlety odporúčame vyraziť do blízkych borovicových lesov, či sadnúť do auta a dopriať si prechádzku popri rieke Morava. Stojí to za to.

Splňte si sen, bývajte vo vlastnom
Corvus Malacky je tichá lokalita s dostupnosťou služieb
a blízkosťou centra mesta Malacky.
www.corvusmalacky.sk

0950 624 492
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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povedali si áno
Michaela Mikuličová a Tomáš No
vosádek • Patrícia Homerová a Tomáš Chmela • Daniela Vozárová
a Tomáš Grelík • Patrícia Zmeková
a Ľubomír Šlávka
blahoželanie
Naša drahá ma
mička Jiřinka Alenová, pri príleži
tosti životného jubilea Ti hlavne ve
ľa zdravia a život
ného elánu prajú
a za lásku a starostlivosť z celého
srdca ďakujú dcéry a syn s rodina
mi.
opustili nás
Jozef Nesnadný, Bratislava
Milan Dobrovodský, Malacky
Viera Vostálová, r. Šírová, Gajary
Viktor Krajčír, Plavecký Štvrtok
Emília Vallová, Malacky
Milan Kupec, Malacky
Aurélia Vykydalová, r. Pratková,
Malacky
Anton Jurovatý, Malacky

Mažoretky Ella získali päť
republikových titulov
Dokončenie zo strany 1

ci Julky a Mišky. Zostava Dorotka,
Natálka, Timka, Lala, Lili, Melisska
a Valentínka sa takisto pýšia titulom
majster SR.
Naše najstaršie dievčatá v kate
górii trio baton senior Eliška, Alicka
a Julka zatancovali famózne. Ako
tvrdili, išli si len poslednýkrát zatan
covať a nečakali žiadne zázraky.
Chceli byť motiváciou pre naše
mladšie dievčatá. Ale stalo sa to,
že naše ostrieľané trio senior získalo
zlato a titul majster SR.
Počas druhého dňa sme súťažili
s jednou choreografiou – veľká for
mácia baton junior s 15 dievčatami
na tému SOVY. Túto nádhernú cho
reografiu postavila popri materských
povinnostiach vedúca klubu Danka

Bukovská s pomocou „svojich” se
nioriek. Dievčatá boli také vyburco
vané, že choreografiu zatancovali
ako nikdy a po celom dni čakania
na výsledky boli ocenené tým naj
krajším a najcennejším kovom – so
slzami radosti hrdo odchádzali ako
majsterky SR.
Všetky choreografie boli nomino
vané na majstrovstvá Európy, ktoré
sa koncom júna uskutočnia v chor
vátskom Zadare. Budeme tam re
prezentovať nielen Malacky, ale aj
Slovensko.
V mene klubu ďakujeme vedúcej
súboru Danke Bukovskej a mana
žérke Mati Danihelovej, že napriek
ťažkým časom to nevzdali a doká
zali klub udržať a opäť ho nakopnúť.
Veľká vďaka patrí našim mladým tré
nerkám a taktiež nášmu fantastické

mu fun klubu-rodičom, ktorý je vša
de viditeľný, počuteľný – to je hnací
motor, ktorý nás ženie dopredu.
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Zároveň si nesmierne vážime
podporu a pomoc od obce Kostoliš
te, ktorá nám pomohla s autobuso
vou dopravou do Hlohovca. Ďaku
jeme aj mestu Malacky za výraznú
podporu pri našej pripravovanej
účasti na majstrovstvách Európy.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám dr
žali palce.
Text a foto: Mažoretky ELLA

spomienky
2. júna si pripome
nieme 29. výročie
úmrtia Štefana
Viteka z Mala
ciek. S láskou a úctou v srdci spomí
na celá rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Odišiel si od nás bez rozlúčky...
12. mája sme si pripomenuli 7. výro
čie, čo nás navždy
opustil manžel,
otec a dedo Jozef
Pollák z Malaciek.
Zároveň si 31. má
ja pripomenieme jeho nedoži
tých 76 rokov. S láskou spomínajú
manželka, synovia s rodinami,
vnúčatá a ostatná rodina.

Bezplatná

právna

poradňa pre
seniorov
Piatok

Seniori si pripomenuli Deň matiek
Pri príležitosti Dňa matiek mali
malackí seniori niekoľko stretnutí.
Členom Denného centra sa priho
voril primátor Juraj Říha. Prítomným
zdôraznil, ako je dôležité mať úsmev
na tvári, stretnúť priateľov či vyme
niť si skúsenosti. Ocenil aj obetavú
starostlivosť matiek pri výchove detí. Poďakoval sa všetkým členkám za
zorganizovanie tohto stretnutia.
Jubilantov – členov Denného cen-

tra potešili kvety a do tanca zahral
Miloš Ort-Šnep z Plaveckého Štvrt
ka.
Členovia občianskeho združenia
Zlatý vek sa pri príležitosti Dňa
matiek zišli na pravidelnej členskej
schôdzi. Predseda Juraj Balogh pri
blížil históriu sviatku a vyjadril po
tešenie, že sa seniori už môžu pravi
delne schádzať.
Príjemnú atmosféru umocnilo

2. jún od 10.00 h
16. jún do 12.00 h

Právna poradňa poskytuje po
moc seniorom s trvalým bydliskom
v Malackách. Na konzultáciu s práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať, stačí prísť na
Mestský úrad v Malackách (2. p., č. d.
225). Prineste si so sebou občiansky
preukaz (na overenie bydliska). Po
radenstvo je diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu ob
rátiť v týchto oblastiach: exekúcie,
rodinné vzťahy, dedičské kona
nie, zmluvné vzťahy, majetkové
záležitosti, spotrebiteľské problé
my, právna ochrana. Poradenstvo
neposkytujeme v trestných veciach
a nezastupujeme ani v konaniach na
-redsúdoch.			

Deň matiek v Dennom centre

Seniorom zo Zlatého veku zahrali a zaspievali deti z CVČ

aj milé prekvapenie. Schôdzu prišli
pozdraviť mladí umelci z centra voľ
ného času, ktorí sa predstavili spe
vom a hrou na klavír. Za pekné vý

kony dostali okrem potlesku aj malé
darčeky.
Text a foto: V. Jahodová
a Š. Sopóci
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Dva tituly a najlepší v play-off:

Bojanovský má za sebou
úspešnú sezónu
29-ročný Malačan Boris Bojanovský, ktorý hrával
8 rokov za TJ Strojár Malacky, má za sebou najús
pešnejšiu sezónu doterajšej profesionálnej karié
ry. S Levicami získal Alpsko-jadranský pohár i titul
majstra Slovenska. Vo finálovej sérii vyhrali Levice
nad Lučencom 4:1 na zápasy a práve B. Bojanovský
bol jedným z hlavných pilierov ich úspechu. Prá
vom ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča playoff, i keď, ako sám vraví, to je už len čerešnička.

v Leviciach basketbal, ho robia výborne a koncepčne. Som tu
spokojný. S rodinou sme tu spokojní. Tí, čo majú deti, už vedia, že sa svet netočí toľko okolo basketbalu, ale hlavne okolo detí. Dcérka má takmer tri roky. Viem sa už koncentrovať
aj na rodinu, aj na basketbal,” vyjadril sa B. Bojanovský.
Letnú prestávku využije na doliečenie a oddych, pre
tože zo zdravotného hľadiska bola sezóna náročná. Či
v Leviciach zostane, zatiaľ neprezradil: „Uvidíme...” dodal.
Text: J. Hargaš, foto: FB Patrioti Levice

Vo finále sa stretli tímy s najlepším útokom a najlepšou
obranou. Patrioti Levice boli vo finále aj minulú sezónu,
no nakoniec sa museli uspokojiť so striebornými medai
lami. Tentoraz ich vo finálovej sérii čakal Lučenec, ktorý
ich ako jediný v lige dokázal viackrát poraziť. V play-off
sa im to podarilo len raz, na domácej pôde. Presvedči
vá obrana a Borisova schopnosť presadiť sa pod košom
a bodovať, prípadne dobre prihrať, Leviciam zaslúžene
priniesli titul.
Pivot Levíc zakončil sezónu s peknými štatistikami. Na
svojom konte mával v sérii bežne 10 bodov a viac ako
11 doskokov, pričom po poslednom zápase mal v štatis
tike plus/mínus bodov +9. Na pozícii pivota sa nešťastne
zranil Viktor Juríček, takže Boris musel hrať o niečo viac.
„Myslím si, že vďaka tomu prišli aj o čosi lepšie čísla,” vysvet
ľoval B. Bojanovský pre web basketliga.sk
Boris hrá za Patriotov z Levíc od sezóny 2017/2018,
práve vtedy získali Levičania titul po dlhšej dobe. V tejto
sezóne bol ale Borisov vplyv ešte výraznejší. Viackrát si
vyslúžil pochvalu od spoluhráčov a trénera Michala Ma
dzina. „Beriem to tak, že Šimon Krajčovič je naším hlavným
lídrom v tíme a hnacím motorom. Ja sa snažím k nemu pridať a pomáhať, keď mu to nejde,” povedal B. Bojanovský.
Boris začal svoju profesionálnu kariéru v poľskom tíme
Anwil Wloclawek, predtým roky hrával za univerzitný tím
na Floride. Sezóna v Poľsku mu úplne nevyšla, a tak sa vrátil na Slovensko. Šancu dostal v Komárne a odvďačil sa
dobrými výkonmi. Komárno sa vtedy dostalo až do finále
ligy, kde podľahlo silnému Interu Bratislava. Po roku sa
sťahoval do Levíc a tam je bez prestávky až doteraz. Pod
ľa vlastných slov je tam šťastný, pretože okrem športo
vých úspechov si tam založil aj rodinu. „Ľudia, čo robia

Štart HC je druhý
v I. lige
V poslednom domácom zápase
tejto sezóny prehrali hádzaná
ri Štart HC Smartpoint Malacky
s Martinom 22:26.

Hralo sa o post lídra I. ligy a zápas
sprevádzali silné emócie na palubov
ke aj v hľadisku. Oba tímy sú na čele
tabuľky so zhodným počtom bodov.
Štart by mal odohrať ešte jeden zá
pas, avšak duel s Martinom bol už
viac-menej rozlúčkový so sezónou.
„Po zápase som chlapcom poďakoval

V minulom vydaní Malackého hlasu sme vo výsledkoch Behu oslobo
denia uviedli jednej z pretekárok nesprávnu školu. Víťazka kategórie
mladšie žiačky I. (3. a 4. ročník) Tamara Kožuchová je žiačkou ZŠ
Záhorácka. Za chybu sa ospravedlňujeme.
Zároveň dopĺňame poďakovanie partnerom Behu oslobodenia:
spoločnosti 123peciatky za výrobu špeciálnej raznice na medaily
a Raiffeisen Bank za poskytnutie cien.
-red-

Tereza Beňová a Rebecca Sle
záková splnili nominačné kritériá
na majstrovstvá Európy do 18 rokov,
ktoré sa budú konať začiatkom júla
v Jeruzaleme. Tereza Beňová zároveň

splnila aj najprísnejšie A limity na Eu
rópsky olympijský festival mládeže
(EYOF) 2022, ktorý bude koncom júla
v Banskej Bystrici.
Naše pretekárky prekonali kvali
fikačné časy 8. mája na atletickom
mítingu v Bratislave. Rebecca tam za
behla limity na 400 m a 400 m preká
žok. O niekoľko dní pridala tretí limit
na 100 m prekážok.
Tereza sa na 100 a 200 m kvalifi
kovala ako na ME U18 v atletike v
Izraeli, tak na EYOF 2022 v Banskej
Bystrici.
K obom atlétkam sa výbornými
výkonmi pridala aj Karen Grígelová
časom 12,80 s v behu na 100 metrov.
Zabehla ho v rámci dorasteneckej li
gy v Skalici a tešiť ju môže nielen do
siahnutý čas, ale aj víťazstvo. Týmto

Futbal – III. liga

FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK
Žolík 0:2
Góly: 12. Jakub Buchel, 41. Patrik Karman
ŠK Žolík – Vrakuňa 0:4
Štyri kolá pred koncom ligy sú Ma
lacky na 6. mieste tabuľky.

Tereza Beňová a Rebecca Slezáková

Text a foto: Ľ. Pilzová

Oprava

Výborné výkony atlétok:
limity na ME a TOP 10
Malacky už majú tri atlétky
v TOP 10 najrýchlejších doras
teniek na Slovensku. K Tereze
Beňovej a Rebecce Slezákovej
sa pridala aj Karen Grígelová.

za sezónu. Naším cieľom bolo skončiť
do 6. miesta, čo sme výrazne prekro
čili. Patrí im veľký rešpekt. Naskytla sa
príležitosť a v rámci našich možností
sme sa o ňu pobili, ale nie je dôvod
smútiť. Je to šport, život ide ďalej,” po
vedal pre mestské médiá tréner tímu
Marián Rummel.
Malačania majú za sebou dobrú
prvoligovú sezónu, pretože ďalší náš
tím, Záhoráci B, sú na 3. mieste.

Karen Grígelová

-mb-

výkonom sa Karen dostala do TOP 10
dorasteniek na Slovensku.
Dievčatám blahoželáme a na na
sledujúcich podujatiach držíme pal
ce.
Text: -red-, foto: AC Malacky

Záhoráci
v extralige
zostávajú,
majú nového
trénera
Tím Záhoráci Stupava/Malacky
bude v najvyššej hádzanárskej súťaži
mužov pokračovať aj v budúcej se
zóne. Pre mestské médiá to potvrdil
manažér hádzanárskeho oddielu
Strojára Malacky Boris Sivák.
Klub zároveň predstavil nového
trénera A mužstva. Je ním Bojan Ćirić,
pôvodom zo Srbska, ktorý doteraz
viedol starších dorastencov a bol aj
na lavičke B družstva. „Je to preňho
veľká výzva, trénovať najmladšie družstvo v extralige. Momentálne dolaďujeme príchod posíl do A tímu,” povedal
športový riaditeľ Záhorákov Rudolf
-jh-/-mbDraškovič.
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