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úvodník

Všetko zlé
môže byť
na niečo
dobré

Za posledný polrok sa veľa vecí
udialo úplne po prvý raz. Mnohí sa
vybrali do prírody, aby objavili miesta, ktoré mali pod nosom. Niektorí sa
učili športovať, iní zase variť. Ja som
úplne po prvý raz upiekla chlieb, a aj
keď bol nejedlý a skončil v smetnom
koši, na ten zážitok budem ešte roky
s úsmevom spomínať.
Aj keď to znie ako obrovské klišé,
minulé mesiace nás naučili vážiť
si každodenné maličkosti. Väčšinu
času sme trávili doma, začali nám
nebezpečne chýbať samozrejmosti
i kultúrne podujatia. Svet sa konečne
upokojil, prišlo leto a zdá sa, že všetko zlé bude nakoniec na niečo dobré.
Pred pár dňami som sa prvý raz
zúčastnila na prehliadke Pálffyovského kaštieľa. Otvorené brány mali
toho roku úplne inú symboliku, znamenali koniec strachu o budúcnosť
našej kultúry. Prvý raz sa rozbehla aj
nová, moderná laserová premietačka v kine a prvý raz sme mohli vidieť
výstavu Andrej Wsóla, ktorá kvôli
pandémii zostala zatvorená za dverami Mestského centra kultúry. Do
Zámockého parku sa vrátiť život tak,
akoby sa nič nedialo, spolu s rúškami
z nás opadla aj neistota.
Do redakcie postupne prichádzajú prvé športové výsledky. Stolné tenistky aj stolní tenisti už bojujú
o medaily a hádzanári pripravujú
tradičný Turnaj generácii. Pripravuje sa aj Malacké kultúrne leto, a hoci
bude o niečo skromnejšie ako po minulé roky, veríme, že leto v našom
meste bude naozaj stáť zato. Kto by
sa netešil napríklad na letné kino na
nádvorí kaštieľa? Tento rok sme radi,
že sa letná sezóna vôbec môže uskutočniť. Vychutnajme si ju preto spoločne a naplno.
L. Wernerová

Júnové
MsZ

Vo štvrtok 18. júna od 9.00 h
rokuje mestské zastupiteľstvo,
ktorého program tvoria prevaž
ne ekonomické materiály. Po
slanci okrem iného prerokujú
návrh záverečného účtu mesta za rok 2019 a návrh na vy
tvorenie novej ulice v časti Rá
dek (informácie k obom bodom
programu nájdete na strane 2).
Program a materiály sú zve
rejnené na webovej stránke mesta www.malacky.sk, časť MES
TO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Rokovanie bude možné
sledovať aj naživo cez www.
zastupitelstvo.sk.
-lp-

Kaštieľ otvoril
svoje brány
Je piatok 12. júna, dve hodiny popoludní. V podbrání Pálffyovského kaštieľa čakajú prví návštevníci, ďalší prichádzajú a nechýba ani
spravodajský štáb Televízie Markíza. Po obmedzeniach nielen v kultúre je tu konečne uvoľnenie opatrení. Letná sezóna v kaštieli sa
teda mohla otvoriť. Začala sa najlepšie, ako len mohla: slušný počet
návštevníkov, divadlo pre deti, dve nové výstavy a jedno milé prekvapenie.
Začnime spomínaným prekva
pením: nové vstupenky do kaštieľa,
krýpt či múzea sa po odtrhnutí kon
trolného ústrižka zmenia na pohľad
nice. Môžete ich poslať bežnou poš
tou každému, koho by ste chceli po
tešiť. V ére digitálnych technológií
to prináša milú spomienku na časy,
keď sa nám nelenilo ručne vypísať
adresu a text, kúpiť známku a od
niesť pohľadnicu na poštu alebo do
schránky.
Kaštieľ
Komentované prehliadky so
sprievodcom sa začínajú každú pol
hodinu. Počas návštevy kaštieľa stá
le platia hygienické opatrenia, teda
dezinfekcia rúk, bezpečnostný od
stup do ostatných a povinné rúško,
prípadne iná ochrana dýchacích
ciest (šál, šatka).
V kaštieli si môžu návštevníci
okrem nádvoria a kaplnky pozrieť
stálu expozíciu – Pálffyovskú izbu –
a dve nové sezónne výstavy. Prvá
expozícia s názvom Komunikačná
technika ponúka pohľad na rôzne
spôsoby prenosu obrazu a zvuku,
druhá sa volá Zdravotníctvo a pri
náša spomienky na obdobie, keď
priestory kaštieľa slúžili ako nemoc
nica. „Viaceré tematické exponáty
nám zapožičali alebo darovali ľudia
po výzve, ktorú zverejnili mestské mé-

diá,” prezradil zamestnanec Mest
ského centra kultúry (MCK), historik
a zároveň jeden zo sprievodcov Pa
vol Vrablec.
Kino zatiaľ bez filmových
noviniek
V takmer bežnom režime už
funguje knižnica, galéria, Múzeum

Michala Tillnera a Turisticko-infor
mačná kancelária. „Čo sa týka premietania filmov v kine Záhoran,
v tomto období je to veľmi zložité.
Zatiaľ totiž nie sú k dispozícii nové
filmy od distribútorov. Veríme, že sa
situácia cez leto zmení k lepšiemu
a podľa aktuálnej situácie budeme
operatívne upravovať letný premietací plán. Najradšej by sme premie
tali každý deň a hneď i niekoľko filmov, keďže máme novú premietaciu
i zvukovú techniku,” hovorí riaditeľka
MCK Jana Zetková.
Kultúrne leto
Malacké kultúrne leto každoroč
ne prinášalo osvieženie do horúcich
letných dní. Ako priznala šéfka MCK,
tentoraz bude o niečo skromnejšie:
„Malacké kultúrne leto sa bude konať na nádvorí kaštieľa. V minulých
rokoch sme ho organizovali aj vďaka
podpore Bratislavského samospráv-

Piatok
14.00 –17.00 h
Sobota
14.00 –18.00 h
Nedeľa14.00 –18.00 h

Kaštieľ v júli
a auguste:
Streda

Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

10.00 – 12.00 h
14.00 – 17.00 h
10.00 – 12.00 h
14.00 – 17.00 h
10.00 – 12.00 h
14.00 – 17.00 h
14.00 – 18.00 h
14.00 – 18.00 h

Vstupné: 3 € dospelí
2 € deti a dôchodcovia

nanci mesta. V prípadoch, keď oby
vateľ nebol zastihnutý na adrese
svojho trvalého bydliska ani opa
kovane, rozhodnutie nemohlo byť
odovzdané. Všetky rozhodnutia,
ktoré si obyvatelia nevyzdvihnú na
recepcii MsÚ do konca júna, sa budú distribuovať prostredníctvom

pošty.

neho kraja. Keďže v tomto roku bola
grantová schéma BSK pozastavená,
kultúrne leto bude pripravené najmä
vďaka podpore mesta Malacky a našich divákov.”
Utorky budú venované prednáš
kam, historickým potulkám a cesto
vateľským večerom. Každú stredu
sa môžu diváci tešiť na Kino pod
hviezdami, v rámci ktorého sa od
premietajú divácky najúspešnejšie
filmy rokov 2019 a 2020. Štvrtky bu
dú patriť malackým hudobným zo
skupeniam a hudbe rôznych žánrov
pre všetky vekové kategórie. Pred
stavia sa Los Brados, designFikcia,
Fortuan, bubeníci z Djembe picnic band, Malackí fešáci, dychová
hudba Malačané či Latino Scool.

-red-

Pokračovanie na strane 3

Nevyzdvihnuté daňové
rozhodnutia čakajú
na mestskom úrade
Obyvatelia mesta, ktorí nedo
stali do vlastných rúk rozhodnutia
k miestnym daniam a poplatkom
(daň z nehnuteľností, daň za psa,
poplatok za komunálny odpad),
si ich môžu vyzdvihnúť osobne na
recepcii Mestského úradu Malacky
(Bernolákova 5188/1A) do 30. júna.
Rozhodnutia doručovali priamo
do domácností poverení zamest

Kaštieľ v júni:
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Dokončujú sa ďalšie
investičné projekty
Ani obmedzenia v súvislosti s koronavírusom nezastavili investičné projekty mesta. V týchto dňoch sa preberá zrekonštruovaná Hlboká a začína sa výstavba parkoviska na Bernolákovej. Okrem toho
sa pripravuje rekonštrukcia ulice Jozefa Kubinu, výstavba cyklotrasy
a detských jaslí. V týchto dňoch sa dokončila obnova lokality okolo
Betánie na Juhu a tesne pred finišom sú projekty v Materskej a Zá
kladnej škole na Záhoráckej.

MŠ Záhorácka
Materská škola čoskoro dosta
ne novú triedu pre 20 detí. Vznikla
prestavbou starých šatní Základnej
školy na Záhoráckej ulici. Stavebné

práce sa už skončili, momentálne sa
priestory herne a spálne zariaďujú
nábytkom. V čase uzávierky tohto
vydania Malackého hlasu by sa mala
uskutočniť kolaudácia.

ZŠ Záhorácka
Po nedávno odovzdanom zrevita
lizovanom átriu sa končí rekonštruk
cia vstupného vestibulu. Priestor je
v porovnaní s minulosťou svetlejší
a modernejší. Postupne by sa mali
obnoviť všetky chodby v rozsiahlej
budove školy a plánuje sa aj mo
dernizácia kuchyne. Školu tento rok
čaká ešte rekonštrukcia odborných
učební.
Sídlisko Juh
Opravené cesty, chodníky a par
koviská, k tomu nové parkovacie
miesta – tak vyzerá po polročnej re
konštrukcii lokalita okolo Betánie,
teda ulice D. Skuteckého a Michala
Tillnera na sídlisku Juh. Vďaka nové
mu značeniu pozdĺžneho parkova
nia by sa mali vyriešiť problémy s au
tami, pretože na niektorých miestach
sa doteraz parkovalo nielen chaotic
ky, ale aj v rozpore so zákonom. Ulica
Michala Tillnera má nový asfaltový
povrch a nový chodník. Časť tejto
ulice pri Štúrovej sa na návrh poslan
ca Štefana Hrončeka zmenila z jed
nosmernej na obojsmernú. Veríme,
že tieto zmeny obyvatelia Juhu pri
vítali.
Text: -lp-/LPM,
foto: -otano-/-jr-

Materská škola na Záhoráckej.

Sídlisko Juh, nové značenie na D. Skuteckého.

Sídlisko Juh, ulica Michala Tillnera.

Mesto hospodárilo s prebytkom
rozpočtu vyše 700-tisíc €
Na najbližšom mestskom zastupiteľstve (štvrtok 18. júna) poslanci
prerokujú záverečný účet mesta za rok 2019. Celkové minuloročné
hospodárenie mesta skončilo v pluse takmer 4 milióny eur.

Vestibul Základnej školy na Záhoráckej.

Nová ulica dostane meno

Do mapy Malaciek pribudne nová ulica s navrhovaným názvom Krátka.
Nachádza sa v časti Rádek a vznikla pripojením na existujúcu ulicu Boženy
Nemcovej. O navrhovanom názve novej ulice bude vo štvrtok 18. júna roko
vať mestské zastupiteľstvo. 				
-lp-/-otano-

Prebytok samotného rozpočtu je
741 804,52 €, z toho po očistení o ne
vyčerpané prostriedky zo štátneho
rozpočtu zostane 602 034,46 €, ktoré
sa navrhujú presunúť do rezervného
fondu. Ďalších 1,1 milióna € ako zo
statok finančných operácií sa rovna
ko navrhuje zapojiť do rezervného
fondu pre krytie zámeru výstavby
novej športovej arény alebo ako re
zervu pre nepredvídané situácie.
Zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy ustanovuje, že
rezervný fond je možné na základe
rozhodnutia mestského zastupiteľ
stva zapojiť do rozpočtu mesta.
Z prebytku hospodárenia roka 2019
sa takto navrhuje okrem iného pre

sunúť 20-tisíc € na dofinancovanie
projektových dokumentácií, 20-tisíc €
na výkup pozemkov, 40-tisíc € na re
konštrukciu potravinových výťahov
v škôlkach či 42-tisíc € na modernizá
ciu techniky v mestskej spoločnosti
TEKOS.
Poslancom sa v rámci 4. zmeny
rozpočtu navrhuje schváliť čerpanie
z už schváleného úveru:
• 900 000 € na rekonštrukcie ciest
(najväčší objem z tejto sumy je ur
čený pre ulicu Jozefa Kubinu),
• 520 000 € na financovanie novej te
locvične v ZŠ Dr. J. Dérera,
• 180 000 € na modernizáciu verejné
ho osvetlenia na Radlinského ulici
a Záhoráckej ulici,

• 50 000 € na kabelizáciu rozvodov
na Radlinského ulici (po oprave ply
novodov sa odstránia staré betóno
vé stĺpy verejného osvetlenia. Nové
elektrické rozvody pre osvetlenie
budú vedené v zemi).
„Tak, ako som signalizoval v marci
na začiatku pandémie, máme dostatočnú rezervu na zvládnutie krízy, čo
dokazujú krásne výsledky nášho hospodárenia za predošlý rok,” skonšta
toval primátor Juraj Říha a doplnil:
„Okrem toho, majetok mesta sa vďaka investíciám rozšíril o takmer 4 milióny €. Celková zadlženosť mesta k 31.
decembru 2019 bola 36,49 %, pričom
maximálna zákonom povolená hra
nica je 60 %.”
Štvrtou zmenou rozpočtu reaguje
mesto aj na pokles príjmov od štátu
o 600-tisíc €, preto o rovnakú sumu
-lpznižuje svoje bežné výdavky.

CVeČko vráti poplatky za krúžky
Centrum voľného času Malacky v tomto školskom roku z dôvodu koronakrízy skončilo svoju krúžkovú činnosť. Vráti preto poplatky za
krúžky za obdobie apríl, máj a do polovice júna.

Členom, ktorí uhradili poplatok
bezhotovostne, bude alikvotná časť
vrátená prevodom na účet. Rodičia,
ktorí uhradili poplatok v hotovosti

do pokladne, si môžu peniaze vy
zdvihnúť osobne v Centre voľného
času podľa nasledujúceho rozpisu
vždy v čase 15.30 – 18.00:

OPRAVA
V predchádzajúcom vydaní Malackého hlasu sme v článku o triedení
odpadu na strane 2 použili v nadpise nesprávny údaj. Správna verzia
nadpisu mala byť: Vytriedili sme takmer tisíc ton odpadu. Za chybu
sa ospravedlňujeme.				
-red-

• hudobné krúžky, tanečné krúž
ky (okrem FS Macejko), spev, anglic
ký jazyk pre základné školy, sloven
ský jazyk: pondelok 22. júna, streda
24. júna
• športové krúžky, tvorivé, tech
nické a výtvarné krúžky: utorok 23.
júna, štvrtok 18. júna a 25. júna.
Informácie o vrátení poplatkov
za krúžky materskej školy dostanete
v jednotlivých pracoviskách mater
ských škôl.
Web: www.msmalacky.sk.
CVČ Malacky

SAMOSPRÁVA
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Kaštieľ otvoril svoje brány
Dokončenie zo strany 1

Nedele tradične patria deťom. O ich
dobrú náladu sa postarajú domáci
Mia pre deti či Divadlo Žihadlo,
ale prídu aj mimomalackí hostia –
Teatro Neline, Divadlo Makile, Divadlo JaJa. K nedeliam v kaš
tieli patria aj spoločné pose
denia na tulivakoch, čítanie
kníh a najmä pohoda.
Prvým detským predstave
ním v letnej sezóne bola Zlatá
priadka v podaní Divadla Žihadlo.
Hralo sa na nádvorí kaštieľa počas
otvorenia letnej sezóny. Prišlo viac
ako 30 malých divákov, ktorí sa aktívne zapájali do deja. „Bolo to moje
prvé živé predstavenie po troch mesiacoch. Počas pandémie som síce
párkrát hral aj online, ale nie je to
ono. Živý kontakt s detským divákom
mi veľmi chýbal. Rozprávku som si
skvelo užil,” prezradil nám principál
divadla Vlado Zetek.

deľu, ktorá nasledu
je po mene Zuzana
v kalendári.

Priaznivci Di
vadla na hambálku
sa môžu tešiť na tretí sep
tembrový týždeň, keď sa bude

konať už 13. ročník festivalu Zejde
me sa na hambálku. Tento rok bude
mať formu menšej rodinnej divadel

Pre každého niečo
Ak hovoríme o podujatiach leta,
treba spomenúť i tie, ktoré pre ve
rejnosť nepripravuje priamo MCK.
Už teraz sa tešíme na hudobný mini
festival Malarock, ktorý odštartoval
svoju púť práve počas vlaňajšieho
kultúrneho leta, či pripravovaný no
vý festival Jogafest.
Súčasťou leta býva aj Záhorácky
výstup na Vysokú, ktorým si každo
ročne pripomíname pamiatku Zuzky
Krajčírikovej. Turistické podujatie sa
tradične koná vždy v auguste – v ne

Krypty pod františkánskym
kostolom – po telefonickej
alebo mailovej objednávke:
034/772 21 10
muzeum@mckmalacky.sk
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nej slávnosti, ktorou sa skončí Kul
túrne leto.
„Tohtoročné Kultúrne leto bude
možno o čosi skromnejšie či komornejšie, ako sme boli zvyknutí po minulé roky, no o to možno práve srdečnejšie a plné tak potrebnej rodinnej atmosféry,” hovorí J. Zetková a dodá
va: „Už teraz vopred ďakujeme všetkým tohtoročným návštevníkom,
ktorí nás prídu podporiť. Bez nich by
bola všetka naša snaha zbytočná.”
Tešíme sa na stretnutia s vami na
niektorom z kultúrnych podujatí.
Všetkým želáme krásne MALACKÉ
LETO!
Text: Ľ. Pilzová/MCK,
foto: L. Wernerová, Ľ. Pilzová

Knižnica, múzeum, galéria,
Turisticko-informačná
kancelária – leto:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Ďalšie informácie – www.kastielmalacky.sk – www.mckmalacky.sk

Voľné pracovné miesto:

opatrovateľka
Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
Pozícia:
opatrovateľka
Počet voľných miest: 3
Charakteristika:
pomocné práce pri poskytovaní úkonov sta
rostlivosti o domácnosť, sprevádzanie pri zá
kladných sociálnych aktivitách a pomoc pri
sebaobslužných úkonoch
Miesto výkonu práce:
Malacky, domácnosť opatrovaného
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: dohodou
Nástupný plat:
plný úväzok 584 –701 € podľa počtu rokov
praxe (po skončení skúšobnej doby osobné
ohodnotenie)
Kvalifikačné predpoklady:
• nižšie stredné odborné vzdelanie získané
v odbore vzdelávania,

• so zameraním na opatrovanie alebo na po
skytovanie zdravotnej starostlivosti alebo
akreditovaný kurz opatrovania najmenej
v rozsahu 220 hodín.
Ďalšie požiadavky:
• zodpovednosť,
• spoľahlivosť,
• samostatnosť,
• komunikatívnosť,
• flexibilita,
• profesionalita,
• empatia.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
(s uvedením telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
Dátum a miesto
podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť do sídla zamest
návateľa najneskôr do 29. júna 2020 do
10.00 h na adresu Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, Ulica 1. mája 9, 901
01 Malacky.
Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žia
dosti, ku ktorým nie sú pripojené požadova
né doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači,
ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na
osobný pohovor.

zatvorené
9.00 – 12.00 h
13.00 – 16.00 h
13.00 – 18.00 h
9.00 – 12.00 h
13.00 – 16.00 h
9.00 – 12.00 h
13.00 – 16.00 h

Voľné pracovné miesto:

samostatný odborný referent všeobecnej učtárne,
Mestský úrad Malacky
Rámcová náplň práce:
• uplatňovanie právnych noriem v oblasti fi
nancovania hospodárstva mesta počnúc
procesom zostavovania rozpočtu, určova
ním pravidiel rozpočtového hospodárenia,
priebežným hodnotením plnenia rozpočtu,
finančným usporiadaním všetkých vzťahov
k rozpočtu a končiac zostavením návrhu zá
verečného účtu mesta,
• sledovanie plnenia a čerpania rozpočtu,
• spolupráca na príprave materiálov (návrh
rozpočtu, záverečný účet, hodnotiace sprá
vy) pre mestské zastupiteľstvo.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru:
pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok
s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Termín nástupu: dohodou
Platové podmienky:
nástupný plat min. 1100 € brutto/mesiac v zá
vislosti od odpracovaných rokov + možnosť
uplatnenia osobného príplatku k platu
Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné odborné alebo vysokoškolské
vzdelanie ekonomického smeru

Iné kritériá a požiadavky:
• prax v podvojnom účtovníctve,
• znalosť rozpočtovníctva výhodou,
• znalosť legislatívy verejnej správy, znalosť
všeobecne záväzných predpisov týkajúcich
sa hospodárenia s finančnými prostriedka
mi, účtovníctva, výkazníctva v oblasti samo
správy,
• občianska bezúhonnosť,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE – excel pod
mienkou, internet),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibil
nosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný životopis s uve
dením telefonického a e-mailového kon
taktu,
• kópia dokladu o vzdelaní.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť najneskôr do 25. júna
2020 na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.
Neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dá
tum odoslania na podacom lístku pošty.
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Vývoz odpadu: rozdelenie ulíc do obvodov
I. obvod
Družstevná, Záhorácka, Poľná,
Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky,
Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša
Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská,
Dielenská, Továrenská, Partizánska,
Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája,
Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska,
Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova
II. obvod
Kozia, Martina Benku, Vendelína
J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská,

Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica
Ludwiga Angerera, Pavla Hallona,
Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera,
Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Ro
botnícka, Budovateľská, Príjazdná,
Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka,
Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná,
Ulica Karola Virsíka, Bernolákova
III. obvod
Záhradná, Brezová, Javorová,
Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline,
Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa

Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen.
L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza
Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala
Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny
IV. obvod
Oslobodenia, Legionárska,
Nad vý
honom, Rudolfa Dilonga,
Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky,
Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych
hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská,
Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri

Farebné kontajnery:
čo tam patrí a čo nie
PAPIER
Do vriec alebo kontajnerov
na papier patria:
Noviny, časopisy, reklamné letáky,
kancelársky papier, papierové obaly,
papierové tašky, krabice, kartóny.
V malom množstve aj papier s kan
celárskymi sponkami alebo skarto
vaný papier.
Nepatria tam:
Väzbové obaly kníh, mokrý, mast
ný alebo inak znečistený papier,
asfaltový a dechtový papier, použité
plienky a hygienické potreby, alobal,
celofán. Znečistený papier by zne
hodnotil celý obsah, ktorý by už ne
bolo možné ďalej recyklovať.
Z recyklovaného papiera sa vyrábajú noviny, zošity, škatule, obaly na vajcia, toaletný papier. Papier
je možné recyklovať 5- až 7-krát.
Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo naj
menší a neobsahoval zbytočne veľa
vzduchu. Zostane tak viac miesta pre
ďalší odpad.
Do vriec alebo kontajnerov

SKLO
na sklo patria:
Nevratné obaly zo skla z alkoho
lických alebo nealkoholických nápo
jov, poháre, sklenené nádoby, skle
nené črepy, tabuľové sklo z okien
a dverí (väčšie množstvo patrí na
zberný dvor).
Nepatria tam:
Keramika, porcelán, autosklo, drôtené sklo, zrkadlá, TV obrazovky, po
zlátené a pokovované sklo, technic
ké druhy skla.

Prevádzkové hodiny na zberných dvoroch
Zberný dvor, Partizánska ul.
(v sídle spoločnosti Tekos)
Od 1. apríla do 30. septembra
pondelok – piatok 16.00 – 19.00 h
sobota 12.00 – 16.00 h

Zberný dvor, Hlboká ul. (celoročne)
pondelok zatvorené
utorok – sobota 9.00 – 17.00 h
(obedná prestávka 12.00 –12.30 h)

Od 1. októbra do 31. marca
pondelok – piatok 16.00 –17.00 h
sobota 12.00 –16.00 h

Čo sa môže kde odovzdať iba
na Zbernom dvore Partizánska:
elektroodpad, použité jedlé
oleje a tuky, šatstvo, odpady s obsahom škodlivín

Výdaj zberných nádob:
každý pracovný deň 7.30 – 10.30 h
a 11.30 –13.30 h

Čo sa môže kde odovzdať iba
na Zbernom dvore Hlboká:
drobný stavebný odpad

Čo sa môže kde odovzdať
na oboch zberných dvoroch:
objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a parkov, kovy, papier, plasty, tetrapaky, sklo
Bližšie informácie:
MsÚ Malacky, Útvar výstavby a ži
votného prostredia 034/7966 184
Tekos, oddelenie služieb zákazní
kom 034/7722 060
Zberný dvor Hlboká 034/7722 511
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Z recyklovaného skla sa vyrábajú fľaše, poháre a iné sklenené
výrobky. Sklo sa môže recyklovať
donekonečna.
POZOR! Zálohované obaly vráťte
nazad do predajne.

PLASTY a KOVY
Do žltých kontajnerov patria:
Neznečistené PET fľaše z nápojov
(stlačené alebo zošliapnuté), plas
tové a mikroténové vrecká, baliace
fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov,
obaly z CD, plastové obaly z pracích
alebo čistiacich prostriedkov alebo
kozmetiky (šampónov, saponátov,
aviváže). Kovové obaly, konzervy,
nápojové plechovky, alobal, kovové
výrobky a súčiastky.
Nepatria tam:
Mastné obaly so zvyškom potra
vín, podlahové krytiny, novodurové
rúrky, obaly z nebezpečných látok,
ako napr. motorových olejov, che
mikálií, farieb a pod. Kovové obaly
kombinované s iným obalom, kovo
vé obaly od farieb a riedidiel.
Z recyklovaných plastov sa vyrábajú nové PET fľaše, tepelné
izolácie, kompostéry, odpadkové
koše, záhradný nábytok, koberce,
odevy, výplne do zimných búnd,
fólie, vrecia na odpad a pod.
Z recyklovaných kovov sa vyrábajú nové kovové výrobky, napríklad aj kľúče. Kovy sa dajú recyklovať donekonečna.
Pred vyhodením odpad zošliap ite. Nestlačené PET fľaše zmenšia
n
možnosti kontajnera. Do nádoby s
objemom 1100 litrov sa zmestí pri
bližne 733 stlačených 1,5-litrových
PET fliaš. Ak by neboli stlačené,
zmestilo by sa ich tam len približne
200.
Do hnedých kontajnerov patria:

BIOODPAD
Šupky, čajové vrecúška, ovocie,
zelenina, odpad z verejnej zelene,
lístie, tráva, záhradný odpad.
Nepatria tam:
Mäso, popol, stavebný odpad.

Ako triediť – otázky a odpovede
Kde patria tégliky z jogurtov?

Patria do žltého kontajnera určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla.

Kde patria použité hygienické potreby?

Hygienické potreby (detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej
pasty a pod.) patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.

Kde patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb,
riedidiel a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.

Kde patrí molitan?

V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu, vo väčšom
množstve patrí na zberný dvor.

Kde patrí polystyrén?

Ak ho nie je veľa, patrí do žltého kontajnera určeného na plasty. Ak je rozmerný, odneste ho na zberný dvor.

Kde patria PET fľaše?

Patria do žltých kontajnerov na plasty, pred vyhodením je však potrebné
zošliapnuť ich, aby sa zmenšil objem vzduchu v kontajneri.

Kde patria kartónové krabice?

Po zmenšení objemu (napríklad poskladaním) patria do modrých nádob
na papier.
Stranu pripravila redakcia.
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Peter Jackanin:

Ľudia zvyčajne
„kupujú očami”

Súčasťou tímu každej redakcie je grafik. A ten náš je skutočne par
excellence. Nie preto, že je náš, ale preto, že vie. Každá úloha je mu
zrejmá na prvý raz a neraz ani nepotrebuje žiadne zadania. Darmo,
skúsený profesionál sa nezaprie. Peter Jackanin, súčasný grafik Malackého hlasu, je právom aj v jubilejnej rubrike. Oprávňujú ho k tomu
vyše dve desaťročia práce pre vaše noviny.

tov. Tie sme museli pracne retušovať,
upravovať kontrast a ostrosť obrazo
vých predlôh. Skenovanie a retuše obrázkov vyžadovali najväčší podiel strojového času, ktorý sme mali k dispozícii na spracovanie Malackého hlasu.
Okrem toho formát A4 a limitovaný
počet strán spôsobovali nedostatok redakčného priestoru. Napriek tomu nemožno povedať, že by v novinách chýbali podstatné informácie. Hlas sa tlačil
hárkovým ofsetovým strojom čiernou
a doplnkovou (zelenou) farbou. O väčších formátoch fotografií sme z prie
storových dôvodov nemohli ani len
uvažovať. Prechodom na väčší formát
s polovicou farebných a polovicou
čiernych strán sa už mohli obrázky
zväčšovať. V súčasnosti je situácia iná.
Stredoeurópsky formát novinovou
rotačkou tlačených novín umožňuje
vďaka digitálnej fotografii na každej

Vizitka
Peter Jackanin
je grafikom špecializovaným na mediálnu a firemnú
reklamu, grafickú úpravu periodických aj neperiodic
kých publikácií či výstavníctvo. Vizuál Malackému
hlasu tvorí 22 rokov. Okrem úžitkovej grafiky sa dlho
dobo venuje stavebnej biológii a efektívnej výstavbe.
Viaceré poznatky z tejto oblasti prezentoval ako spo
luautor v publikácii Môj priateľ dom.

strane publikovať farebné fotografie
presahujúce 3, 4, prípadne aj 5 stĺpcov. Okrem toho, že farebná rotačná
tlač je bezpochyby kvalitnejšia ako
v minulosti, jej využitie na každej strane korešponduje s trendom ponúkať
atraktívne, zrozumiteľné, textové aj
obrazové informácie v najkratšom možnom ča
se. V roku 1995 sme
potrebovali od odo
vzdania rukopisov
a fotografií grafiko
vi po expedíciu novín

Prvá otázka je jednoduchá – čo vaných fotografií), ktoré mali nielen
a kedy vás priviedlo k práci grafi- rôznu kvalitu, ale na ich povrchu bolo
aj voľným okom viditeľných a skeneka?
V roku 1975 hľadali v týždenníku Ex- rom verne zobrazovaných množstvo
press technického redaktora. Od 2. januára 1976 som tam teda nastúpil. Popri zamestnaní som pracoval na zmluvy o diele pre viaceré vydavateľstvá.
Aký je stručný prierez vašich
pôsobísk?
Ako som už uviedol, popri zamestnaní som pracoval pre vydavateľstvá
ČTK pressfoto, Smena, Pravda, Práca,
Obzor, Slovenský spisovateľ. Do roku
1991 som pôsobil ako vedúci redaktor-grafik vo Vydavateľstve Arttep.
Od roku 1992 som pre Arttep pracoval
externe. Okrem toho som robil pre vý
tvarníkov katalógy (aj slovenskému
Michelangelovi Jozefovi Bubákovi,
autorovi slovenských bankoviek
či obsiahlu monografiu M. Šimur
dovi). Spoločnosti a organizácie
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very redakcie a vydavateľa. Dnes sa
môžeme stretnúť s „výstupmi”, ktoré
regionálni vydavatelia s dôverou zaplatia, hoci nie sú vždy dodržané typografické normy či pravidlá sadzby.
Na štruktúru strán, ich hierarchiu, výber a umiestnenie fotografií a titulkov,
správne používanie písma v titulkoch,
ich členenie a ďalšie prvky grafiky, na
to sa už neprihliada. Je to neúcta k či
tateľovi i vydavateľovi. V podobných
prípadoch ma vyrušuje skutočnosť, že
za rovnaký čas je možné odovzdať
kvalitný výkon, len treba chcieť. Je to
elementárna povinnosť, ktorá by mala
byť samozrejmá v každej profesii.
Máte svoje grafické NAJ...? Čo
máte na tejto práci rád, čo vás baví
najviac?

Preferujem komornejšiu prehľadnú grafiku, ktorá korešponduje s obsahom. Usilujem sa, aby čitateľ dostal
najlepší možný servis, aby sa aj starší ľudia alebo ľudia s horším zrakom
v tlačovine akéhokoľvek charakteru
rýchlo a jednoducho orientovali, aby
sa im texty dobre čítali. Kto ma pozná
dlhšie, vie, že práca, do ktorej sa pustím, ma baví, že pracujem, aby som sa
učil a ... aj inšpiroval. Tých, ktorí o inšpiráciu majú záujem. K úžitkovej grafike mám „intímny” vzťah. Paralelne
s úžitkovou grafikou som sa profesijne
venoval aj ekológii, stavebnej biológii,
energetickej aj technologickej optimalizácii budov, ako hobby kompletáži
a dizajnovaniu bicyklov. Popri týchto
aktivitách som ani len na chvíľu nezauvažoval, že grafiku „opustím”. Je perfektnou psychohygienou k iným rodinným i profesijným aktivitám.
Čo by ste zo svojej pozície zaželali jubilujúcemu periodiku?
Aby boli mestské noviny pre Malačanov jedným z pevných bodov, na
ktorý sa môžu spoľahnúť. Aby v nich
našli potrebné informácie, ale aj trochu záhoráckeho humoru, ktorý tak
veľmi obľubujem. Nikde inde ho totiž
toľko „nelieta v povetrí” ako na Záhorí.
Súčasnému redakčnému kolektívu, aj
všetkým členom tých predošlých, lebo
som presvedčený, že „ich” noviny stále
sledujú, želám pevné zdravie a radosť
z každej činnosti, do ktorej sa pustia.
Zhovárala sa I. Sochorová,
foto: archív
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Navštívte svet príbehov
medzi knihou a komiksom
Doslova pred nosom návštevníkov muselo svoje dvere zatvoriť Mestské centrum kultúry v Malackách (MCK). Za múrmi budovy zostala
skrytá výstava malackého umelca, zamestnanca MCK Andreja Wsóla,
s názvom Medzi knihou a komiksom.

Výstava reflektuje dlhodobú prá
cu výtvarníka, na hranici medzi ilu
stráciami kníh a voľnou komiksovou
tvorbou. „Tesne pred vernisážou boli
zakázané kultúrne podujatia. Výstava bola síce nainštalovaná, ale nikto
okrem kolegov ju nevidel,” povedal au
tor o nešťastnom začiatku. Dnes sú
už komiksy, knižné obálky aj maľby
zvierat prístupné očiam verejnosti.

jú skôr notoricky populárne tituly
a detské žánre. Ak sa však vydáte na
cestu bádania za kvalitným komik
som, prekvapí vás množstvo životo
pisných, cestopisných a filozofických
vydaní. V prácach malackého umel
ca sa často objavujú témy z vojny
a skutočné postavy, ktorých osudy

nie vždy končia šťastne. Hrdinom
môže byť i obyčajný človek s malič
kou rolou: „Každý má svoju predsta
vu o tom, ako by mal hrdina vyzerať.”
Dejové linky A. Wsóla ožívajú za
pomoci ceruzky a tušu, finálnu po
dobu získavajú v počítačových pro
gramoch. A hoci sa jeho tvorba ube
rá zväčša čiernobielym smerom,
niektoré kresby a akvarely dopĺňa
farebný šat. „Pri komiksoch mám rád
nostalgiu. Vychádza to aj z toho, že
rád kreslím ceruzkou. Farbe sa ale sa-

Postavy a ich osudy
V komiksoch umelec rozpráva prí
behy postáv, pričom čerpá námety
z histórie a z vlastnej predstavivosti.
„Keď chcete, aby človek pochopil, o čo
v príbehu ide, musíte vyjadrovať emócie. Postavičky by mali byť rozoznateľné z viacerých pohľadov. Je zaujímavé, že pri kreslení ste vlastne aj režisérom,” hovorí o tvorbe A. Wsól, ktorý
sa obľúbenému komiksu venuje už
od detstva. „Komiks môže mať veľmi veľa podôb, a ľudia to často ani
nevedia.” S rôznorodosťou žánrov
sa stretnú najmä nadšenci, v kniž
niciach a kníhkupectvách prevláda

mozrejme nebránim, farby predávajú najmä obálky kníh,” popisuje svoj
charakteristický štýl kresby. Súčasťou
komiksov sú tiež texty a výpovede
postáv. Tie sa do príbehov vkladajú
po úprave obrázkov, pričom typ pís
ma sa prispôsobuje deju.
Atentát
Významná časť výstavy Medzi
knihou a komiksom je venovaná
dlhodobému projektu Atentát. Sku
točný námet atentátu na Adolfa Hit
lera ilustruje reálne črty aktérov. „Keď
viem, ako postavy vyzerajú, snažím sa
ich tak naozaj zobraziť, ale aj v tomto
reálnom príbehu mám postavy, ktoré
sú vymyslené. Tie si tvarujem podľa se
ba,” vysvetlil A. Wsól. Prepracované
čiernobiele kresby rozprávajú prí
beh z rokov 1943 a 1944, pričom vy
chádzajú z reálií. Snom umelca je
vyprevadiť tento komiks do života
v knižnej podobe: „Chcel by som to
vydať ako dve knihy, druhá kniha by
bola voľným pokračovaním príbehov
z roku 1943. Dúfam, že nájdu svojich
čitateľov.”
Knižné a časopisové ilustrácie
Návštevníci výstavy sa môžu tešiť
na pestrú paletu obálok kníh, kniž
ných či seriálových ilustrácii z ce
ruzky A. Wsóla. Malá miestnosť vo vý
stavnej sieni skrýva napríklad obálku
knihy Cudzinka či hororovú kresbu
pre knižné spracovanie príbehu Noc
živých mŕtvych.
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Dielo A. Wsóla zdobí aj publikáciu
Arabela z Marsu. Návrh môžete vidieť
vo farebnej verzii ako autorskú skicu,
aj v podobe hotovej knihy s uprave
nou farebnosťou. Zaujímavou súčas
ťou výstavy je aj návrh obálky kniž
ného diela Medová smrť, kde ženská
hrdinka príbehu z 2. svetovej vojny
vystupuje z pozadia v kontrastných
červených šatách.
Malacký kresliar často spolupracu
je so spisovateľmi, aktuálne sa venuje
ilustrácii knihy, ktorá má za úlohu populárnym spôsobom vysvetliť úskalia
Alzheimerovej choroby. Jedna z vy
stavených kresieb voľne interpretu
je známy obraz Pútnik nad oceánom
hmly (autor Caspar David Friedrich) do
prostredia súčasného sveta. Na ob
rázku stojí moderný človek s taškami
komerčných reťazcov, stratený v po
hľade na rozbúrenú krajinu. „Pri ilustráciách si prečítam spisovateľov text,
väčšinou mi dá voľnú ruku, aký úsek
z textu zobrazím. Niekedy má však
klient konkrétnu predstavu, vtedy sa
riadim podľa toho, ako to on chce,” ho
vorí A. Wsól o práci na zákazku.
Vo vitríne s publikáciami čakajú
desiatky vydaných kresieb. „Pre časopis Goldman som kreslil obrázky,
plagáty a robil aj rozhovor. Do BB Komiks-u som prispieval tiež kreslenými
príbehmi,” vymenúva výtvarník a pri
znáva, že sa nebráni ani komerčnej
ším nápadom, i keď nie sú jeho prio
ritou: „Radšej robím niečo voľné, nie to,
čo mi prikážu. Samotný komiks nie je
rentabilný, je to skôr umelecké dielko.”
Kreslené príbehy medzi knihou a komiksom môžete vidieť
v priestoroch galérie Mestského centra kultúry na 1. poschodí počas celého leta. Autor vás
do deja i zákulisia svojich kresieb rád osobne vtiahne pútavým výkladom.
Text a foto: L. Wernerová

MALACKÁ MATRIKA
od 1. 6. do 14. 6. 2020
Povedali si ÁNO
Lucia Cigánková a Radovan
Pastva;
Natália Kišová a Martin Prevaj
SPOMIENKY
Sú vety, ktoré im už
nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré
nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré
stále spomíname.
S veľkým žiaľom
v srdci si pripomí
name dve smutné
výročia. Štyri roky
uplynuli od smr
ti našej milovanej
Gabiky Bakošovej z Malaciek, ktorá nás opustila
vo veku 31 rokov, a tri roky od od
chodu našej milovanej Evičky Ba
košovej, rod. Petrí
kovej, z Malaciek,
ktorá nás opustila
vo ve
ku 55 rokov.
Kto ste ich poznali,
venujte im, prosím,
tichú spomienku.
S láskou spomína celá smútiaca ro
dina.

29. mája uplynulo
10 rokov, čo nás
navždy opustil náš
dra
hý otec, man
žel a dedko Vladimír Púčik. S láskou
v srdci spomínajú
manželka a deti s rodinami.
18. júna uplynie 16
rokov, čo si nebes
ký Otec povolal do
večnosti našu dra
hú a obetavú ma
mičku a starenku
Kornéliu Trenčanskú. S láskou a úctou na ňu spomí
najú deti Tono, Elena a Andrej s rodi
nami.
23. júna si pripo
míname 1. výročie
úmrtia nášho syna,
brata, švagra, krst
ného otca a kama
ráta Pavla Sabola.

S láskou v srdci spomínajú mama,
sestry s rodinami a kamaráti. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.
23. júna si pripome
nieme 19. výročie
úmrtia nášho drahé
ho manžela, tatka,
dedka a pradedka
Františka Gegáňa.
S láskou a úctou spo
mínajú manželka, dve dcéry a syn
s rodinami. Kto ste ho poznali, venuj
te mu s nami tichú spomienku.

28. júna uplynie 25
rokov, čo nás navždy
opustil milovaný
manžel, otec a starý
otec Boris Kapryš.
S láskou a úctou
spomínajú manžel
ka, syn a dcéra s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.
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Ženy MSK Malacky
zabojujú o medaily
Malacké stolné tenistky si vybo
jovali miestenku do záverečného li

gového semifinále. V poslednom kole
základnej časti ligy cestovali v sobo

tu 13. júna do Ružomberka a Topoľ
čian. Tím v zložení Pavlína Rajtoková, Ivana Čermáková a Natália
Kosová prehral najskôr na pôde
druhého Ružomberka 1:6, s tretími
Topoľčanmi hral vyrovnanejšie, no
domáce hráčky vyhrali 6:4. Keďže tím
Viktória Trnava na posledné extrali
gové zápasy nenastúpil, aj napriek
dvom prehrám ich Malačianky pred
stihli a po základnej časti ligy im patrí
4. miesto.
Znamená to, že vo svojej premié
rovej extraligovej sezóne sa prebo
jovali do play-off. Semifinálový zá
pas odohrajú v sobotu 27. júna
o 10.00 h na neutrálnej pôde
v stolnotenisovej aréne na Starej
Vajnorskej v Bratislave. Ich súper
kami budú víťazky základnej čas
ti z ŠKST Bratislava. Finále a zápas
o bronz sú na programe v rovnaký
deň od 15.00 h. Pavlíne, Ivane a Na
tálii blahoželáme a do záverečného
turnaja im želáme veľa šťastia!
ŠKST Ružomberok – MSK Malacky
6:1
Bod: P. Rajtoková 1
ŠKST Topoľčany – MSK Malacky 6:4
Body: P. Rajtoková 2,5; N. Kosová 1,5
Text: M. Binčík, foto: MSK Malacky

Stolné tenistky MSK Malacky. Zľava N. Kosová, I. Čermáková a P. Rajtoková.

Turnaj generácií bude v júli

Nadšenci hádzanej sa môžu tešiť na Turnaj generácií. Ani pandémia
koronavírusu neprekazila dlhoročnú tradíciu podujatia, ktoré sa každý rok v lete koná na multifunkčnom ihrisku v Zámockom parku.
Pôvodný júnový termín organi
zátori zo Strojára Malacky presunuli

na sobotu 18. júla. Turnaj sa začne
ráno o 8.30 h a jeho hádzanársky aj

Strojár už pozná súperov
Hádzanári Strojára Malacky budú
aj v sezóne 2020/2021súčasťou prvej
ligy, odkiaľ zabojujú o návrat medzi
extraligovú elitu. K nej sa pridal tím
HK Košice, ktorý sa prihlásil do extra
ligy a doplnil tak deviatku klubov
z minulého ročníka. Kvôli zrušeniu
sezóny pre koronavírus nezostúpil
z extraligy žiaden klub, no i tak sa
Malačania môžu tešiť na nových sú
perov, napríklad z Bojníc, kde sa ob
novila seniorská hádzaná. Strojár na
plno využije nový minibus, pretože
ho čakajú ďaleké cesty na východ
Slovenska. V prvej lige totiž hrá re

zerva extraligového HK Košice aj Slo
van Levoča.
Nová sezóna by mala odštartovať
tradične na začiatku septembra. Sú
permi Strojára v boji o extraligu budú
celky z východu Slovan Levoča a HK
Košice B, ale aj MHáK Martin, DAC
Dunajská Streda, HK Kúpele Bojnice,
Sokol Cífer a HK Vajnory. Fanúšiko
via sa môžu tešiť aj na lokálne derby
s Pezinkom, béčkom extraligovej
Modry, Bratislavskou hádzanárskou
akadémiou alebo na záhorácke der
by s Tatranom Stupava.

Stolnotenisová sezóna
sa predsa len dohrá

Ako sme už informovali v mestských médiách, naši stolní tenisti –
na rozdiel od futbalistov a hádzanárov – aktuálnu sezónu predsa
len dokončia. Výkonný výbor Slovenského stolnotenisového zväzu
rozhodol o termíne záverečných stretnutí.

MSK Malacky A
Malackí stolní tenisti, ktorí ob
hajujú titul vicemajstrov republiky
z minulej sezóny, odohrajú semifinálový zápas proti MŠK VSTK Vranov nad Topľou v piatok 26. júna
o 17.00 h. V druhom semifinálovom
dueli proti sebe nastúpia Vydrany
a Geológ Rožňava. O postupujúcich
rozhodne jediný zápas, finálové
stretnutie je na pláne v sobotu
27. júna o 11.00 h. V prípade prehry
proti Vranovu čaká na Malačanov
boj o tretiu priečku, majstrovský
titul obhajujú Vydrany.
Všetky zápasy sa budú hrať na
neutrálnej pôde Národného stolnotenisového centra v Bratislave
– Rači na Černockého ulici 6.
Malačania budú hrať aj po vy
nútenej koronavírusovej pauze
v nezmenenej zostave. O majstrov

ský titul v Bratislave zabojujú Branislav Kalužný, Erik Illáš, Vladimír
Jančí a Adam Brat. Môžete ich prísť
povzbudiť priamo do športovej ha
ly. Vstup je voľný. Držíme im palce!
MSK Malacky B
Stolní tenisti MSK Malacky B spl
nili predsezónny cieľ a ovládli II. ligu
Bratislavského kraja. Sezóna pre
nich vyvrcholí barážovým stretnu
tím o postup do druhej najvyššej
súťaže republiky – I. ligy. Ich súperom bude najlepší tím II. ligy Trnavského kraja Veľké Úľany. Zápas sa odohrá na neutrálnej pôde
stolnotenisovej arény na Starej
Vajnorskej ulici 14 v Bratislave
v sobotu 20. júna o 15.00 h. Aj im
želáme úspešné zavŕšenie sezóny!
M. Binčík

mimošportový program bude trvať
až do noci. Môžete si pochutnať na
kulinárskych špecialitách, na deti
bude čakať nafukovacie ihrisko. Ve
čer návštevníkom i hráčom zahrá
skupina Setback. Vstup na poduja
tie je voľný, vstupenkou je dobrá ná
lada.
Text: -mb-,
foto: archív redakcie

Pozývame na detský hádzanársky kemp
Strojár Malacky opäť otvára brány pre malých há
dzanárov a hádzanárky prostredníctvom letného kem
pu. Je určený pre deti narodené v rokoch 2006– 2011. Ak
je vaše dieťa pohybovo zdatné, neváhajte ho prihlásiť.
Dvojtýždňový kemp sa bude konať v termíne od 6. do
17. júla. Deti sa budú zabávať a trénovať v každý pra
covný deň od 8.00 do 16.30 h. Tréneri, inak prvoligoví
hádzanári, ich budú cvičiť v hale Malina a na hádzanár
skom ihrisku v Zámockom parku. Nebudú chýbať ani

tréningy vo vode (v dobrom počasí na kúpalisku, v prí
pade zlého počasia na plavárni) a gymnastické cvičenia
pod dohľadom licencovaných trénerov.
V cene 140 € je zahrnutá strava (obed, olovrant, ope
kačka) a vstupy na plaváreň a kúpalisko. Pre prihláse
nie dieťaťa je potrebné vypísať prihlášku a zaslať ju na
adresu sivak@handballmalacky.sk. Bližšie informácie
nájdete na facebookovej stránke Handball Malacky.
-mb-
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