
Materská škola
Do Materskej školy v Malackách, 

ktorá má 6 elokovaných pracovísk, 
bolo pre školský rok 2020/2021 pri
jatých 220 detí vrátane detí mladších 
ako 3 roky. Vedenie mesta považuje 
materské školy za jednu zo svojich 

priorít – dlhodobo sa snaží o rekon
štrukciu jednotlivých pracovísk škôl
ky a o rozširovanie miest. Preto bolo 
možné prijať aj deti, ktoré budú mať 
v septembri dva a pol roka. 

V rámci pracoviska na Záhoráckej 
bude otvorená nová trieda pre 20 

škôlkarov. Na mieste starých, tma
vých šatní po stavebných úpravách 
vznikli nové priestory, vďaka čomu 
k dvom už existujúcim triedam pri
budla ešte jedna. Celková kapacita 
MŠ v Malackách je 680 miest.

Všetky dôležité informácie náj
du rodičia na internetovej stránke 

Demontáž nadrozmerného no
siča vykonala poverená spoločnosť 
za asistencie mestskej polície, ktorá 
usmerňovala dopravu. Odstráne
nie symbolu reklamných bilboardov 
v meste bolo vyvrcholením dlhoroč
ných súdnych žalôb a sporov radnice 
o vypratanie nehnuteľnosti. Keďže 
si majiteľ dobrovoľne nesplnil svoju 
povinnosť, mesto, ktoré má v rukách 
právoplatný rozsudok, odstúpilo 
súd  ne rozhodnutie na výkon exekú
cie. Železná konštrukcia bola teda 
od stránená v rámci výkonu exekúcie 
v prospech mesta.

Sňatie reklamnej konštrukcie z fa 
 sády športovej haly vnímajú Malača
nia priaznivo. Vo svojich reakciách na  

sociálnej sieti dokonca navrhujú od
strániť aj bilboardy, ktoré zatieňu jú 
synagógu. „Parádna robota, len tak 
ďalej. Kiež by mohli všetky bilboardy 
zmiznúť,” vyjadrila sa jedna z respon
dentiek. „Ideme systematicky krok po  
kroku už štvrtým rokom,” odkázal pri
mátor Juraj Říha na svojom faceboo
kovom účte. Dôkazom toho je aj 
skutočnosť, že Malacky sú jedným  
z prvých miest na Slovensku, ktoré  
má v územnom pláne úplný zákaz 
nových reklamných stavieb.

Ľudia považujú Malinu po od
stránení konštrukcie za krajšiu, avšak 
podľa viacerých si fasáda pýta vyma
ľovanie, obnovu. Priaznivé vyjadre
nie primátora k  vynoveniu budovy 

Malačanov určite poteší: „Vyčistenie 
pozemku od najväčšej konštrukcie 
nám umožní dotiahnuť prípravu re
konštrukcie športovej haly.”

Priekopníci v boji proti 
vizuálnemu smogu 

Pasportizáciu, t. j. súpis reklam
ných nosičov, vykonali pracovníci 
mestského úradu už v  roku 2015. 
„Mojím veľkým snom je mať mesto 
bez billboardov. Presne to som videl 
v  našom partnerskom meste Sarvaš 
v  Maďarsku. Nenájdete tam jediný 
bill board, zato všade sú stromy, tráva 
a kvety,” vyjadril sa vtedy primátor Ju
raj Říha, ktorý absolvoval niekoľko ro
kovaní s reklamnými agentúrami. Fir
my, ktoré mali reklamu na mestských 
pozemkoch, dostali výpovede, zmlu
vy uzatvorené na dobu určitú ne 
chali dobehnúť a nové sa už nepod
pisovali. Samospráva sa pre odstra
ňovanie vonkajšej reklamy rozhodla 

s  vedomím výpadku v  príjmoch 
mestského rozpočtu. Podľa ve denia 
radnice je to cena za krajšie mesto.

Prvé reálne kroky na redukciu von  
kajšej reklamy (bilboardy a reklamné 
tabule) Malacky urobili v  roku 2016. 
Najviditeľnejším dôkazom toho bola 
práve fasáda športovej haly Malina, 
kde z pôvodných troch veľkých re
klamných plagátov zostal už iba je
den. Od uplynulého týždňa je Mali
na úplne zbavená nosičov vonkajšej 
reklamy.

Text: I. Sochorová, foto: Ľ. Pilzová

Pokračovanie na strane 2
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úvodník

Sviatky 
posunú 
vývoz 
odpadu 

Dva septembrové sviatky, 
kto ré v  tomto roku pripadnú na 
utorky (1. 9. Deň ústavy a  15. 9.  
Sedembolestná Panna Mária),   
posúvajú termíny vývozu ko
munálneho odpadu o jeden deň.  
Znamená to, že vývozy, pôvod
ne plánované na utorok, budú 
v  stredu. Stredajšie termíny sa 
posúvajú na štvrtok, štvrtkové  
na piatok a piatkové na sobotu.

Počas sviatkov, t. j. v  sobotu  
29. augusta, v  utorok 1. septem
bra a v utorok 15. septembra bu
dú oba zberné dvory zatvorené. 
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Z Maliny odstránili 
symbol reklamných 
nosičov v meste

 nový školský rok prichádza aj 
s preventívnymi opatreniami

Mesto Malacky, priekopník v boji proti vizuálnemu smogu, naplni-
lo ďalší z vytýčených cieľov v tejto oblasti. Počas uplynulého týždňa 
odstránili železnú konštrukciu reklamného nosiča na športovej hale. 
Išlo o poslednú z pôvodných troch veľkých reklamných plôch na tejto 
budove. dve odstránili pred štyrmi rokmi.

o  týždeň sa otvoria škôlky a  školy. v súvislosti s  koronavírusovou  
krízou môžu rodičia a ich deti očakávať určité obmedzenia.

 Aké máte
 leto?

Ak si odmyslíme komáre, veríme, 
že odpoveď na otázku z  nadpisu je 
jednoduchá a pozitívna. A veríme, že 
ste si našli čas aj na letné podujatia 
v našom meste. Po tom, čo sme mu
seli zo známych dôvodov postupne 
zrušiť Malackú hudobnú jar, Prvo
májové Malacky, Deň detí, Malackú 
šošovicu, Poľovnícky deň a  ďalšie už 
naplánované akcie, to, že sa vôbec 
konalo Malacké kultúrne leto, je v sú
časných obmedzujúcich podmien
kach malý zázrak. Bolo síce o  niečo 
komornejšie než po minulé roky, av
šak prinieslo pestrú ponuku pre všet
ky vekové kategórie. 

V septembri pokračujeme. Okrem 
iného sa môžete tešiť na festivaly Ma
larock a Zejdeme sa na hambálku či 
na odložené koncerty Fragile, ktoré 
sa mali pôvodne konať na jar. I keď... 
ťažko teraz tvrdiť, že spomínané po
dujatia naozaj budú. V tejto chvíli to 
naozaj nevieme a  situácia sa môže 
zmeniť z večera do rána. Zažili sme 
to aj v čase uzávierky tohto vydania, 
keď sme sa dozvedeli, že futbalistom 
odložili ligový zápas s Devínskou No  
vou Vsou pre podozrenie na korona
vírus v  tíme súpera. Alebo ďalší dô
kaz, aká je súčasnosť premenlivá: 
v  predchádzajúcom Malackom hla
se, ktorý vyšiel ešte pred letnou pre  
stávkou začiatkom júla, sme infor
movali, že vláčik Záhoráčik toto leto 
nebude premávať. Medzitým sa ale 
župa a  železnice dohodli a  vláčik 
predsa len funguje.

Dostávame veľa otázok, či budú 
vianočné trhy. Na to v tejto chvíli od
povedať nevieme a  veríme, že to po
chopíte. Zatiaľ sa tešme na septem
ber a na všetko príjemné, čo nám pri
nesie. Všetkým vám želáme, aby ste  
si ešte dosýtosti a v radosti užili zvy šok 
leta.

Ľ. Pilzová
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materskej školy www.msmalacky.
edupage.org. Školský rok sa začína 
v  stredu 2. septembra, deti prichá
dzajú o 8.00 h. 

Základné školy
Školský rok 2020/2021 sa oficiálne  

začína 1. septembra, avšak brány 
škôl pre školákov sa prvýkrát otvoria 
v stredu 2. septembra. 

Do troch základných škôl v zria  
ďo vateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ  
Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZŠ Dr. J. Dé
rera) nastúpi v septembri takmer 
1 740 žia kov, z toho 207 prvákov. 
Okrem nich nastupuje 50 prváčikov 
do cirkevnej ZŠ, takže v Malackách 
evidujeme 257 detí v prvých roční
koch.  

 
opatrenia proti šíreniu 
koronavírusu

Okrem tradičných príprav sa ško
ly pripravujú na začiatok školského 
roka v znamení preventívnych opat
rení proti šíreniu nového koronaví
rusu. Mesto Malacky každoročne or  
ga nizuje pre prvákov divadelné 
pred stavenie, žiaľ, tento rok to zo 
zná mych dôvodov možné nebude. 
Každý prváčik však dostane pri ná
stupe do školy z rúk pani učiteľky 
kniž ku, ktorú mu venuje mesto.

Nový koronavírus teda stále 
kom plikuje bežný život školopovin
ných detí. Na čo sa budú musieť 
ro dičia pripraviť? „Na začiatku škol

ského roka sa bude vyžadovať od 
zákonných zástupcov čestné vyhlá
senie o bezinfekčnosti dieťaťa, kto
rého súčasťou bude dotazník – rodič  
v ňom uvedie, či sa die ťa od 17. augus
ta 2020 nachádza lo mimo územia SR 
alebo či sa zúčastnilo na hromadnom 
podujatí,” informuje Ústav verejné
ho zdravotníctva SR (ÚVZ SR) na 
svo jom webe. „Ak bolo die ťa mimo 

SR alebo sa zúčastnilo hro madného 
podujatia, bude povinnos ťou zákon
ného zástupcu sledovať zdravotný 
stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich  
v spoločnej domácnosti. Ak sa u nie
ktorého z nich vyskytnú počas naj
bližších 14 dní príznaky respiračného 
ochorenia, bude potrebné telefonicky 
informovať ošetrujúceho lekára,” in
formuje ďalej web.

Ako je to s rúškami? 
Predškoláci a I. stupeň sú od no

se nia rúšok oslobodení. „Nosenie rú
šok v triedach bude v prvých dvoch 
týždňoch školského roka povinné pre 
žiakov druhého stupňa základných 
škôl a študentov stredných škôl,” píše 
sa na stránke ÚVZ SR s  upozorne
ním, že nosenie rúšok bude stále 
povinné pre pobyt žiakov v interié
rových priestoroch mimo tried vo 
všetkých školách, výnimkou bude 
len konzumácia jedál a nápojov.

 -red-

 nový 
 prednosta
 okresného
 úradu

od polovice 
júla je novým 
pred nostom 
okresného 
úradu 
Jozef 
Chy noranský.

Doterajší prednosta Jo zef Mrač
na odišiel z čela úradu po ôsmich ro
koch. Primátor mesta Juraj Říha mu 
poslal ďakovný list, v ktorom okrem 
iného uviedol: „Do výkonu funkcie 
prednostu ste vniesli profesionalitu 
a  rozhľad. Aj vďaka tomu bola spo
lupráca štátnej správy a  samosprávy 
v  meste Malacky na vysokej úrovni, 
korektná a  vzájomne prospešná. Zá
roveň vyjadrujem osobné potešenie, že 
budeme aj naďalej spolupracovať na 
pôde Mestského zastupiteľstva v  Ma
lackách.”

Jozef Chynoranský je poslancom 
Mestského zastupiteľstva Pezinok. 
V minulosti pôsobil ako riaditeľ Sprá
vy telovýchovných a rekreačných za
riadení (STaRZ) v Bratislave.

-lp-

Symbolickú cenu za prácu s Od
ka zom pre starostu – Zlaté vedro –  
udeľuje mimovládna organizácia 
Inštitút pre dobre spravovanú spo
ločnosť. „Od kaz pre starostu je pre 
nás dôležitý spôsob komunikácie s ve
rejnosťou. Snažíme sa k  podnetom 
pristupovať čo najsvedomitejšie, čoho 
dôkazom sú dve prvé miesta v  hod
notení samospráv. Treba ale priznať, 
že nie všetko sa dá vyriešiť hneď ani 
v  krátkom ča se. Podnety, ktoré vyža
dujú viac času a väč šiu investíciu, od
kladáme do tzv. zásobníka projektov,” 
povedal viceprimátor mesta Milan 
Ondrovič, ktorý osobne prevzal obe 
ocenenia pre Ma lacky. Ako ďalej 
zdôraznil, vysoké hodnotenie Ma
laciek v komunikácii a  riešení pod
netov je skvelým vysvedčením pre 
samosprávu. „Veľká pochvala patrí 
predovšetkým našej kolegyni Gabrie
le Bedard, ktorá portál Odkaz pre sta
rostu dlhší čas koordinovala. Verím, že 
rovnako zdarne bude s portálom pra
covať aj nový člen nášho tímu Matúš 
Gelinger, aby sme si vysoký kredit udr
žali aj  naďalej,” doplnil  M. Ondrovič.

Odkaz pre starostu vytvorila v ro

ku 2010 mimovládna organizácia In
štitút pre dobre spravovanú spoloč
nosť. Pomocou internetovej stránky 
www.odkazprestarostu.sk alebo 
mobilnej aplikácie môžu obyvatelia 
samospráve nahlasovať problémy 
vo verejnom priestore. Do Odkazu 
pre starostu je momentálne zapoje
ných viac ako 150 samospráv po ce
lom Slovensku. Malacky sa pripojili 
začiat kom roka 2016. Ročne eviduje
me okolo 350 podnetov. Najviac pri

pomienok od verejnosti v Malackách 
sa každoročne týka ciest a  chodní
kov, zelene a  životného prostredia, 
dopravného značenia, mestského 
mobiliáru a verejného poriadku.

Rok 2019 – samosprávy pod 20-ti-
síc obyvateľov – komunikácia: 

Malacky
Ivanka pri Dunaji 
Dolný Kubín

Rok 2019 – samosprávy pod 20-ti síc 
obyvateľov – riešenie podnetov: 
Malacky 

Púchov
BratislavaVajnory 

Text a foto: Ľ. Pilzová

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

obľúbená súťaž do práce na bi-
cykli sa kvôli pandémii presu-
nula z pôvodne jarného termí-
nu na september. Súťažné 2–4 
členné tímy sa môžu registro-
vať do 7. septembra.

Všetci súťažiaci z  jedného tímu 
musia byť zamestnancami jednej fir
my, prípadne študentmi jednej školy. 
Členovia tímu si budú samostatne 

evidovať cesty do práce a z práce na 
bicykli, pričom sa nezarátavajú cesty 
v rámci pracovného času. Kilometre 
je potrebné zaznamenávať denne 
a zodpovedne, podľa vlastného sve
domia. Za správnosť údajov zodpo
vedá líder tímu. Registráciu a iné dô
ležité informácie o súťaži nájdete na 
www.dopracenabicykli.eu. Súťažiť 
sa začína 1. septembra.

-red-

Aby sme krásu košatej pálffy-
ovskej lipy neobdivovali len my 
v  Malackách, nominovali sme 
ju do ankety Strom roka.

Jej cieľom je upozorniť na staré 
a  vzácne stromy. Naša lipa sa do
stala do úzkeho výberu dvanástich 
súťažiacich a o  jej prípadnej výhre 
rozhodne verejnosť. Víťazný strom 
zí ska okrem titulu Strom roka 2020 
aj dendrologický posudok a  finanč
ný príspevok na ošetrenie vo výške  
300 €. Rovnakú sumu na ošetrenie 

alebo úpravu okolia dostanú stro
my, ktoré sa umiestnia na striebornej 
a  bronzovej priečke. Víťaz zároveň 
postúpi do finále ankety Európsky 
strom roka.

Za našu lipu sa dá hlasovať na we-
bovej stránke www.ekopolis.sk,  
časť ŽIvoTnÉ PRoSTREdIE – 
STRoM RokA alebo cez faceboo-
kovú stránku nadácie Ekopolis. 
Hlasuje sa do 30. septembra.

Ďakujeme za všetky hlasy.
Text a foto: L. Wernerová 

Z letokruhov 
pál ffyovskej lipy 
by sme za jej asi 
180-ročný život 
vyčítali nejeden 
príbeh. Prežila 
neľahké časy, 
ustála zmeny 
v urbanizme 
mesta, 
rekonštrukcie 
i neodborné 
zásahy. Stále 
hrdo stojí 
na svojom 
mieste, 
pri pomníku 
padlých hrdinov, 
ako posledný 
zachovaný 
strom 
z pálffyovskej 
lipovej aleje. 

 Hlasujte za našu
 pálffyovskú lipu

 Odkaz pre starostu 2019:
 dvojnásobné víťazstvo

Ocenenie za Malacky prevzali M. Gelinger (vľavo) a M. Ondrovič (vpravo). 

Malacky si stále udržiavajú vysoký kredit v práci s portálom odkaz 
pre starostu. dôkazom toho sú aj výsledky za rok 2019. Spomedzi sa-
mospráv do 20-tisíc obyvateľov naše mesto zvíťazilo v oboch hodno-
tených kategóriách – v komunikácii s obyvateľmi aj v riešení podne-
tov. najlepšou samosprávou nad 20-tisíc obyvateľov v oboch kategó-
riách je Žilina.

 Do práce na bicykli:
začiatok súťaže sa blíži

nový školský rok prichádza aj 
s preventívnymi opatreniami
Dokončenie zo strany 1

Škôlka hľadá
aktivačných
pracovníkov

Do Materskej školy v  Malac
kách hľadáme dobrovoľných ak
tivačných pracovníkov na pozície 
pomocný pedagogický pracov
ník a pomocný prevádzkový pra
covník. Podmienkou je, aby bol 
záujem ca evidovaný na Úrade 
práce, sociál nych vecí a  rodiny, 
aby mal rád deti a  tiež záujem 
pracovať 4 hodiny denne.

odmena: 214,83 € 
nástup: 1. september 

Základné informácie poskytne 
ÚPSVR Malacky, 2. poschodie, č. 
dv. 211 – Monika Hrčková, tel. č.  
034/2444 345. Ďalšie informácie 
poskytnú v MŠ na Štúrovej 139, 
Malacky Martina novotová, tel. 
č. 0907 864 432 a Petra Prelco-
vá, tel. č. 0918 848 078.

MŠ Malacky
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„Snažili sme sa byť uplynulé roky 
otvoreným úradom, aby mohli bežní 
stavebníci rodinných domov či veľ kí  
developeri bez rozdielu konzulto vať  
svoje návrhy v dostatočnom predsti
hu. Po posledných týždňoch opako
vaného spochybňovania nášho úra 
 du či zneužívania nášho ústretového 
prístupu sme museli prijať rozhodnu
tie, že stavebný úrad už nebude po
skytovať žiadne konzultácie ani us
mernenia. Na to majú stavebníci svo
jich projektantov, ktorí nesú zodpo
vednosť a  ktorých si konieckoncov  
platia. Mrzí ma, že prišlo k  rozkolu 
malackých podnikateľov, ktorí sa za
čali navzájom napádať a nás si vzali 
ako rukojemníkov,” uviedol primátor 
mesta Juraj Říha.

Rušia sa konzultácie 
stavebných zámerov 

Stavebný úrad nebude poskyto
vať konzultácie stavebných záme
rov, t. j. zamestnanci stavebného 
úradu nebudú vopred posudzovať  
predložené zámery z  hľadiska 
územnoplánovacích podmienok 
ani ďalších náležitostí súvisiacich 
s povoľovaním stavieb. Zamestnan
ci stavebného úradu budú aj naďa
lej poskytovať informácie, avšak len 
v  rozsahu jednotlivých už prebie
hajúcich konaní. 

Stavebný úrad posúdi predlože
nú projektovú dokumentáciu až 
po podaní príslušného podania. Ak 
predložené podanie nebude spĺ
ňať náležitosti, ktoré ukladá zákon 
alebo iný právny predpis, konanie 
preruší a vyzve stavebníka na dopl
nenie chýbajúcich podkladov k po
daniu.  Ak stavebník neodstráni ne
dostatky svojho podania v stanove

nej lehote, stavebný úrad konanie 
zastaví.

vydávanie potvrdení 
Stavebný úrad nebude vydávať 

žiadne potvrdenia na  čerpanie hy
potekárnych úverov, ktoré od sta
vebníkov žiadajú komerčné ban
ky, hoci banky na to nemajú nijaký 
zákonný nárok. Rovnako stavebný 
úrad ne bu de fyzickým či právnic
kým osobám vydávať žiadne po
tvrdenia k užívaniu stavby na posu
dzovaný účel.

obhliadky na mieste 
Keďže sa v  Malackách v  posled

nom čase rozšírila nežiaduca prax 
zo strany stavebníkov, ktorí stavbu 
najskôr postavia a až potom žiada
jú o povolenie, stavebný úrad bude 
vykonávať obhliadky priamo v teré
ne ešte pred vydaním rozhodnutia. 
Týka sa to každého podania, t. j. od 
ohlásenia drobnej stavby až po po
voľovanie väčších developerských 
projektov.

Zriadenie vecného bremena 
Ak stavebník potrebuje k  svojej 

stavbe vecné bremeno na pozemok 
vo vlastníctve mesta, odporúčame, 
aby žiadosť podal minimálne pol 
roka vopred, aby mohla byť žiadosť 
v  dostatočnom časovom predstihu 
posúdená pred zasadnutím Mest
ského zastupiteľstva Malacky.

všetky podania na stavebný 
úrad sa podávajú cez poda-
teľňu mestského úradu (prí-
zemie budovy Msú, Bernolá-
kova 5188/1A).

 -red- 

Návrh arény predstavuje športo
vý tréningový komplex, ktorého sú
časťou by mala byť okrem hokejovej 
haly aj multifunkčná športová  hala 
pre kolektívne športy, silovokondič
ná príprava, ubytovacie kapacity pre 
športovcov a potrebné technické 
zázemie. Projekt navrhuje dve nad
zemné podlažia a okrem športových 
hál aj doplnkové funkcie (ubytova
nie pre športovcov, hokejový trena
žér, menšia telocvičňa na rozcviče
nie, priestory na regeneráciu, men
šie obchodné prevádzky a priestory 

pre správu objektu). Každá z hál má 
vlastné samostatné zázemie so šat
ňami a hygienou. Multifunkčná hala 
je navrhnutá na rôzne druhy špor
tov s tým, že je možné ju spúšťací
mi sieťami priečne rozdeliť na 2 až 3  
ihriská. Hokejová  hala je navrhnutá 
ako tréningová s rozmerovými pa
ra metrami pre extraligu a  pre prí
padné medzinárodné turnaje. Aréna 
bude slúžiť obyvateľom Malaciek  
i celého okresu. Halu budú využívať 
rekreační športovci i športové kluby 
na prípravu, takže bude znamenať 
dôležitý impulz aj pre profesionálny 
klubový šport.

Mesto už zabezpečilo pozemok 
v lokalite Píla v blízkosti nového 
záchytného parkoviska s rozlohou  
takmer 13 000 m2. Aréna bude mať 
vlastné obslužné parkovisko vráta
ne od stav ného pásu pre autobusy. 
Jej financovanie je naplánované 
ako kom binácia viacerých zdrojov: 
okrem štátnej dotácie aj mestskými 
financiami a investičným úverom. 
Výslednú cenu realizácie vygeneru
je proces verejného obstarávania na 
dodávateľa.

Text: Ľ. Pilzová, 
vizualizácia: Cityprojekt s. r. o., 

Ing. arch. Pavol Citovický

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

 Prišla vládna dotácia na arénu

Príprava športovej arény v  Malackách má za sebou zásadný krok 
vpred. Mesto už dostalo dotáciu 1 a pol milióna € od vlády Slovenskej 
republiky na jej výstavbu. „Ďakujem podpredsedníčke vlády Veronike 
Remišovej, ministrovi financií Eduardovi Hegerovi aj splnomocnencovi 
vlády pre mládež a šport Karolovi Kučerovi za to, že chápu potrebu mo-
dernej športovej arény pre celý región a že potvrdili rozhodnutie pred-
chádzajúcej vlády o  pridelení dotácie. Veľmi si to vážime. Naša veľká 
vďaka patrí aj predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Jurajo-
vi Drobovi, ktorý dlhodobo podporuje rozvoj Malaciek a okolia. Posta-
vil sa za nás aj v čase, keď mnohí spochybňovali pripravenosť mesta aj 
okolnosti a spôsob, za ktorých bola dotácia schválená,” skonštatoval 
primátor Juraj Říha.

V  týchto dňoch sa na stavenisku 
pokladajú inžinierske siete a  prípoj
ky k objektu. Po týchto prácach bude 
možná betonáž základovej dosky.  
Stavenisko bude oplotené, takže Ma  
terská škola na Bernolákovej mô že 
od začiatku nového školského roka 
fungovať v normálnom režime. Pro
jekt sa v prevažnej miere finan cuje zo 
zdrojov Európskej únie, odkiaľ mesto 
dostalo sumu 584tisíc €. Povinné 
spolufinancovanie mesta predsta

vuje približne 31tisíc €. Vďaka tomu 
bude mať mesto po 5mesačnej vý
stavbe rozšírené kapacity svojich 
predškolských zariadení, pretože jas
ličky poskytnú priestor pre 20 detí.

Budova bude jednopodlažná 
s  bez bariérovým prístupom. Bude 
obsahovať dve denné miestnosti, 
šatňu, sociálne zariadenie, jedáleň, 
práčovňu, sušiareň, miestnosť na čis
tú bielizeň, kuchyňu a zázemie (tech
nické a  kancelárske priestory). Uva
žuje sa, že pavilón jaslí by mal zelenú 
strechu. Výsledné rozhodnutie bude 
závisieť od posudku statika.

Okrem výstavby jaslí sa v tejto lo
kalite pripravuje ešte jeden zásadný  
projekt, ktorým je parkovisko pri Ma
terskej škole na Bernolákovej zo stra
ny Veľkomoravskej. Jeho výstavba sa  
mala začať v júni, avšak zatiaľ sa prá
ce nezačali. „Mesto síce zabezpečilo 
prí pravu nového parkoviska, avšak 
v dô sledku neustáleho vytvárania pre
kážok a kladenia podmienok zo strany 
Okresného dopravného inšpektorátu 
nebolo možné začať stavbu. Prosíme 
preto verejnosť o  trpezlivosť. Naďalej 
sa usilujeme urobiť všetko pre to, aby 
sa výstavba parkoviska mohla rozbeh
núť,” vysvetlil viceprimátor Milan On
drovič.        Text a foto: -lp-, 

vizualizácia: M. Uhrík, P. vranka

 na Bernolákovej 
vyrastajú jasle

Stavebný úrad
  funguje po novom

v  utorok 28. júla 
sa začala výstavba 
v  areáli Materskej 
školy na Bernolá-
kovej. Prestavbou 
starého hospo-
dárskeho paviló-
nu vzniknú jasle 
a  súbežne s  tým 
sa zmodernizujú 
aj kuchyňa a prá-
čovňa. Ide o  po-
slednú časť areálu 
Materskej školy na 
Bernolákovej, kto-
rá ešte neprešla 
opravou. Staveb-
né práce by mali 
byť hotové kon-
com tohto roka.

Stavebný úrad mení podmienky svojho doterajšieho fungovania. 
Hlavné zmeny sa týkajú štyroch oblastí – poskytovanie konzultá-
cií k  stavebným zámerom, vydávanie potvrdení, obhliadky terénu 
a zriadenie vecného bremena.

Tento projekt 
je podporený 
z Integrovaného 
regionálneho
operačného 
programu.
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 Les pri Troch
 duboch 
 je opäť čistý

vďaka Malackým zberačom opäť zmizlo 
niekoľko čiernych skládok. Mladí aktivisti 
venovali jedno augustové nedeľné predpo-
ludnie čistiacej brigáde, vďaka ktorej sa po-
darilo vyzbierať množstvo odpadu na les-
nej cestičke od Bowling Baru popri Maline 
až k Trom dubom.

„Za 2 a  pol hodiny sme nazbierali PET fľaše, 
plechovky, staré oblečenie, detské hračky, plienky, 
matrace, pneumatiky, časti interiéru auta, kostru 
bicykla a stavebný odpad. Drobným odpadom 
sme naplnili 20 vriec, z  väčších kusov odpadu  
sme vytvorili jednu obrovskú kopu,” informovali 
Ma lackí zberači.

Na čistiacej brigáde sa zúčastnili deti, tínedže
ri aj dospelí. Ak sa chcete nabudúce pridať aj vy, 
sledujte profily Malackých zberačov na Faceboo
ku alebo Instagrame.

Text: -red-, foto: Malackí zberači

O to viac potešilo, keď sa hore napokon 
stretlo 68 turistov. Mnohí z nich totiž prišli na 
Vývrat autami alebo pešo z  opačnej strany 
Malých Karpát. Vekové zloženie bolo rôzno
rodé, niektorí mali nad 70 rokov, iní zase len 
7. Tí, ktorí prišli, boli spokojní – napriek pred
povediam nezmokli a zhora ich čakal pekný 
výhľad na Malé Karpaty a  Záhorskú nížinu. 
Účastníci výstupu sa zapísali do vrcholovej 
knihy, dostali už tradičné účastnícke kartičky 
a okrem spoločnej fotografie na vrchole Vy
sokej ich čakala tradičná opekačka na spia
točnej ceste.

Výstup je súčasne Memoriálom Zuzky 
Krajčírikovej – mladej turistky, umelkyne a 
dobrovoľníčky pre mládež, ktorej mladý ži
vot sa predčasne a  tragicky skončil práve 
v horách. Súčasťou podujatia bolo i polože

nie symbolickej kytičky k  pamätnej doske 
na vrchole Vysokej, ktorú mala Zuzka veľmi 
rada. Medzi účastníkmi nechýbala Zuzkina 
mamička pani Bo žena Krajčíriková ani pred
sedníčka Miestneho odboru Matice sloven
skej Mária Osuská a,  samozrejme, jeden zo 
zakladateľov výstupu Pavol Fupšo, tiež veľký 
priaznivec Ma lých Karpát.

Pri rozchode si účastníci sľúbili, že ak 
budú zdraví, o rok sa opäť stretnú na Vysokej. 
Organizátormi podujatia boli mesto Malac
ky,  obec Kuchyňa, Centrum voľného času 
Malacky, Mestské centrum kultúry Malacky, 
Miestny odbor Matice Slovenskej a hlavným 
organizátorom bola Komisia pre šport a mlá
dež Mestského zastupiteľstva v Malackách.

Text: A. Pašteka, 
foto: Š. Sopóci

Jeden trojdňový a päť päťdňo
vých turnusov – to bola aktivita, 
zábava i  poznanie. Na svoje si 
prišli šikovné ruky malých výtvar
níkov, nádejní športovci aj milov
níci prírody. V  prvé prázdninové 
dni navštívili táborníci hasičskú 
stanicu, videli vycvičeného psíka 
v kynologickom centre Canisland 
a poriadne sa vyšantili na plavár
ni. Poľovnícky dom priniesol sú

ťaž v streľbe zo vzduchovky, v jed
no popoludnie prileteli do tábora 
pestré druhy motýľov a kobyliek. 
„Viacero detí sme mali prihlásených 
na viac turnusov, maximálne však 
na tri. Program sme koncipovali 
tak, aby bol pestrý, aby sa nenudili 
a nemali stále rovnaké aktivity,“ po
vedala jedna z vedúcich tábora.

Niektoré turnusy boli zame
rané tematicky, a  tak sme sa aj 

my mohli stretnúť s   usilovnými 
včielkami. Spoznali sme ich pod
ľa vlastnoručne vyrobených čele
niek a  maľovaných drevených 
maskotov. Tábor otvorila video
prezentácia o  včelstve a náučná 
prechádzka v  Zámockom parku 
s pracovníkom Správy Chránenej 
krajinnej oblasti Záhorie Marti
nom Mrázom. V priebehu niekoľ
kých dní navštívili prázdninujúce 
deti mestskú políciu, plaváreň aj 
Raj koní – farmu Gladis v  Gaja

roch. Nechýbali súťaže a hry, na
príklad hľadanie pokladu alebo 
hádzanie šiškou. „Najradšej chodí
me na plaváreň, ale všetky hry nás 
bavia. Včera sme hádzali šiškami, 
ja aj kamarátka sme vyhrali hrač

ku,“ pochválila sa usilovná včielka. 
Deti sa s táborom rozlúčili na vý
lete na Schaubmarov mlyn v Pe
zinku. Rodičia taktiež neobišli na
prázdno, čakalo na nich milé pre
kvapenie – na sklo maľovaná váza 
alebo dóza na potraviny. 

Leto v Cvečku bolo plné zážit
kov a  dobrodružstiev. Ako nám 
povedalo viacero detí, najradšej 
by v tábore trávili každé prázdni
ny. 

Text a foto: L. Wernerová

SPEKTRUM

 nespôsobila
 výrazné škody

Silná búrka, ktorá sa v utorok 28. júla vo ve
černých hodinách prehnala Záhorím, našťastie 
nespôsobila v Malackách výrazné škody. Bola za
znamenaná iba jedna poistná udalosť, keď konár 
z brezy padol na osobné auto.

V  Zámockom parku sa zrútili väčšie konáre 
z niekoľkých líp. Obyvateľov upozorňujeme, aby 
boli v  areáli parku obozretní a  nezdržiavali sa 
v  blízkosti suchých a  dutých stromov. Dreviny, 
najmä tie, ktoré nie sú v dobrom zdravotnom sta
ve, reagujú na striedanie sucha a dažďa tým, že sa 
im zlomí vetva alebo aj kmeň. Môže sa to stať aj 
počas bezvetria.

Text: -is-, foto: -lp- 

Malacké deti strávili časť leta v dennom tábore Centra voľného 
času. obrovský záujem spôsobil, že kapacita šiestich turnusov 
sa naplnila v priebehu niekoľkých hodín.

TIk má 
nový web
Turistická informačná kancelária (TIk) 
v  Ma lackách má novú webovú stránku 
www.tikmalacky.sk. v  jednotlivých pre-
hľadných sekciách – Spoznajte Malacky, 
Čo ponúka TIK, Čo môžete vidieť, Čo mô žete 
zažiť, Atraktivity regiónu a  Užitočné info – 
si každý záujemca môže nájsť všetky po-
trebné informácie.

Nová stránka je optimalizovaná na použí
vanie v mobilných zariadeniach a prispôsobí 
sa každej veľkosti obrazovky. Onedlho pribud
nú aj jazykové mutácie. Časom by tvorcovia 
webu chceli pridať mobilnú aplikáciu, ktorá 
prevedie návštevníkov Malackami.

Okrem fotografií z  vlastnej databázy boli 
použité aj fotografie S. Osuského, D. Krakov
ského a M. Mráza. Za udelenie autorských práv 
na zverejnenie im patrí veľké poďakovanie.

TIK zabezpečuje sprievodcovské služby 
a propagáciu kultúrnych podujatí v meste  
a okolí. Pracuje na propagácii Malaciek a Dol
ného Záhoria ako zaujímavých destinácií ces
tovného ruchu. Špecializuje sa na predaj pub
likácií a propagačných materiálov o meste 
Malacky, máp, pohľadníc a darčekových pred
metov. Sídli v Malackách na Záhoráckej ulici 
1919.            TIk

 Leto plné dobrodružstiev 
 alebo prázdniny v CveČku

Trinásta vysoká

Búrka v nedeľu 16. augusta sa uskutočnil už 13. ročník Záhoráckeho výstupu na vysokú. 
odchod od malackej Maliny bol síce o polhodinu neskôr oproti plánu, čo bolo dobré 
pre spachtošov, avšak zamračená obloha a predpoveď počasia mnohých odradili. 
A tak na začiatku bol len jeden mikrobus, hoci pripravené boli dva.
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v Malackách 
pribúdajú 
zámerne 
nekosené 
plochy. nerastie 
na nich burina, 
ale kvety, ktoré 
vytvárajú 
lúč ny porast. 
Pri týchto 
plochách 
postupne 
pribúdajú 
informačné 
tabuľky, aby 
obyvatelia 
mesta vede li, 
aký majú 
význam.

Nekosené plochy sú v  tých
to lokalitách: Ul. 1. mája, M. 
Rázusa, pri centre voľného 
času, Pri Maline, kukučínova.  
V  Zámockom parku sa nekosí lú
ka a  pás, ktorý sa striedavo mení 
kvôli presunu hmyzu. Nekosený je 
aj priestor pod sli mákom, kde v sú

časnosti  
prebie ha 
v ý  s k u m 

S l o  v e n 
skej aka dé

mie vied pod 
vede ním príro

dovedca Ma reka Semelbauera.

Ak máte tip na verejnú plochu, 
ktorá by mohla zostať nekosená, 
napíšte referentke Jane Bačovej 
z Útvaru výstavby a životného pro
stredia MsÚ Malacky na mail jana.
bacova@malacky.sk. Ďakujeme.

-red-, 
foto: J. Bačová
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Medzi zdravotným stredis
kom a železničným priechodom 
sa stala kuriózna nehoda – za
parkované osobné auto sa ľa
vým zadným kolesom prepadlo 
do jamy. Na mieste zasahovali 
hasiči, polícia a odťahová služba. 
Našťastie, k zraneniam ani výraz
ným materiálnym škodám na vo
zidle neprišlo.

Nehodu spôsobil prepad ka
nalizačnej prípojky Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti (BVS). 
Diagnostika kamerovým systé
mom zistila, že potrubie sa pod 
povrchom pomaly prepadávalo 
už dlhší čas. Ako nás informova
la BVS, miesto by malo byť opra
vené v najbližších dňoch.

-is-/-otano- 

 Urýchlená oprava 
 preliezačky

Do redakcie Malackého hlasu sme dostali upozornenie od jednej ma
mičky, že preliezačke na detskom ihrisku pri Maline chýba jeden schod. 
 Keďže išlo o  nebezpečnú situáciu, kolegovia z  Tekosu urýchlene konali 
a schodík opravili.                     -lp-/-otano-

Pracovníci spoločnosti Tekos za
bezpečili múr Zámockého parku na  
Duklianskych hrdinov asanáciou 
vydutej omietky. Tá v  niektorých 
miestach začala padať na chodník 

a okoloidúcim komplikovala chôdzu. 
Stenu otĺkli a zbavili aj časti muriva, 
ktoré bolo v rozpadnutom stave. Ná
sledne chodník očistili od všetkých 
nečistôt.                -is-/-otano 

v meste sa zmenilo k lepšiemu 
ďalšie verejné priestranstvo. 
Hlboká ulica, ktorá bola súčas-
ťou obchádzkovej trasy počas 
rekonštrukcie du klianskych hr-
dinov, je už zrekonštruovaná.  
okrem novej asfaltovej komu-
nikácie s obrubníkmi dostala 
aj nový bezbariérový chodník 
a vodorovné značenie.

Na Ulici Duklianskych hrdinov sa 
už parkuje podľa pravidiel. Pozdĺž 
areálu nemocnice pribudlo značenie 

parkovacích miest, vďaka čomu sa 
na plochu parkoviska zmestí viac vo
zidiel než v nedávnej minulosti, keď 
neboli vyznačené parkovacie boxy.

Najbližšie sa chystá kompletná 
obnova ulice Jozefa Kubinu, ktorá je  
po výstavbe novej kanalizácie v tak
mer neprejazdnom stave. Vedenie 
mesta sa preto už vopred obracia na 
obyvateľov s  prosbou o  trpezlivosť 
a  obozretnosť počas stavebných 
prác.

-red-, 
foto: S. osuský

dopravné 
značenie 
na Rádku

Poškodená preliezačka. Preliezačka s opraveným schodom. 

Pri Gajdárovi sa prepadlo auto

nekosené plochy pomáhajú životu

vydutú  omietku
 na múre  asanovali
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Tohtoročné Malacké kultúrne le-
to prinieslo pestrú ponuku rôz-
nych žánrov pre všetky vekové 
kategórie: tvorivé ateliéry, histo-
rické potulky, stretnutia s  histó-
riou, letné kino, divadelné pred-
stavenia pre deti, prednášky o nu-
merológii alebo toxickom ob le - 
čení, hudba v  štýle dychovka, 
country, latino či etno. Ak ste sa 
na niektorom z  podujatí zúčast-
nili, zaspomínajte si prostredníc-
tvom fotografií. Ak ste neboli ani 
raz, považujte našu fotogalériu 
za pozvánku na niektoré z ďalších 
mestských podujatí.

  Malacké kultúrne
 leto 2020

Foto: MCk Malacky

Divadlo Jaja

Fortuan

Letný tvorivý ateliér

Letný tvorivý ateliér

La Noche de Latino School

La Noche de Latino School

Letný tvorivý ateliér

  DjembepicnicbandDesign Fikcia

Dychová hudba Malačané

Los Brados
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kone ustúpili študentom
Platany staršie než Českosloven

sko stojace popri hlavnom chodníku 
v parku si pamätajú na jeho najrôz
nejšie podoby. Vedia o  Maline, kto
rá kedysi pretekala popri nich, ale aj  
o  dnes už zabudnutých stajniach. 
„Na miestach, kde v súčasnosti stojí 
futbalový štadión, boli kedysi stajne. 
Terajšie ihrisko slúžilo ako prírodná 
jazdiareň, pre futbal sa táto trávnatá 
plocha začala využívať až s  prícho
dom gymnázia po prvej svetovej voj
ne,” ozrejmil historik a jeden zo sprie
vodcov Martin Macejka. Žrebčín de
finitívne stratil svoju užitočnosť po 
vzniku Československa, keď poslední 
Pálffyovci odišli z novovzniknutej re
publiky do Marcheggu.

Aj v Malackách rástli palmy
Parky a  zámocké záhrady boli 

v  mi nulosti predovšetkým vecou 
pre stíže. Šľachtické rody sa navzá
jom predbiehali, kto má krajšiu zá
hradu. Postupom času už nestači
lo kultivovane pestovať domáce 
rastliny a  stromy, tie najelitnejšie 
rody sa vydali za exotikou. Aaspoň 
v záhradníctve. Pál ffyovci neboli vý
nimkou. 

„Tam, kde je dnes vedľajšie futba
lové ihrisko pri hasičskej stanici, bývali 
tri skleníky, ktoré sa nám dochovali aj 
na fotkách. Pestovali sa v nich cudzo
krajné rastliny a palmy,” prezradil M. 
Macejka. Ak by sa podarili niekdajšie 
plány postaviť kúpalisko v  Zámoc
kom parku popri Maline, s palmami 
v diaľke by sme sa cítili ako pri mori. 

Z  nápadu však zišlo a  palmy sú už 
tiež minulosťou.

vodárenská veža je možno
všade na Rádku 

V  areáli nemocnice stála až do 
konca II. svetovej vojny vodárenská 
veža z Pálffyovských čias. Slúžila ako 
prívod vody pre kaštieľ, dnes však 

po nej nezostali zrejme ani len zá
klady. Ako povedal M. Macejka, na 
konci II. svetovej vojny alebo tesne 
po nej vežu obyvatelia Rádku rozo
brali a  murivo z  nej použili pravde
podobne na stavbu domov. V  tejto 
časti mesta je teda veža možno stále 
roztrúsená.

Po schodoch, ktorými chodil 
František Jozef I.

Návštevníci historických potuliek 
sa pozreli aj do kaštieľa, kde aktuál
ne môžete vidieť dve výstavy, Zdra
votníctvo  a  Komunikačná technika. 
Vedú k nim schody hneď za hlavným 
vchodom do kaštieľa, presne tie isté, 
ktoré v roku 1884 zdolal aj cisár Fran
tišek Jozef I. Ten v  Malackách pre
spal, keď tu bol na návšteve. Auten
tický portrét tohto panovníka dnes 
visí v  zrekonštruovanej časti kaštie
ľa, ktorý by vedel prerozprávať celú 
históriu Zámockého parku. Keďže 
rozprávať nevie, musíme ju spozná
vať sami. Aj vďaka Historickým potul
kám.

Text a foto: M. Binčík 

 keď na štadióne 
 boli kone...
Zámocký park všetci poznáme, 
 no predsa dokáže prekvapiť

Pálffyovský kaštieľ s priľahlým Zámockým parkom všetci dobre po-
známe. Pre Malačanov je to miesto prechádzok, posedenia na la-
vičke či stretnutí na kultúrnych podujatiach, ktoré sa tu organizujú. 
Paradoxne park poznajú všetci Malačania, no všetko o ňom nevie 
hádam nik. o  niečo múdrejší sú však zvedavci, ktorí zavítali  na let-
né historické potulky so sprievodcami po parku i kaštieli. Počas leta 
sa konali dvakrát, v júli a v auguste.

n štvrtok 3. 9.
Potulná galéria – Blokáda extré-
mizmu
14. 00 h – Kláštorné námestie
16. 00 h – Bernolákova ul., ihrisko, 
  sídlisko Domky
18. 00 h – Skuteckého ul., sídlisko Juh

n streda 9. 9. o 10.00 h
Literárna kuchyňa: Rozprávkové 
čítanie o Šípovej Ruženke pre deti 
od 3 do 6 rokov – rozprávočky pre 
detičky s bábkami
Na podujatie sa treba vopred na
hlásiť na tel. č. 034/77 22 091 alebo 
na kniznica@mckmalacky.sk, kapa
cita je obmedzená. Knižnica MCK – 
vstupenky sa dajú zakúpiť v knižnici 
MCK, vstupné 2 € 

n streda 9. 9. o 17.00 h
LÁSkoUTvoREnIE – vernisáž ori
ginálnych obrazov, ktoré vznikli zo 
spolupráce výtvarníkov okolo Rózky 
Habovej a mladých ľudí s mentálnym 
znevýhodnením. 
Následne bude spustená benefičná 
dražba. Na vernisáž nadväzuje výsta
va v knižnici MCK v  Malackách, ná
dvorie kaštieľa

n sobota 12. 9., 17.00–23.00 h
Hudobný festival MALARoCk – ná
dvorie kaštieľa

n sobota 19. 9., 8.00 –12.00 h
Zberateľská burza – školská jedáleň 
ZŠ Dr. Dérera

n štvrtok 17. 9. – sobota 19. 9.,
13. ročník divadelného festivalu  

ZEJdEME SA nA HAMBÁLkU – ná 
dvorie kaštieľa

n štvrtok 17. 9. o 19.00 h
DIVADLO NA HAMBÁLKU – A. Gold-
flam: dámska šatňa, vstupné 5 €

n piatok 18. 9. o 19.00 h
DIVADLO NA HAMBÁLKU – J. G. Ta-
jovský, J. a Š. Moravčíkovci: Žen-
ský zákon, vstupné 5 €

n sobota 19. 9., 15.00–21.00 h
HAMBÁLJARMok – divadelný jar
mok spojený s  prezentáciou Divad
la na hambálku – predstavenia pre 
deti i dospelých, tvorivé dielne, 
detské hry, bubnová show, žong-
lérska show, Hambálkovská vtip-
ná kaša, pohoda a dobrá zábava, 
vstup voľný 

n utorok 22. 9. o 18.00 h
Stretnutie s  históriou – Židovská 
ko munita v Malackách – Mgr. Ema 
Kráľovičová, nádvorie kaštieľa, vstup 
voľný

n streda 23. 9. o 16.30 h
Literárna kuchyňa: Čítame školá-
kom, pre deti od 6 do 10 rokov. 
Na podujatie sa treba vopred nahlá
siť na tel. č. 034/77 22 091 alebo na 
kniznica@mckmalacky.sk, kapacita  
 je obmedzená. Knižnica MCK – vstu
penky sa dajú zakúpiť v knižnici MCK,  
vstupné 2 € 

n sobota 26. 9., 14.00–18.00 h
koMIkSovÝ WoRkSHoP s výtvar-
níkom AndREJoM WSÓLoM, MCK 
– galéria, Záhorácka 1919, 1. po
schodie, vstupné 5 €

n utorok 29. 9. o 18.00 h, 20.00 h
FRAGILE – koncert presunutý zo 14.
apríla 2020, MCK – Kultúrní dome
ček, Hviezdoslavova 3, vstupné 16 €

n   Mestské centrum kultúry Ma-
lacky je poberateľom kultúr-
nych poukazov.

Zmena programu vyhradená.

V  stredu 3. septembra príde do Malaciek 
projekt Potulná galéria. Pod okná a  balkóny 
na celom Slovensku prináša výstavu, vystúpe
nia a  koncerty na tému Blokáda extrémizmu.  
„Nárast extrémizmu, rasizmu a xeno fóbie nás ve
die k naliehavej potrebe aktívnejšie šíriť kultúrne 
hodnoty ľuďom, ktorí žijú v regiónoch bez do
statočného prístupu k umeniu a infor máciám, 
ľuďom, ktorým sociálna situácia neumožňuje do
priať si luxus za kultúrou cestovať a ktorých schop
nosť kriticky rozlíšiť informácie od dezinformácii je 
limitovaná,” vysvetľuje autor a kurátor Potulnej 
galérie Juraj Čarný.

Súčasťou projektu sú veľkoformátové kari
katúry o  kritickom myslení, kresby o  domá
com násilí a  susedských nedorozumeniach, fo
tografie z  koronakrízy v  rómskych osadách či 
hudobné vystúpenia.

Potulná galéria sa zastaví 
i v Ma lackách na troch mie stach:

14.00 h – kláštorné námestie, 
16.00 h – sídlisko domky 
a 18.00 h – Skuteckého.

-red-

september 
2020

 Príde k nám potulná galéria proti extrémizmu

13/2020
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Na výrobu jednej tony papiera  
je potrebné približne 2 až 3 tony 
dreva, veľké množstvo vody a elek
triny. 

Papier patrí do skupiny dobre re
cyklovateľných materiálov, ale nedá 
sa recyklovať donekonečna, preto
že vlákna celulózy sa pri opakova
nom recyklovaní skracujú. Papier 
je preto možné recyklovať len 5 až 
7krát. Poslednou formou recyklá

cie je napríklad obal na vajíčka a rol
ka od toa letného papiera.

Papier tvorí približne 14 % hmot
nosti v  celkovom množstve komu
nál neho odpadu z  domácností. Na 
to, aby mohol byť papier recyklova
ný, je potrebné ho pred vyhodením 
vytriediť.

Čo teda patrí do triedeného 
zberu papiera?

Patria sem: noviny, časopisy, zo
šity, kancelársky papier, reklamné 
le táky, plagáty, škatule, kartóny, pa
pierové obaly

nepatria sem: väzbové obaly 
kníh, mokrý, mastný alebo znečis
tený papier, asfaltový a dechtový 
papier, použité plienky a hygienické 
potreby, alobal

dôležitým pravidlom je 
škatule pred vyhodením zložiť 

na plocho, aby bol ich objem čo naj
menší a neobsahoval zbytočne ve
ľa vzduchu. Zostane tak viac mies
ta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec  
a kontajnerov, ktoré sú správne na
plnené, je nielen efektívnejšie, ale  
aj priateľské k životnému prostre
diu.

Papier, ktorý vytriedime, nesmie 
byť znečistený, mokrý ani mastný.

Aký význam má triedenie 
papiera?

Triedením papiera šetríme nielen 
lesy, ale tiež vodné zdroje a ener

gie. Z vytriedeného papiera sa ďa
lej vyrába novinový papier, zošity, 
lepenkové krabice, toaletný papier, 
puzzle, obaly na vajíčka a podobne. 
Tona zberového papiera zachráni 17 
stromov.

Čo sa deje s papierom 
po vytriedení a vyhodení?

Vyzbieraný papier je potrebné 
ešte dotriediť na jednotlivé druhy, 
pretože každý druh papiera sa inak 
spracováva.

Na triediacej linke sa vytrieďujú 
jednotlivé druhy papiera a odpadu,  
ktorý tam nepatrí. Následne sa pa
pier lisuje do balíkov a  odváža sa 
k  spracovateľom. Pri recyklácii sa 
papier namáča, rozvlákňuje, od
straňujú sa z neho lepidlá, spinky a 
tlačiarenská farba a nakoniec sa suší 
a lisuje, aby sa z neho mohli vyrobiť 
nové papierové produkty. 

Papier a jeho symboly
Výrobcovia často označujú oba

lový papier informačnými značka
mi, ktoré pomôžu pri posudzovaní, 
z  akého materiálu je obal vyrobe
ný:

EnvIPAk

SPEKTRUM

Týmto spôsobom prišli kultúrne 
osviežiť obyvateľov sídliska Juh hu
dobníci zo Stupavy MUSICA URSI-
CA. Staré bretónske a anglické meló
die, ale aj známe piesne Čechomoru 

potešili nejedno srdce, o čom svedčia 
divákmi zaplnené okná a balkóny.

Na záver zaznela skladba zo se
riálu Hry o tróny a pieseň od Jara Fi
lipa.             Text a foto: Š. Hronček

 navrhnite 
 osobnosti 
 na župné
 ocenenia

Bratislavský samosprávny kraj 
(BSk) otvára možnosť navrhnúť 
vý nimočné osobnosti na zís-
kanie ocenenia Bratislavského 
samosprávneho kraja. nomi-
nácie môžu podať obyvatelia 
kraja, občianske združenia či 
iné organizácie so sídlom v Bra-
tislavskom kraji. Uzávierka ná-
vrhov na kandidátov je 30. sep-
tembra.

Kraj udeľuje ocenenia v  štyroch 
kategóriách – Výročná cena Samue
la Zocha, Čestné občianstvo BSK, 
Pamätný list predsedu BSK a  Histo
rická osobnosť regiónu. Za 17 rokov, 
t. j. od začiatku udeľovania cien, župa 
ocenila takmer 150 výni močných  
osobností. Medzi nimi sú vedci, 
umel ci, pedagógovia, lekári, športov
ci či ľudia pôsobiaci v sociálnej oblas
ti a  mená ako Mária kraľovičová, 
daniel Hevier, Marta Sládečková, 
Mikuláš Huba, Matej Beňuš, Jana 
dukátová, Emília vášáryová, Ju-
raj kukura, Ján Filc, Peter a Pavol 
Hochschornerovci.

Výsledné nominácie budú schva
ľovať poslanci Bratislavského samo
správneho kraja. Slávnostné vyhla
sovanie a odovzdávanie cien sa us
ku toční   vo februári 2021. Bližšie in
formácie: www.bratislavskykraj.sk. 

BSk

 MUSICA URSICA
 potešila Juh

 Všetko, čo treba vedieť 
 o recyklácii papiera

Papier v  dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a  je aj napriek  
súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľ-
nou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre  
obalový priemysel. vyrába sa zhutnením celulózy, ktorá sa získa-
va väčšinou z ihličnatých stromov (smrek, jedľa), ale pri jeho vý-
robe môžu byť použité aj iné dreviny a materiály (bavlna alebo 
konope).

vystúpenia umelcov priamo pod oknami ľudí sa v  čase korona-
krízy stali novou formou kultúry. v duchu slov „keď neprídete vy 
k  nám, prídeme  my k  vám” prinášajú nadšenci divadlo či hudbu 
bezprostredne k svojim divákom.
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domov sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí 
príjme do pracovného pomeru 

sestru na dvojzmennú prevádzku. 
Minimálny nástupný plat je 800 € (v  závislosti od vzdelania a  praxe). 
Nástup možný od 1. septembra 2020.
Bližšie informácie: 
tel. číslo 0911 224 212 (Mgr. Anetta Gregušová)   •   www.dsspp.sk

• exekúcie,
•  rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie 

bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov),

• dedičské konanie,
•  zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej 

zmluvy, darovacej zmluvy alebo ná
jomnej zmluvy),

•  majetkové záležitosti (vyporiada
nie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc

tvo nehnuteľností nezapísaných na  
liste vlastníctva, výpovede z  nájmu),

•  spotrebiteľské problémy (reklamá
cie tovaru/služieb),

•  právna ochrana (usmernenia v súd
nych sporoch a v konaniach pred 
štátnymi orgánmi).

Poradenstvo neposkytujeme  
v trestných veciach a nezastupuje-
me ani v konaniach na súdoch.

-red-

 Bezplatná právna
 poradňa  pre seniorov

Seniori sa môžu opäť obrátiť na bezplatnú právnu 
poradňu. konzultácie budú prebiehať vždy v prvý 
a tretí štvrtok v mesiaci v čase od 10.00 h do 12.00 
h. Bezplatná právna pomoc je určená pre seniorov 
s trvalým bydliskom v Malackách. na konzultáciu 
s právnikom JUdr. Františkom kurnotom sa netre-
ba objednávať vopred, stačí prísť na Mestský úrad 
v Malackách (1. poschodie, číslo dverí 129). Prineste 
si so sebou občiansky preukaz (pre overenie bydlis-
ka). Poradenstvo je diskrétne a anonymné.

3. september
17. september
1. október
15. október
5. november
19. november
3. december
17. december

Seniori sa môžu na poradňu obrátiť v týchto oblastiach:

MALACkÁ MATRIkA
od 29. 6. do 16. 8. 2020

Povedali si Áno
Nikola Ralbovská a Martin Širilla
Nikola Hurbanová a Marek Adamo
vič
Nikola Vanišová a Martin Neužil
Marta Jurkovičová a Tomáš Danihel
Petra Nováková a Karol Maász
Renáta Kočišová a Peter Fabian

Augustoví jubilanti 

80 rokov
Anna Havlíková
Marta Ježková
Pavel Kršek 
Ivan Lánský
Irena Sojáková
Vladimíra Šmahlíková

85 rokov
Augustín Greif
Mária Hodeková
Agneša Janíková
Eva Kolmanová
Jozefa Nováková
Ferdinand Orth
Ferdinand Sedlák
Margita Šulková
Štefánia Volná

90 rokov
Helena Blažková
Stanislav Ciprys
Helena Petrášová

91 rokov
Ľudovít Krajči
Anna Oravcová

95 rokov
Ľudovít Cagáň 

Srdečne blahoželáme!

vítame medzi nami
Sarah Isabel Šefčíková, *24. 7. 2020

10. augusta sme si 
pripomenuli 3. vý
ročie úmrtia našej 
drahej mamičky  
a babky veroniky 
vitekovej z Mala
ciek. S láskou v srd  
ci spomínajú dcéry a syn s  rodina
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej ti
chú spomienku.

27. júla sme si pri
pomenuli 2. výročie 
úmrtia našej drahej 
mamičky a babičky 
otílie Grujbárovej. 
S  láskou v  srdci na 
ňu spomína celá ro

dina. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

9. septembra uply
nie rok od chví le, 
čo nás opus til náš 
drahý manžel, otec, 
dedo a  dobrý ka
marát Jozef Hoc 
z Malaciek. S láskou 

a smútkom v srdci spomínajú man

želka, dve dcéry a  syn s  rodina mi 
a  ostatná rodina. Ďakujeme všet
kým, ktorí si spomenú.

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 pri
pomenuli 7. výročie 
úmrtia nášho dra
hého otca a dedka 
Jozefa kratochví-
la. S  láskou v  srdci 
spomínajú dcéra 
Jarmila a  syn Vladimír s  rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

4. augusta sme si 
pripomenuli 8. vý
ročie úmrtia nášho 
drahého syna a bra
ta Michala Beňu  
z Malaciek. S láskou 
v  srdci spomínajú 
matka, brat a všetci jeho dobrí pria
telia.

SPoMIEnkY

Tento rok sa uskutočnil už 10. roč
ník podujatia, ale vzhľadom na ob
medzenia bol iba pre členov OZ Zenit 
SK, SCK Záhorák a Cykloklub Ga jary. 
Na štartovnú listinu sa napriek tomu 
zapísal rekordný počet 45 cykloturis
tov. Účastníci si mohli vybrať z dvoch 
trás, kratšej a  dlhšej. Tradičná trasa 
s dĺžkou 220 km viacmenej kopíruje 
hranice Bratislavského kraja (Malac
ky, Gajary, Malé Leváre, Závod, Stu
dienka, Plavecký Mikuláš, Sološnica, 
Doľany, Budmerice, Senec, Hamulia
kovo, Bratislava, Devín, Vysoká pri 
Mo rave, Záhorská Ves, Suchohrad, Ja  

kubov, Malacky). Kratšia trasa vedie 
výlučne Záhorím.

Obidve skupiny sa stretli na štarte 
záverečnej spoločnej etapy od Cyklo
mosta Slobody v Devínskej Novej Vsi 
do Malaciek. V cieli ich čakal chutný 
poľovnícky guláš, účastnícka cena aj  
bohatá tombola. A len s úsmevom sa 
spomínali krízové chvíle počas trate, 
boj s protivetrom či technické prob
lémy. Záverečný potlesk patril všet
kým účastníkom aj organizátorom. 
Priatelia bicyklov sa lúčili so želaním 
opätovného stretnutia na budúci 
rok.                   Text a foto: M. Merc 

 Memoriál Petra
 Patscha 2020

Cyklomaratón Memoriál Petra Patscha sa koná každoročne ako sym-
bolická spomienka nášho legendárneho cykloturistu a jeho výkonov, 
keď okrem iného prešiel napríklad z Malaciek do Japonska.

www.vsetkopreprepelice.sk
www.pascanalisky.sk

RIAdkovÁ InZERCIA

denné centrum – kd pozýva na

tanečné popoludnie
v pondelok 7. septembra 
o 14.00 h
v Spoločenskom dome MCk

Poplatok za hudbu 1 €
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Napriek tomu, že išlo o prípravu,  
zápas mal od úvodného hvizdu tem
po a  kvalitu. Hru sa v úvode snažili 
kontrolovať hráči Slovácka, ktorí sa 
dostali aj do prvých zakončení, ale 
skóre otváral v 21. minúte slovenský  
majster. Nono našiel skvelou prí
zem  nou prihrávkou náhradu za os
trostrelca Šporara – Slovinca Alena  
Ožbolta, ktorý zasunul loptu do 
prázdnej brány. Belasým vedenie vy
držalo len 6 minút, Petr Reinberk po
núkol na malom vápne nepokrytému 
Lukášovi Sadílkovi vynikajúcu pri
hrávku. Ten nemal problém z ideálnej 
pozície prestreliť Trnovského v bráne 
Bratislavčanov. Ani nerozhodný stav 
nevydržal dlho, v  33. minúte našiel 
Ondřej Petrák Erika Daniela, ktorý 
šikovnou strelou nad vybiehajúceho 
Víta Nemravu vrátil Slovanu vedenie. 

Gólovo bohatý zápas priniesol ďal
šiu zmenu skóre v 38. minúte, nová 
akvizícia Moravanov Rigino Cicilia 
vyskočil najvyššie v  šestnástke Slo
vana, hlavou prekonal Trnovského  
a Slovácko vyrovnalo na 2:2. 

Krátko po zmene strán Slovan ko
pal penaltu po ruke jedného z bránia
cich hráčov Slovácka. Maďarský re
prezentant David Holman svoj po kus 
premenil, Bratislavčania opäť viedli 
od 53. minúty, tentoraz 3:2. Prestrel
ka pokračovala, v  58. minúte pridal 
z vnútra šestnástky prudkou prízem
nou strelou svoj druhý gól R. Cicilia, 
hostia z Uherského Hradišťa aj po tre
tí raz vyrovnali. Slovácko bo lo v dru
hom polčase aktívnejšie, Slovan uro
bil menej striedaní, čo v závere zápa
su rozhodlo. Kľúčový moment prišiel 
po slabom dôraze defenzívy Slovana, 

ktorá v  62. minúte nechala z  vnútra 
pokutového územia volejom zakon
čovať Michala Kohúta. Ten strelou 
k  ľavej žrdi urobil z Trnovského šta
tistu a Slovan premiérovo prehrával. 
V divokom zápase už gól nepadol, Vít 
Vantruba zneškodnil via ceré nebez
pečné strely belasých, a tak Slovácko 
v Malackách zdolalo Slovan Bratislava 
4:3. Zápas mal výbornú divácku ku
lisu. Slovan v  aktu ál nej sezóne čaká 
obhajoba majstrovského titulu i  eu
rópske zápasy v predkolách Ligy maj
strov, Slovácko zabojuje v nabitej čes
kej lige o európske miestenky.

ŠK Slovan Bratislava – 1. FC Slovác ko 
3:4 (2:2) 

Góly: 22. Alen Ožbolt, 33. Erik Daniel, 
53. David Holman (11 m) – 28. Lukáš 
Sadílek, 38. a 58. Rigino Cicilia, 62. Mi
chal Kohút 

Text a foto: M. Binčík
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Jeho nový klub v uplynulej sezó
ne Ekstraklasy finišoval na 11. priečke. 
Nová sezóna najvyššej poľskej sú

ťaže sa začína 21. augusta. Mrázovo 
Za glebie Lubin v prvom kole privíta 
vicemajstra z minulého ročníka Lech 

Poznaň. V prípade, že sa Mráz v Poľ
sku osvedčí, Zaglebie má právo op cie 
na trvalý prestup.        -mb-

Deti trénovali denne. Počas do
poludní bola na programe hádzaná 
a poobede prišli na rad ďalšie športy. 
Na všetko dohliadali hráči i  tréneri 

Strojára Juraj Rybár, Lukáš Konečný, 
Patrik Walter a Mário Prevaj. „Deti sme 
rozdelili do troch skupín, hádzanársky 
program bol pre všetkých rovnaký. Po
obede sa prvá skupina venovala plá

vaniu, druhá gymnastike a  pre tretiu 
tréneri pripravili všeobecné pohybové 
cvičenia,” vysvetlil manažér Strojára 
Malacky Boris Sivák. „Časť detí tréno

vala aj na školskom dvore v Základnej 
škole J. Dérera, kde mali vytvorené vý
borné podmienky, za čo vedeniu školy 
ďakujeme,“ dodal. 

Text a foto: M. Binčík 

 Gólová prestrelka
 Slovácko – Slovan

Futbalový štadión v Zámockom parku opäť po roku hostil prestížny 
prípravný zápas medzi slovenským majstrom Slovanom Bratislava 
a českým prvoligistom 1. FC Slovácko. Hostia z Uherského Hradišťa 
v zápase trikrát prehrávali, nakoniec si však zo Záhoria odniesli skalp 
slovenského majstra po víťazstve 4:3. 

 Samuel Mráz bude hrať 
v poľskej Ekstraklase

Hádzanársky kemp 
pre mladé talenty

Hádzanársky oddiel Strojára Malacky aj v  tomto roku organizo-
val detský kemp, počas ktorého sa deti naučili základy hádzanej 
a   ďalších športov. v  uplynulom ročníku mali licencovaní tréneri a 
úspešní hádzanárski reprezentanti a extraligisti ako Anur Burnazović 
či Martin Briatka až 43 zverencov.

 Letný kemp Šk Žolík sa 
opäť vydaril

 Štart Malacky vstúpi
 do svojej prvej sezóny

v  nasledujúcej sezóne sa v  prvej lige hádzanárov predstavia hneď 
dva malacké tímy. okrem Strojára Malacky sa do súťaže prihlásil aj 
nový tím Štart HC Smartpoint Malacky. Jeho dres budú obliekať via-
cerí odchovanci malackej hádzanej, ktorí hrávali v Pezinku či iných 
prvoligových kluboch. Za projektom stojí skúsený tréner a bývalý há-
dzanár Marian Rummel.

Domáce zápasy bude Štart, rovnako ako Strojár, hrávať v ŠH Malina. Pre
miérový súťažný zápas Štartu je naplánovaný na sobotu 5. septembra, keď 
sa v Maline predstaví proti Slovanu Levoča. Prvé malacké prvoligové derby 
Strojár – Štart bude v sobotu 26. septembra.

1. kolo – sobota, 5. september
Štart HC Smartpoint Malacky – Hk Slovan Levoča
ŠK DAC Dunajská Streda – Strojár Malacky

2. kolo – sobota, 12. september
Strojár Malacky – Hk kúpele Bojnice

2. kolo – nedeľa, 13. september
Štart HC Smartpoint Malacky – Tatran Stupava

3. kolo – sobota, 19. september
Štart HC Smartpoint Malacky – TJ Sokol Cífer 
Bratislavská hádzanárska akadémia – Strojár Malacky 

4. kolo – sobota, 26. september
Strojár Malacky – Štart HC Smartpoint Malacky 

Časy a dátumy jednotlivých stretnutí sa môžu meniť. M. Binčík 

Slovenský futbalový reprezentant Samuel Mráz bude po sezóne 
strávenej v  drese dánskeho Bröndby hosťovať v  poľskom klube 
Zaglebie Lubin. 23-ročný Malačan, ktorý je stále kmeňovým hráčom 
talianskeho FC Empoli, odohral v najvyššej dánskej súťaži 25 zápa-
sov a podarilo sa mu streliť päť gólov.

Futbalové kluby Šk Žolík Ma-
lacky a FC Malacky v spoluprá-
ci s mestom Malacky opäť zor-
ganizovali prázdninový kemp 
pre mladé futbalové nádeje. 
Počas piatich dní deti tréno-
vali pod dohľadom mládežníc-
kych trénerov Šk Žolík.

Na kempe sa zúčastnilo 50 de tí 
z celého Záhoria vo veku od sedem 
do trinásť rokov. Malí futbalisti mali 
okrem pravidelných tréningov za
bezpečené aj osviežujúce kúpanie 
v športovej hale Malina.

Za pomoc pri organizácii ďa ku
jeme mestu Malacky, AD HOC Ma
lacky, stavebninám Fasádička a tré
nerom A. Hýllovi, A. Královi, P. Hara
miovi a R. Kumovi.

Text: F. Hlavatý, 
foto: Šk Žolík
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Poznáte bowling? 
Je to hra, ktorá má dlhú 
históriu a stáva sa čoraz  
populárnejšou. Jej pod
statou je tra fiť 10 kuže
liek, ktoré sú nastavané 
uprostred dráhy do pra
videlného trojuholníka. 
V našom meste už dlh  
šie funguje úspešný 
bowlingový klub Sa
turn. Muži reprezentujú 
Malacky v  celosloven
skej extralige, ús pechy 
dosahujú aj medzi mlá
dežou. 

Malacky majú dve 
čerstvé majsterky Slo
venska. Juniorka Niko la  
Holešová vyhrala titul 
v  kategórii 15ročných 
dievčat a Simona Hor
váthová, ktorá je aj re
prezentantkou krajiny, 
zvíťazila v kategórii ju
nioriek do 18 rokov. 
Obe obhájili svoje titu
ly z minulého roka, pri
čom Simona je už troj
násobnou majsterkou  
Slovenska. Pekné 
umiest nenie dosiahol 
ďalší zástupca Malaciek 

a zároveň re prezentant 
SR do 18 rokov Richard 
Harbut, ktorý zo sloven
ského šam pionátu pri
niesol bronzovú medai
lu za 3. miesto. 

Majstrovstvá SR 
ju niorov a  junioriek 
v  bow lingu sa konali 
v  auguste v Poprade. 
V  kategóriách dievčat 
a chlapcov od 10 do 18  
rokov si zmeralo svoje  

sily 25 súťažiacich. Mno
hé súboje boli veľ mi  
zaujímavé a vyrov nané 
do poslednej chví le, 
k čomu prispela nie len 
zmena pravidiel, ale 
aj skvelá pripravenosť 
herne a obslužné ho 
personálu bowlingové
ho centra v Poprade.

Text: F. Hlavatý, 
foto: bowlingový klub 

Saturn Malacky

Športovcov neodradilo ani nie 
prí liš vydarené počasie, pre ktoré 
sa musel posunúť začiatok turnaja 
o dve hodiny neskôr.

Víťazom podujatia, v  ktorom ide 
skôr o  utužovanie malackej hádza
nárskej rodiny, sa napokon stali Hadi 
v trávě. Svoj kúsok výhry si však od
niesol každý, kto prišiel či pomohol 
s organizovaním. Malackej hádzanej 
svitá na lepšie časy, možno aj na ex
traligové.      Text a foto: -mb- 
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Úspešné Malačianky. Nikola vľavo, Simona vpravo.

 Turnaj generácií
 sa napokon konal

 Máme majsterky
v bowlingu

v  poradí už 22. ročník Turnaja generácií, ktorý sa konal v  náhrad-
nom termíne v sobotu 18. júla, bol mimoriadne vydarený. Pre hrá-
čov aj hádzanárskych nadšencov pripravili organizátori zo Strojára 
Malacky bohatý športový i mimošportový program, ktorý vyvrcho-
lil zábavou pri živej hudbe kapely Setback.

Pohárová jazda má už 
tretie pokračovanie 

Malačania sa po roku vrátili do 
Slovnaft Cupu, v ktorom majú mož
nosť zahrať si opäť proti zvučnému 
súperovi z  najvyššej či II. ligy. V  1. 
kole si po ťažkom boji v Lábe pora
dili s domácim OŠK až po penaltách 
2:1.

Druhé pohárové stretnutie však 
prinieslo pohodlné víťazstvo v  De
vínskej Novej Vsi 4:0. Tretie kolo 
ich opäť zavedie na ihrisko súpera, 
tentoraz sa v  stredu 16. septem
bra predstavia v derby na štadióne 
v Rohožníku. V prípade postupu by 
si pravdepodobne zmerali sily s dru
holigovým Komárnom.

Ligový štart s minimom gólov 
Na rozdiel od pohárových stret

nutí, zápasy Malačanov v  tretej lige 
sú zatiaľ na góly skúpe. V 1. kole si po 
šťastnom góle Branislava Martinku 
poradili na domácom ihrisku s Mos
tom pri Bratislave 1:0. Následne fut
balistov Malaciek čakalo záhorácke 
derby v Rohožníku, ktoré nešťastným 
vlastným gólom Štefana Kovárika 
prehrali 0:1. Domáci zápas 3. kola pro
ti Devínskej Novej Vsi, pôvodne plá
novaný na nedeľu 23. septembra, ne
odohrali. Dôvodom je podozrenie na 
nový koronavírus v tíme Lokomotívy.

B tímu sa zatiaľ nedarí
Na nedostatok gólov sa nemôžu 

sťažovať hráči rezervného tímu FC 
Malacky, ktorým nevyšiel vstup do no  
vej sezóny. V piatej lige sú po dvoch  
kolách poslední. Najskôr prehrali na 
ihrisku Modry vysoko 1:9 a potom ne
stačili na Plavecký Mikuláš, s ktorým 
prehrali 1:2.
Slovnaft Cup 1. kolo, 
nedeľa 2. august 
oŠk Láb – FC Malacky 1:1 (1:1) pen. 
3:5 
Góly: 16. Roman Horváth – 29. Filip Ku
salík

Slovnaft Cup 2. kolo,
streda 19. august
Lokomotíva devínska nová ves – 
FC Malacky 0:4 (0:2) 
Góly: 4. Jakub Hitmar, 30. a 65. Dávid 
Lipták, 67. Filip Kusalík 

1. kolo III. ligy BFZ,
nedeľa 9. august 
FC Malacky – Fk Slovan Most pri 
Bratislave 1:0 (1:0) 
Gól: 10. Branislav Martinka 

2. kolo III. ligy BFZ,
nedeľa 16. august
FC Rohožník – FC Malacky 1:0 (1:0)
Gól: 33. Štefan Kovárik (vlastný)

Text a foto: M. Binčík 

Malackí futbalisti majú za sebou dve kolá ak-
tuálnej sezóny III. ligy Bratislavského futbalo-
vého zväzu. Zápas v devínskej novej vsi bol 
odložený.

4. kolo – nedeľa, 30. august o 17.00 h 
MFk Rusovce – FC Malacky 
5. kolo – streda, 2. september o 17.00 h
FC Malacky – TJ Rovinka 

6. kolo – nedeľa, 6. september o 17.00 h
SFC kalinkovo – FC Malacky 

7. kolo – nedeľa, 13. september o 16.30 h
FC Malacky – Fk Inter Bratislava

8. kolo – sobota, 19. september o 16.00 h 
Šk Báhoň – FC Malacky 

9. kolo – nedeľa, 27. september o 16.00 h
FC Malacky – Šk Bernolákovo

10. kolo – nedeľa, 4. október o 15.30 h 
FC Malacky – Šk Tomášov 

11. kolo – piatok, 9. október o 18.30 h
MŠk Senec – FC Malacky

12. kolo – nedeľa, 18. október o 15.00 h
FC Malacky – Fk Slovan Ivanka pri dunaji 

13. kolo – nedeľa, 25. október o 14.00 h
oFk dunajská Lužná – FC Malacky 

14. kolo – nedeľa, 1. november o 14.00 h
FC Malacky – PŠC Pezinok 

15. kolo – nedeľa, 8. november o 10.30 h
Fk Rača Bratislava – FC Malacky 

Termíny jednotlivých stretnutí sa môžu meniť 
v zá vislosti od programu mužstiev či epidemio
logickej situácie. 

M. Binčík 

Jesenná časť III. ligy BFZ

 úspešný štart do novej sezóny
Futbalový klub FC Malacky v  jeho historicky najdlhšej hernej pre-
stávke spôsobenej koronavírusom zmenil vedenie aj hlavného tréne-
ra. výraznou premenou prešiel aj herný káder, a tak sa očakávalo, ako 
sa vynovenému tímu bude dariť. Malačanom pod vedením Branisla-
va Juhasa vyšiel úvod sezóny vynikajúco.

Z ligového zápasu Malacky – Most pri Bratislave.


