
Školský rok 2021/2022 sa oficiál
ne začína v  stredu 1. septembra. 
Keď že tento dátum je zároveň štát
nym sviatkom, deti pôjdu prvýkrát 
do škôl vo štvrtok 2. septembra. 
Ako vyhlásil minister školstva Bra
nislav Gröhling, školy sa už nebudú 
zatvárať plošne. V prípade pozitivi

ty sa zavrú iba individuálne triedy  
a postupovať sa bude podľa vyhlá
šok Úradu verejného zdravotníctva. 
„Chceme, aby sa žiaci prioritne vzde-
lávali prezenčne,”  uviedol minister. 
Poukázal na to, že v COVID auto
mate sú školy otvorené v každej 
farbe okresu. Na školách sa nebudú 
vyžadovať ani negatívne testy. Ako 
podotkol B. Gröhling, vzhľadom na 
rýchle šírenie delta variantu stráca
jú výpovednú hodnotu. Školy bu  

dú pokračovať v  opatreniach z  ne
dávnej minulosti, napríklad budú 
minimalizovať miešanie tried a  za
bezpečovať pravidelnú dezinfek 
ciu.

ZŠ Dr. J. Dérera 
Dérerka otvára v  septembri tri 

triedy prvákov. Po prázdninách má 
revitalizovaný školský areál, nový  
altánok a  vynovený vstup do hlav
nej budovy. Najvýraznejšiu preme
nu zažila vilka, ktorá je kompletne 
zateplená a má novú fasádu. Poda
rilo sa to aj vďaka sponzorskému 
daru od spoločnosti Pozagas vo  
výške 33tisíc €. Vo vilke sú učebne 
na techniku, na skupinové vyučo
vanie a  po jednej triede prvákov 
a dru hákov.
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Vo štvrtok 26. augusta od 15. ho
di ny rokuje mestské zastupiteľstvo. 
Na programe sú tri body: návrh na  
dlhodobý prenájom pozemkov vo  
vlastníctve mesta v prospech spo
ločnosti TEKOS pre areál na spraco
vanie biologicky rozložiteľného ku  
chynského odpadu, návrh na schvá  
lenie platnosti Programu hospodár

skeho a sociálneho rozvoja mesta  
a ná vrh na schválenie projektu Cyk
lotrasa Pezinská–Padzelek. 

Materiály sú zverejnené na strán
ke www.malacky.sk, časť MESTo 
– MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTvo. Prie  
beh zastupiteľstva bude možné sle
do vať cez www.zastupitelstvo.sk.

-red-

očkovanie 
a testovanie – 
aktuálne
informácie
očkovanie
zdravotné stredisko za Billou
Facebook: ockovanie Malacky

Testovanie
odberné miesto na Radlinského 
(bývalé sídlo mestskej polície)
www.testovanie.malacky.sk

 Pripomenieme
 si výročie SnP

V piatok 27. augusta o 15.00 h sa  
pri pamätníku na Námestí SNP us
kutoční pietny akt pri príležitosti  
77. výročia Slovenského národného 
povstania.  Pozývame aj verejnosť. 
Príďte si pripomenúť dôležitú uda
losť našich dejín.

 -red-

 Sviatky posunú vývoz odpadu
Dva septembrové sviatky, ktoré v tomto roku pripadnú na stredy (1. 9. Deň 

ústavy a 15. 9. Sedembolestná Panna Mária), posúvajú termíny vývozu ko
munálneho odpadu o jeden deň. Znamená to, že vývozy, ktoré boli pôvod
ne plánované na stredu, budú vo štvrtok. Štvrtkové termíny sa posúvajú na 
piatok a piatkové na sobotu. Počas oboch sviatkov, t. j. v stredu 1. septembra 
a v stredu 15. septembra, budú oba zberné dvory zatvorené.         Tekos

Aký bude nový
školský rok?
Už o pár dní sa znovu otvoria brány škôl. Do troch základných škôl 
– ZŠ na Štúrovej, ZŠ na Záhoráckej a ZŠ Dr. J. Dérera – nastúpi spo-
lu 199 prváčikov. Spolu s prvákmi cirkevnej a špeciálnej školy ich 
bude okolo 260. novinkou tohto školského roka je, že k šiestim pra-
coviskám mestskej materskej školy od septembra pribudne v Ma-
lackách cirkevná materská škola s  troma triedami. na deti sa po 
prázdninách tešia aj Základná umelecká škola a Centrum voľného 
času.

Pokračovanie na strane 3

Augustové zastupiteľstvo

Začiatky 
a konce

Do konca prázdnin zostáva ešte 
pár dní a  pomaly prichádzajú škol- 
 ské povinnosti. Školy a pedagógovia 
sa už určite tešia na žiakov a verím, 
že aj žiaci sa tešia do školy. Znovu sa 
rozbehnú krúžky, vedomostné olym-
piády a  športové kluby – veď rozhý-
bať treba nielen mozog, ale aj telo. 
Len nech sú žiaci a  pedagógovia 
zdraví, aby školy, krúžky a  kluby zo-
stali otvorené čo  najdlhšie.

Malacké kultúrne leto sa poma-
ly končí, ale život v  našom meste 
po kračuje. Tešíme sa, že prichádza 
Malacká šošovica a  v  rámci nej aj 
premiéra časti nového predstavenia 
Išel Macek v podaní Divadla Falan-
gír. Vlani sa nekonali festivaly Zejde-
me sa na hambálku ani Malarock, 
avšak tento rok to vyzerá nádejne. 
Pripravuje sa Večerný beh zdravia – 
Beh vďaky SNP, ktorý bol minulý rok 
tiež zrušený. Ak by vyšli všetky plá ny, 
bude to skvelé.

Niečo sa končí, niečo sa začína. 
V lete pribudol do našej redakcie no-
vý člen Ján Hargaš, ktorého aj takto 
ešte raz vítame. Odišiel však Miro 
Binčík, ale osobne ma veľmi teší, že 
s  nami zostáva spolupracovať ako 
externý redaktor.

Milí naši čitatelia, 
prežite pekný záver leta. K  sprí-

jemneniu dní snáď prispejeme aj  
my každým novým Malackým hla-
som. 

Ľ. Pilzová 
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komunitné centrum 
Mestský úrad vyhlásil verejné 

obstarávanie na dodávateľa sta
vebných prác. Nové komunitné 
centrum vyrastie v areáli centra voľ
ného času. Vznikne rekonštrukciou 
a  rozšírením stredného pavilónu. 
Projekt schválili poslanci mestského 
zastupiteľstva ešte v júni 2019. Od
vtedy až doteraz trvalo hodnotenie 

projektu na ministerstve, získanie  
a zazmluvnenie dotácie z eurofon
dov, príprava realizačnej dokumen
tácie až po vyhlásenie verejného ob
starávania na realizátora stavby.

Komunitné centrum poskytne 
priestory pre deti, mládež a dospe
lých so zdravotným postihnutím, 
pre deti z  detského domova a  pre 
deti a  mládež zo sociálne vylúče

ných skupín. Prízemnú časť bude 
tvo riť multifunkčná sála s malým 
pódiom, výťah a sklady. Priestor má 
byť určený na pohybové aktivity 
(športovanie, nácvik divadla). Sála 
bude slúžiť na spoločné stretnutia 
detí aj celých rodín a najmä spoloč
ných stretnutí a programov so zdra
vou skupinou detí.

Cyklotrasa č. 2 
V  procese verejného obstaráva

nia sa hľadá aj zhotoviteľ druhej cyk
lotrasy, ktorá povedie z Družstevnej 
na Nádražnú. Samostatne vedená 
cyklo trasa v dĺžke 2100 metrov sa 

bude financovať z eurofondov. Jej 
vybu do vanie bude stáť viac ako 1,2 
milióna €. Z  Družstevnej ulice po
vedie cez Záhorácku, Kláštorné ná
mestie, Radlinského až po Nádraž
nú, kde sa napojí na aktuálne zho
tovovanú trasu Pezinská – priemy
selný park.

Jej súčasťou budú stojany na bi
cykle, servisné stojany, uzamykateľ
né prístrešky na bicykle a  nové ve
rejné osvetlenie.

Mestský úrad predpokladá odo
vzdanie staveniska ešte túto jeseň. 
Následne by sa mala začať príprava 
verejného obstarávania na dodáva

teľa cyklotrasy Partizánska – Cesta 
mládeže.

Ihrisko v Zámockom parku 
Workoutovému ihrisku v Zámoc

kom parku pribudnú nové cvičebné 
prvky. Financie na rozšírenie ihriska 
vo výške 20tisíc € schválili poslan
ci mestského zastupiteľstva. Nové  
prvky by mali stáť zo strany multi
funkčného ihriska bližšie k futbalo
vému areálu.

Nadšenci pohybu sa môžu tešiť 
na ďalšie možnosti športovania. Plá
nuje sa revitalizácia priestoru medzi 
tenisovými kurtmi a futbalovým šta

diónom, kde by malo podľa plánov 
vyrásť ďalšie workoutové ihrisko. 
Okrem toho sa uvažuje o  novom 
par kúrovom parku vedľa súčasného 
skateparku.

Detské ihrisko pred Malinou 
Obľúbené a frekventované ihris

ko pred športovou halou prejde po
stupnou rekonštrukciou. Jednotlivé 
hracie prvky budú krok po kroku 
nahrádzané novými a predovšetkým 
bezpečnými zostavami.

Tento rok pôjde o  prvú etapu, 
pričom zásadnejšie zmeny sú pláno
vané na budúci rok. Súčasťou re
konštrukcie by malo byť aj vybúra
nie rozbitých asfaltových chodní
kov, ktoré nahradí vodopriepustná 
dlažba a mlat.

-red-/S. osuský 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

V  súťažných podmienkach sa 
uvádza: „Cieľom súťaže návrhov je zís-
kať architektonický návrh Kultúrneho 
domu Malacky, ktorý sa stane základ-
ným podkladom na dodanie komplet-
nej projektovej dokumentácie.” Súťaž 
je dvojkolová. V  prvom kole budú 
uchádzači predstavovať urbanistic
koarchitektonické koncepčné rie
šenie širšieho verejného priestoru 
vrátane revitalizácie Zámockej ulice 
okolo hotela Atrium, synagógy, bu
dovy štátnej polície a  obchodných 
domov Jednota a  Lidl. V  druhom 
kole sa budú predkladať podrobné 
architektonické riešenia. Súťažné ná  
vrhy budú zverejnené formou verej
nej prezentácie.

Návrh kultúrneho domu musí 
obsahovať spoločenskú multifunkč
nú sálu s 350 miestami na sedenie 
(zasadnutie mestského zastupiteľ
stva, plesy, koncerty) a priestory pre 
základnú umeleckú školu (javisko, 
ateliér) či mestské kultúrne centrum 
(knižnica) a klubovne pre senior
ské organizácie. Návrhy by mali za
hrnovať aj vodozádržné opatrenia 
a odporúča sa podzemné parkovisko 
pre 70 áut. Nevyhnutnosťou sú sa
mozrejme šatne, sklady, kancelárie, 
kuchyňa a  toalety. „Mesto je pripra-

vené kompletne zbúrať starú budovu 
úradu, ale architekti môžu porotu pre-
svedčiť aj o jej rekonštrukcii. Myslím si, 
že to bude krásna súťaž na ešte krajšiu 
stavbu. Teším sa na výsledky,” uviedol 
primátor Juraj Říha.

Novým prvkom v súťažnej doku
mentácii je predstavenie členov po
roty. Sú nimi architekti Slovenskej 

ko mory architektov Martin Jančok 
a  Martin Kusý ml., architekt Českej 
ko mory architektov Marek Chalupa, 
architekt mesta Malacky Branislav 
Škopek a viceprimátor Malaciek Mi
lan Ondrovič, ktorý zároveň vedie 
Útvar strategického rozvoja MsÚ 
Malacky.

Návrhy v  rámci 1. kola sa môžu 
predkladať do 14. októbra. Spome
dzi účastníkov porota vyberie tri naj
lepšie súťažné návrhy, ktoré postú
pia do 2. kola. Víťazný návrh by mal 
byť predstavený verejnosti v  januári 
budúceho roka.

-lp-/-otano-

Na tomto mieste bude stáť kultúrny dom.

Multifunkčná sála, výtvarný ateliér i knižnica – nielen toto, ale ove-
ľa viac by mal prichýliť budúci kultúrny dom v Malackách. Mesto už 
oficiálne vyhlásilo architektonickú súťaž. kultúrny dom bude stáť 
v centre Malaciek na križovatke Zámockej a Radlinského – na tomto 
mieste momentálne stojí bývalá budova mestského úradu, ktorá eš - 
te predtým slúžila ako sídlo spoločnosti nafta Gbely.

Začala sa architektonická 
súťaž na kultúrny dom

Detské ihrisko pred športovou halou Malina .

Po ročnej prestávke, spôsobenej 
pandémiou, sa k  nám vracajú me
dzinárodné letecké dni SIAF. Usku
točnia sa 4. a 5. septembra na letis
ku Kuchyňa. Predstaví sa lietadlo 
Spar tan, vrtuľníky Black Hawk, stí
hačky MiG15 a  najväčšie vojenské 
dopravné lietadlo Airbus A400M. 
Návštevníci uvidia aj pozemnú a pá 
sovú techniku, napríklad nové húf
nice Zuzana 2. Priestor bude rozde
lený na dve zóny – pre očkovaných  
s neobme dzenou ka pacitou a OTP 
zónu (očkovaní, tes tovaní a po pre
konaní COVID19) s ka pacitou do 
5000 ľu dí. Návštevníci sa musia vo
pred registrovať na www.siaf.sk. 
Lístky sa predávajú online. Na mies
te bude možnosť otes tovať sa an
tigénovými testami.

Text: -red-, foto: SIAF

 Do kuchyne priletí 
 Spartan  aj Black Hawk

Workoutové ihrisko v Zámockom parku.

 na jeseň sa rozbehnú ďalšie projekty
Mesto čaká stavebná jeseň. Ďalšou etapou bude pokračovať vý-
stavba siete cyklotrás a k slovu sa dostane aj výstavba komunitné-  
ho centra v centre voľného času, rozšírenie workout ihriska v Zámoc-
kom parku a postupná rekonštrukcia detského ihriska pred športo-
vou halou Malina.
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Je už dodaná aj realizačná do
kumentácia na stavbu a začínajú sa 
prípravy procesu verejného obstará
vania vrátanie finalizácie rozpočtu,  

s ktorou sa pôjde do verejnej súťaže. 
Návrh arény predstavuje športo

vý tréningový komplex, ktorého sú
časťou bude okrem hokejovej haly 

aj multifunkčná športová hala pre 
kolektívne športy, silovokondičná 
príprava, priestory pre regenerá
ciu, hokejový trenažér, ubytovacie 
kapacity pre športovcov a potreb
né technické zázemie. Aréna bude 
slúžiť oby vateľom Malaciek i celého 
okresu. Budú ju využívať rekreační 
športovci aj športové kluby na prí
pravu, takže bude znamenať dôleži
tý impulz pre amatérsky i profesio
nálny šport. Aréna bude vizuálne  
i funkčne zodpovedať úrovni 21. sto
ročia. Podľa slov primátora sa takéto 
projekty realizujú raz za desiatky ro
kov: „Preto chceme, aby aréna nebola 
typicky fádnou sendvičovou krabicou  
a aj napriek prudkému nárastu cien 
stavebných materiálov sme s poslan-

cami odhodlaní odovzdať verejnosti 
peknú stavbu.“

Na výstavbu športovej arény po
skytol štát dotáciu 1,5 milióna €. Jej 
financovanie bude kombináciou 
viacerých zdrojov. Okrem štátnej do
tácie sa zapoja aj mestské financie  

a investičný úver. Výsledná suma re
alizácie vyjde až z verejného obsta
rávania.

Text: Ľ. Pilzová, 
autor projektu a vizualizácií: 

Ing. arch. Pavol Citovický, 
Cityprojekt, s. r. o.

 Stavebné povolenia

Projekt športovej haly v Malackách sa krok po kroku posúva k reali-
zácii.  Povoľovací proces sa už skončil a všetkých päť potrebných sta-
vebných povolení nadobudlo právoplatnosť.  „Mestský úrad na tom 
pracoval dva roky. Nebol to vôbec jednoduchý proces, asi najrozsiah-
lejší za našich sedem rokov, čo sme vo vedení samosprávy,” zdôraznil 
primátor Juraj Říha.

 na športovú halu
 sú právoplatné

ZŠ na Štúrovej
Najväčšou letnou investíciou na 

Štúrke je palubovka v  telocvični. 
Prešla kompletnou renováciou (ob
rúsenie, kvalitný lak, nové čiary) tak, 
aby mohla naďalej slúžiť žiakom po
čas vyučovania aj pri mimoškolskej 
činnosti. Renováciu zaplatili finan

cie zo Združenia rodičov. Tak ako na 
iných školách, aj na Štúrovej sa po
čas prázdnin maľovali triedy a  me
nili sa najstaršie kusy nábytku. Od 
septembra budú školu navštevovať 
dve triedy prvákov. 

ZŠ na Záhoráckej 
Škola na Záhoráckej zažila veľké 

zmeny vlani cez prázdniny, keď sa 

kompletne zrekonštruovalo všet
kých 15 blokov toaliet. Počas tohto 
leta sa v budove a areáli robili bež
né prevádzkové činnosti: maľova
nie tried, výmena starého nábytku, 
drobné opravy. Z  23 tried má 19 
novú maľovku a  nové osvetlenie. 
Žiaci budú na zážitkové učenie vyu
žívať altánok, ktorý vyrástol v areáli 
školy za telocvičňou ešte pred le
tom. Škola na Záhoráckej otvára tri 
triedy prvákov. 

Materská škola 
Do materskej školy nastupuje 

207 novoprijatých detí, pričom cel
ková kapacita je 674 detí. Najväčšou 
novinkou je povinné predprimárne 
vzdelávanie pre všetky deti vo veku 
5 rokov. Škôlka sa na to pripravila 

tým, že každý predškolák bude mať 
kompletnú sadu pracovných zoši
tov a v každej triede je interaktívna 
tabuľa a notebook. Rozbieha sa pro
jekt Tréning fonematického uvedo
movania. Čo to znamená? Fonema
tické uvedomovanie je schopnosť 
vnímať a vedome narábať s časťa
mi slova, teda slabikami a hláskami 
(napr. určiť, na akú hlásku sa slovo 
začína a  končí, alebo koľko hlások 
a slabík je v krátkom slove).

Všetkým žiakom, študentom, pe
dagógom i  rodičom želáme úspeš
ný školský rok. Naším spoločným 
želaním je, aby avizovaná ďalšia epi
demická vlna bola čo naj slabšia.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský 

Aký bude nový 
školský rok?
Dokončenie zo strany 1

Zateplená vilka ZŠ Dr. J. Dérera.

Nová palubovka v telocvični ZŠ Štúrova. Altánok na zážitkové učenie v ZŠ Záhorácka.
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Polícia je tu preto, aby pomáha
la a chránila, avšak nie každý chce 
hneď podávať trestné oznámenie 

a zažívať ťahanice na súdoch. Mož
no máte obavy z následkov, mož
no sa bojíte, že vás niekto uvidí ísť 

na políciu a že to agresorovi povie. 
Možno potrebujete pomoc vo for
me informácií, prípadne zistiť, či je 
spáchaný skutok skutočne trestným 
činom. Možno potrebujete vedieť, 

ako postupovať a čo robiť, keď máte 
podozrenie z páchania trestnej čin
nosti. A možno chcete pomôcť svo
jej staršej susedke, ktorú okradli 
podvodníci, a ona v zúfalstve nevie, 
na koho sa obrátiť a  komu vlastne 
veriť.

v  informačnej kancelárii vám 
poradia a  nasmerujú, na koho sa 
vlastne obrátiť a  čo ďalej robiť. 
Poradenstvo je bezplatné a  dis-
krétne. 

„Naša pomoc má tri hlavné pilie-
re: právna podpora s  usmernením, 
sociál ne služby a v prípade potreby aj 
psychologická podpora,” vysvetlil ria
diteľ Odboru prevencie kriminality 
Ministerstva vnútra SR Jozef Halcin.

Kancelária v  Malackách je deta
šovaným pracoviskom kancelárie 
v  Bratislave – tam už o  pomoc po
žiadalo takmer 300 ľudí. Najčastejšie 
išlo o ženy a seniorov. Pomoc žiadali 
v prípade podvodov, domáceho ná
silia, ublíženia na zdraví či sexuálne 
motivovaných trestných činov. „Ak 
je človek v ohrození života, zdravia či 
na majetku, najrýchlejšou cestou je 
zavolať tiesňové linky 112, 158 alebo 
159. Ale zároveń nekoná nič zlé ani 
protiprávne, ak najskôr príde za nami 
poradiť sa, čo má urobiť. My ho vieme 
nasmerovať na príslušnú inštitúciu,” 
zdôraznil J. Halcin.

Text: J. Hargaš/Mv SR,
foto: S. osuský 
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Do Malaciek zavítali automobily 
počas prvého dňa podujatia pri ces
te z Prahy do Bratislavy vo štvrtok 12. 
augusta popoludní a potom cestou 
späť do Prahy v sobotu 14. augusta 
skoro ráno. Autá počas vyše 1500 
meraných kilometrov absolvovali 
niekoľko bodovaných skúšok vráta
ne jazdy pravidelnosti do vrchu na 
Pezinskej Babe. Dôležitou súčasťou 

je tiež správna navigácia a prejazdy 
cez stanovené body podľa určeného 
plánu. Vzhľadom na vysokú hodnotu 
zúčastnených automobilov organi
zátori vozidlá pri parkovaní v  Brati
slave ohradili, takže najbližšie k nim 
mali fanúšikovia práve pri prejaz
doch obcí a miest. 

Preteky veteránov sú fyzicky 
i duševne náročný šport. Staré autá 

sú vrtošivé, vyžadujú si zručnosť, 
vedomosti i  náhradné diely. Vodič 
s posádkou tak tvoria malý akčný 
tím mechanikov. Posádky sa musia 
vysporiadať s  vysokými teplotami 
v  kabínach, s  množstvom menších 
či väčších porúch a  zároveň musia 
zvládnuť jazdu v starých vozidlách 
bez posilňovačov riadenia či bŕzd 

a väčšinou aj bez synchronizovaných 
prevodov manuálnych prevodoviek. 

Aj pre súťažné prvky a aj pre vyso
kú účasť hodnotných áut vzbudzo
vali preteky veľký záujem verejnosti 
aj u  nás v  Malackách. Desiatky do
spelých i detí čakali aj napriek horú
cemu letnému počasiu. Autá Malac
kami len prechádzali, navyše prejazd 

mestom nebol organizovaný a autá 
sa objavovali jednotlivo či v menších 
skupinkách. Fanúšikovia starých au
tomobilov však vydržali čakať aj nie
koľko hodín, len aby ich uvideli, čas 
to aj ucítili a posádkam aspoň zamá
vali. 

Celkovým víťazom sa stal Pavel 
Procházka na 99ročnom vozidle 
Pra ga Alfa z roku 1922. 

Text a foto: J. Hargaš, 
mapa: Spolek 1000 mil

československých

veterány dvakrát prešli Malackami
Populárne letné podujatie 1000 míľ československých aj tento rok pú-
talo pozornosť fanúšikov veteránov. na programe pretekov, ktoré 
sa opierajú o  tradíciu rovnomenného podujatia z  medzivojnového 
obdobia, bol aj dvojnásobný prejazd cez Malacky. Trojdňovú jazdu 
z Prahy do Bratislavy a naspäť absolvovalo viac ako 120 automobilov, 
väčšinou vyrobených pred II. svetovou vojnou.

 Vám sa to stať nemôže? Môže.
 Pomoc obetiam
trestných činov

Domáce násilie, sexuálne zneu žívanie, podvody na senioroch, nútená 
práca, únos, obchodo vanie s  ľuďmi, šikana – žiaľ, aj tieto negatívne 
javy patria k realite. Treba ich čo najskôr riešiť a prvý krok býva často 
veľmi ťažký: na koho sa obrátiť? kto mi pomôže? Presne preto vznikla 
v  Malackách Informačná kancelária pre obete trestných činov. Sídli 
na prízemí okresného úradu (Záhorácka 2942/60A) a  jej pracovníci 
sú osobne k dispozícii každý utorok od 8.30 do 15.00 h. v Malackách 
môžu pomoc vyhľadať nielen Malačania, ale aj obyvatelia okolitých 
dedín či regiónov Senice a Skalice.

•  prízemie oú Malacky   
(Záhorácka ulica)
•  každý utorok    

od 8.30 do 15.00 h 
•  dá sa prísť aj bez dohodnuté-

ho termínu 
•  telefonické objednávanie   

termínov: 0908 736 351
•  email: prevencia@minv.sk 
•  informácie:    

www.prevenciakriminality.sk

InFoRMAČnÁ kAnCELÁRIA 
PRE oBETE 
TRESTnÝCH ČInov
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Na volejbalovom a  basketbalo
vom ihrisku sa za roky jeho existencie 
podpísal zub času i počasie. Asfaltový 
povrch bol popraskaný, plný výmo
ľov i bublín a nespĺňal podmienky na 
bezpečné športovanie. V  spolupráci 
s  rodičovským združením ProSchola 
pri Spojenej škole sv. Františka As
siského a  jeho finančnou podporou 
sa podarilo dokončiť práce začaté 
v  posledných mesiacoch minulého 
školského roka. Starú asfaltovú plo
chu nahradil nový povrch, ktorý vy
tvoril podmienky pre vznik nového 
volejbalového, dvoch basketbalo
vých, bedmintonového a florbalové
ho ihriska. Nové kvalitné basketbalo
vé koše a volejbalovú sieť stihli žiaci 
využiť už v závere júna.

V predchádzajúcich rokoch sme 
pre žiakov a  študentov vybudova
li workout zónu, lanovú pyramídu, 
pik nikový parčík či motýliu záhra
du plnú kvetov a byliniek. Možnosti 

na aktivity i  relax sa rozšírili o  novú 
hraciu plochu pre mladších žiakov. 
V susedstve ihriska našla svoje nové 
miesto opičia dráha. K  nej pribu
dol priestranný drevený prístrešok 
so sedením, kriedovou tabuľou i  le
zeckou stenou, ktoré ponúkajú vy
užitie nielen počas prestávok, ale aj 
v  čase vyučovania či počas poby

tu detí v  školskom klube. Súčasťou 
hracej zóny sú aj reťazové hojdačky 
pre tých menších. Bezpečný mlatový 
podklad ohraničuje a skrášľuje nová 
zavlažovaná trávnatá plocha s  lavič
kami a  okrasnými stromami, ktoré 
v budúcnosti poskytnú príjemný tieň 
a chládok. V čase letných prázdnin na 
školskom dvore pribudli dva ďalšie 
pingpongové stoly. 

Investície do exteriérových prie
storov cirkevnej školy idú ruka v ruke 
s investíciami do stále modernejšie ho 
interiéru. Nielen výuka, ale i mimo  
školské aktivity v estetických a funkč
ne zariadených priestoroch pomá
hajú uplatniť rôznorodé potreby 
a  rozvíjať talent našich žiakov. Preto 
sa v novom roku tešíme na otvorenie 
ďalších nových priestorov – dobudo
vanej a  zariadenej gymnastickej te
locvične, posilňovne, muzikálovej 
učebne a knižnice.

Text a foto: SŠ sv. F. Assiského 

Cirkevná škola:
 Do nového školského roka
 opäť v niečom novom

Hoci meteorológovia  
vydali vý strahu pred horú
cim počasím, pod stro
mami na Vysokej bolo po
merne príjemné letné po
časie a  k  pohode prispela 
i dobrá nálada účastníkov. 
Na vrchole Vysokej (754 m) 
po krátkom posedení na
sledovalo tradičné fotogra
fovanie, rozdávanie účast
níckych kartičiek a zápis do 
vrcholovej knihy.

Účastníci položili sym
bolickú kytičku a držali mi
nútu ticha pri pamätnej ta
buľke Zuzke Krajčírikovej, 
na ktorej pamiatku sa vý
stup ko ná. Na výstupe sa 
zúčastnila aj Zuz kina ma
mička. Zuzka Krajčíriková 

milovala hory, najmä Malé 
Karpaty. Jej mladý život sa  

tragicky skončil práve v ho  
rách.

Súčasťou zostupu vždy 
býva posedenie pri vatre. 
Vzhľadom na sucho a ne
bezpečenstvo požiarov 
sa tentoraz oheň nezapa
ľoval. Turisti sa osviežili 
čistou pramenitou vo dou 
z Malých Karpát a pri roz
lúčke sa všetci zhodli na 
tom, že o  rok – ak budú 
zdraví – sa určite stretnú 
na jubilejnom 15. ročníku.

Text: A. Pašteka, 
foto: Š. Sopóci

výstup na vysokú opäť aj
 so spomienkou na Zuzku

Horúce počasie ani epidemiologická situácia neodradili účastníkov 14. roč-
níka Záhoráckeho výstupu na vysokú. I keď objednaným autobusom ich 
z Malaciek cestovalo menej ako inokedy (väčšina prišla na začiatok výstupu 
na vývrat vlastnými autami), napokon sa na podujatí zúčastnilo 54 turistov 
rôzneho veku. výstup organizovali komisia pre šport a  mládež MsZ, CvČ 
Malacky, MCk Malacky a miestny odbor Matice slovenskej v Malackách.

FB: karanténna stanica Malacky
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AUGUST 
štvrtok 26. 8. o 20.00 h – kaštieľ 
koncert skupiny osudy 
(folkcountry) vstup 7 €

nedeľa 29. 8. o 17.00 h – kaštieľ 
Pánko – koncert pre deti
vstup 3 €

utorok 31. 8. o 19.00 h – nádvorie 
kaštieľa 
beseda so zoológom SAV 
Marekom Semelbauerom: 
téma: opeľovače a biodiverzita
vstup voľný

SEPTEMBER 
utorok 7. 9. o 18.00 h – kaštieľ
PhDr. Adam Bielesz:
okupácia Záhoria nemeckou 
armádou v marci roku 1939
vstup voľný

SEPTEMBER 
Zejdeme sa na hambálku
13. ročník divadelného festivalu

sobota 4. 9. o 16.00 h
MALARoCk 2021
hudobný festival

Zmena programu vyhradená. V prí-
pade nepriaznivého počasia sa podu-
jatie nekoná. Podujatia budú organi-
zované podľa aktuálne platných na-
riadení.
Možnosť zakúpiť si vstupenky online 
na www.mckmalacky.sk. 

www.mckmalacky.sk
www.kultura.ma

1.  Beseda so spevákom,   
skladateľom a spisovateľom 
Braňom Jobusom.

2.  Remeselné dielne pre rodiny  
s deťmi.

3.  Vystúpenie skupiny Tusté  
baletky.

4.  Historické potulky Malackami.
Foto: MCk

1

2

4

3
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Prvý turnus odštartoval leto ra
dostným výskokom na trampolíne.  
Prázdninové potešenie okrem 
trampolíny a kúpania prinieslo výlet 
do Smoleníc či ukážku sokoliarstva  
a cyklotúru.

Druhý turnus s  názvom Modrá 
planéta priblížil deťom prírodu a to, 
čo človek musí urobiť, aby naša Zem 
aj naďalej zostala modrou. Deti videli 
čističku odpadových vôd i  triediacu 
linku na plasty v  Zohore. Na Sand

bergu nakukli do dávnej minulosti 
a  na farme zas do súčasnosti našej 
fauny.

Tretí týždeň sa niesol v  znamení 
Hviezd a  talentov, predovšetkým 
tých vlastných, zatiaľ možno neobja
vených. Už prvý deň tretieho turnu
su ovládlo umenie – umenie spoznať 
sa, skamarátiť sa, zabaviť sa a  niečo 
vytvoriť. Výtvarníčka a  scénografka 
Libuša Čtveráková ml. deťom po
mohla pretaviť svoju vlastnú fantá ziu 

do niečoho hmatateľného. Deti do
stali do rúk staré kartóny a vdýchli im 
nový život. Do farieb sa ponorili aj tí, 
ktorí dovtedy verili len vo vlastného 
športového ducha a výtvarný talent 
azda ani nehľadali. Táborníci navští
vili RTVS v Mlynskej doline, stretli sa 
s  herečkou a  producentkou kristí-
nou Barancovou Pírovou a vybláz
nili sa v populárnej Tarzánii, či bese
dovali so včelármi.

Štvrtý turnus s  názvom Týždeň 
s umením otvorilo umenie v prírode 
Zámockého parku. Deti navštívili De
vín i Červený Kameň. Nazreli do ha
bánskeho dvora vo Veľkých Levároch 
a prešli sa náučným chodníkom.

Piaty turnus nazvaný Hurá, leto 
sa deťom do pamäti zapísal návšte
vou zrúcaniny hradu Korlátko a bun
krami v Petržalke. Nechýbala streľba 
z  luku, nácvik stavania turistického 
stanu či výlet do Zlatníckej doliny 
v Skalici.

veselé leto, to bol názov posled
ného turnusu. Deti si mohli zastrie
ľať zo vzduchovky, navštívili mestskú 
políciu a hasičskú stanicu a spoznali 
život koníkov v Gajaroch.

Text: J. Hargaš, foto: S. osuský
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Pán doktor, prečo sa majú proti 
CovID-19 očkovať zdraví ľudia?

„Spoločnosť by mala porozumieť 
tomu, že očkovanie nie je absolútne, 
ale v tejto dobe jediné zásadné riešenie. 
Váhajúcim obyvateľom Bratislavského 
kraja z môjho pohľadu nepomôže iba 
zistenie, či vírus vznikol vo voľnej prí-
rode, alebo bol podľa mnohých ciele-
ne umelo vyrobený. Po skúsenostiach 
z  ostatného obdobia, keď z  dôvodu 
pandémie už doslova kolaboval náš 
systém zdravotníctva, sa musíme za-
meriavať hlavne na prevenciu a rieše-
nia. Keďže výsledok pôsobenia vírusu 
je taký, aký je, z pohľadu medicíny nám 
preto ako jediné relevantné zostalo oč-
kovanie. Mnohí ľudia pandémiu buď 
podceňujú, alebo sa spoliehajú na fak-
tor šťastia. V  každom prípade, aj keď  
je človek zdravý, zdravo žije a  dodr-
žiava pandemické opatrenia, to ešte 
stále neznamená, že práve uňho ne-
môže mať COVID-19 vážny priebeh. 
My o  víruse vieme pomerne dosť, ale 
nevieme všetko. Vírus sa správa doslo-
va nevyspytateľne. Na sto percent nie 
je isté, kto bude mať ľahký a kto ťažký 
priebeh s následkami. A navyše, para-
doxne, mnohí ľudia, ktorí mali priebeh 
ochorenia ľahký, majú často závažné 
chronické ťažkosti až po prekonaní 
ochorenia. Čiže z tohto pohľadu nie je 
podstatné, že ste teraz zdravý. So skú-
senosťami, ktoré momentálne máme, 
je aj pre dnes zdravých ľudí potrebná 
prevencia, a tou je zaočkovať sa. Lebo 
v  tejto situácii najhoršia vakcína je 
žiadna vakcína.”

veľa sa hovorí o  negatívnych 
vedľajších účinkoch. Ľudia majú aj 
z tohto dôvodu veľké obavy a rad-
šej sa nezaočkujú. Čo si o tom mys-
líte?

„Pacientovi treba dostatočne a zro-
zumiteľne vysvetliť, čo sa bude diať  
s  jeho organizmom a  zdravím. Ne-
mô žeme od neho očakávať, že sa roz-
hodne na základe toho, že niečo nevie. 
Tre ba si uvedomiť, že väčšina od porcov 
očkovania nepatrí medzi ve decké elity.  
A nedisponuje ani laboratóriami, v kto-
rých sa roky dôsledne overujú dosiah-
nuté zistenia. Ocitli sme sa vo virtuál-
nej dobe, keď ľudia veria viac tomu, čo 

sa píše na internete vrátane rôznych 
konšpirácií, poloprávd a prekrútených 
faktov. My však žijeme v  realite. Sku-
točnosť je taká, že koronavírus je tu. 
Ohrozuje nás a najúčinnejšou formou 
obrany je očkovanie. S  informáciami 
o  vedľajších účinkoch vakcín sa stre-
távame aj my lekári. Keďže sa práve 
o nich pomerne často hovorí, prirodze-
ne vyvolávajú väčšie pochyby a obavy. 
Na celom svete sú proti ochoreniu CO-
VID-19 zaočkované desiatky až stovky 
miliónov ľudí a vážne vedľajšie účinky 
sa vyskytujú v mili- až mikropercente. 
Ľudia si ich často spôsobujú aj sami, 
a to najmä nedodržiavaním odporúča-
ní po očkovaní. V prípade pochybností 
a obáv je potrebné, aby sme dôverovali 
odborníkom.”

Predseda BSk Juraj Droba:
„Na zdraví obyvateľov kraja nám 

záleží, a  preto sme sa rozhodli pri-
niesť odpovede na najčastejšie otáz-
ky a  obavy. Do informačnej kampa- 
ne sme zapojili známe osobnosti, kto-
ré sa pýtajú za vás. Všetky rozhovory 
s  od borníkmi z  kraja na témy spo-  
jené s  možno práve vašimi obavami 
nájdete na našom webe 
bratislavskykraj.sk/koronavirus.”

 Leto v Cvečku: modrá planéta,
 umenie, zábava i spoznávanie

Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie po-
zýva v sobotu 11. septembra na exkurziu na Meš-
terovu lúku neďaleko Malaciek.

V tejto lokalite sa vyskytujú niektoré vzácne druhy 
rastlín, ktoré na Slovensku nachádzame už iba zried
kavo, ako napr. papraď hrebenatá, papradník močiar
ny či žlto kvitnúce bublinatky. Zo živočíchov je bohatý 
výskyt pijavice lekárskej, mloka obyčajného, skokanov, 
slepúcha lámavého či jašterice zelenej. Žijú tu aj niekto
ré mimoriadne vzácne druhy vážok. 

oDCHoD Z MALACIEk
•  sobota 11. septembra   o 11.05 h autobusom zo  

zastávky Malacky – Sasinkova do Studienky, 
•  v prípade vlastnej dopravy stretnutie o 11.15 h na 

autobusovej zastávke Horáreň Červený kríž.
nÁvRAT Do MALACIEk
•  autobus 14.39 h z horárne Červený kríž, príchod do 

Malaciek 14.50 h. 
Text a foto: M. Mráz 

Pýtame sa za vás:
 Prečo sa máme dať zaočkovať
 proti CovID-19, keď sme zdraví?

vedomé šírenie negatív a  dezinformácií spojených s  vakcináciou 
proti CovID-19 vyvoláva veľké zneistenie nielen v  našej spoloč-
nosti. I  napriek vysokému podielu zaočkovaných je potrebné aj 
v  Bratislavskom kraji mieru zaočkovanosti zvýšiť. o  tom, že mo-
mentálne nemáme lepšie riešenie, sa s  vicežupanom BSk za ob - 
lasť zdravotníctva MUDr. Jurajom Štekláčom rozprávala pani Zita 
Furková.

 Pozvánka na exkurziu – Mešterova lúka pri Malackách

Centrum voľného ča-
su v  Malackách toto 
leto pripravilo šesť 
te matických turnu-
sov letných denných 
táborov. veľký záu-
jem, ktorý prejavili 
ro dičia minulý rok, 
sa opakoval znovu, 
a  tak všetkých šesť 
týždňových turnu-
sov sa kompletne 
na plnilo za pár dní. 
v  čase uvoľnenia 
pro tipandemických 
opatrení opäť vzni-
kol kúsok normálne-
ho detského sveta. 
Pravda, súčasťou bo - 
li rúška v  interiéri 
a  dodržiavanie hy-
gienických pravidiel. 
od prvých júlových 
dní až do polovice 
au gusta sa tak žiaci  
prvého stupňa ZŠ 
moh li niečo dozve-
dieť i naučiť.
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námestie SnP
Slovenské národné povstanie pa

t rí medzi najdôležitejšie historické 
udalosti v našich dejinách. Vypuklo 
v  čase, keď bolo Slovensko ovláda
né nacistami prostredníctvom sa
telitného vojnového Slovenského 
štátu, a hoci bolo potlačené, Slováci 
sa v  ňom prihlásili k  protifašistickej 
identite. Povstanie vypuklo 29. au
gusta 1944 a bolo vyvrcholením dl  
hodobej ilegálnej činnosti partizá
nov, ktorí sa pripravovali na otvo
rený konflikt s Nemcami a zložkami 

ľudáckej armády. Generálmi povsta
nia boli Rudolf Viest a  Ján Golian, 
obaja za to zaplatili životom. Gene
rál Rudolf Viest bol zajatý Nemcami 
po potlačení Povstania 3. novembra 
1944. Nemci ho z  Banskej Bystrice 
transportovali najprv do Bratislavy,  
potom do Viedne a Berlína, kde ho  
vypočúvalo gestapo. Jeho ďalší  
osud  ani dátum jeho smrti nie sú  
známe, no predpokladá sa, že zom
rel spolu s ďalšími slovenskými zajat
cami v  roku 1945 v koncentračnom 
tábore Flossenbürg.

Viestovým najbližším spolupra
covníkom bol brigádny generál Ján  
Golian. Riadením povstania ho po ve
rila exilová vláda v Londýne a exilový 
prezident Edvard Beneš. Golian vy
pracoval bojový plán, ktorý zaslal 
v  roku 1944 do Londýna. Po jeho 
odobrení sa mohlo začať Povstanie. 
Bol to práve Golian, kto 29. augusta 
1944 vydal v rozhlase rozkaz „Začni
te s vysťahovaním”, čo bolo heslo na 
začatie Povstania. Posledné rozkazy 
vydali Golian s Viestom v noci z 27. 
na 28. októbra – vojskám vtedy na
riadili vrátiť sa do hôr a pokračovať 
v  partizánskom spôsobe boja. Ján 
Golian bol pravdepodobne rovnako 

ako Rudolf Viest popravený v  kon
centračnom tábore Flossenbürg.

Fašisti stihli spolu so slovenský
mi kolaborantmi počas partizánskej 
vojny vypáliť takmer 100 sloven
ských obcí, osád a  samôt. Tridsaťti
síc ľudí odvliekli do koncentračných 
a zajateckých táborov.

Povstanie bolo potlačené, no svo
je životy jeho hrdinovia nepoložili 
nadarmo. Aj vďaka ich obetiam dnes 
žijeme v slobodnej spoločnosti, pre
tože pomohli poraziť brutálne zlo 
v podobe fašizmu.

oslobodenia
Ulica je pomenovaná po zrejme 

najdôležitejšej vojenskej akcii v deji
nách Slovenska. Proces oslobodzova
nia spod nemeckej nadvlády sa začal 
na jeseň 1944 na severovýchode Slo
venska po tom, čo jednotky 1. česko
slovenského armádneho zboru vstú
pili cez Dukliansky priesmyk na na  
še územie. Spolu s Červenou armá
dou a partizánskymi silami postup
ne obsadzovali nacistami okupova
né územia, Malacky nevynímajúc. 
V  knihe mapujúcej dejiny nášho 
mesta Malacky 1206–2006 auto
rov Stana Bellana, Vladimíra Ší pa 

a Vladimíra Yurkovica sa uvádza: „Rá-
no 4. apríla 1945 svitlo do pekného 
dňa. Na ceste z Bratislavy na Stupavu 
a Malacky ustupovali nacistické útva-
ry, predovšetkým tylového zabezpeče-
nia. Malačania sa na prechod frontu 
cez obdobie veľkonočných sviatkov 
dobre prichystali. Podľa miesta byd-
liska sa veľká časť ukryla v prichysta-
ných lesných úkrytoch a stanovištiach, 
ďalší ostali v pivniciach a rôznych 
dômyselných úkrytoch. Aj podzemie 
Čierneho kláštora vrátane pálfiovskej 
a františkánskej krypty pojalo mnoho 
Malačanov. Pričom o premene tohto 
podzemia na protiletecký kryt sa roz-
hodlo ešte v začiatkoch vojny nariade-
ním MNO a náčelníka civilnej obrany 
v Malackách Blažíčka. Zhruba v čiare 
dnešnej diaľnice narýchlo vytvori-
li Nemci slabú vlnu odporu. Po údere  
a prechode Červenej armády ostali na 
nej telá Nemcov, ich doklady a rodinné 
fotografie. Po utekajúcich Nemcoch 
sa v meste objavila Červená armáda.  
6. gardový jazdecký zbor generálporu-
číka Nikolaja Vasileviča Sokolova vstú-
pil na Záhorie a 4. apríla 1945 ráno  
o 5. hodine v smere od Rohožníka, 
chotára Bahno a Studienky oslobodil 
Malacky.”

ota kožucha

Oto Kožuch, malacký rodák, bol 
jedným z  popredných slovenských 
virológov. Po skončení vysokoškol
ského štúdia na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v roku 1959 
nastúpil do Virologického ústavu 
Slovenskej akadémie vied, kde sa vy
pracoval na popredného vedeckého 
pracovníka v  oblasti arbovirológie 
(pozn.: arbovírus – ví rus vyvolávajúci 
infekčné ochorenia, ktorý prenášajú 
článkonožce, napríklad kliešte). 

Jeho vedecká práca je výnimočná 
z  viacerých pohľadov. Počas života 
našiel a izoloval mnoho nových víru
sov, pričom jeden z nich pomenoval 
po rodnom meste – Malacko. Pub
likoval 150 vedeckých odborných 
prác z  oblasti virológie a  infektoló
gie. Spolupracoval s vedcami nielen 
v Československu, ale aj v západnej 
Európe. Bol nositeľom čestnej plake
ty SAV Jána Jessenia Za zásluhy v le
kárskych vedách. Dlhé roky pôsobil 
ako funkcionár v oblasti športu náš
ho mesta a vychoval mnoho svojich 
nasledovníkov vo virológii.

MUDr. Kožuch zomrel v roku 1999 
a ulica v Malackách nesie jeho meno 
od roku 2002.

Partizánska
Opomenutí hrdinovia dejín. Aj tak 

by sa mohli nazvať nielen slovenskí 
partizáni, ktorí počas druhej svetovej 
vojny neúnavne bojovali v  domá
com odboji proti nacistickej okupá
cii. Pojem partizán vo všeobecnosti 
pomenúva militantného bojovníka 
odboja, ktorý používa partizánske 
metódy vojny – skrývanie sa pod ze

mou či v horách, v nedostupnom te
réne a prácu s obmedzenými zdroj
mi. Najznámejšími slovenskými par
tizánmi boli Ľudovít Kukorelli, Miloš 
Uher, Viliam Žingor, Ján Nálepka či 
Mirko Nešpor.

Partizánske hnutia sa počas II. sve
tovej vojny nachádzali po celej oku
povanej Európe. Známym príkladom 
je Poľský podzemný štát – nelegálny 
štátny útvar, ktorého státisíce parti
zánskych vojakov znepríjemňovali 
život nemeckým okupantom. Ich boj 
za slobodu svojho štátu vyvrcholil 
v  legendárnom Varšavskom povsta
ní. 

V  domácich odbojoch a  povsta
niach však nebojovali len muži. Azda 
najznámejšou svetovou partizánkou 
bola Francúzka Simone Segouin. Po
čas francúzskej porážky a  okupácie 
pod krycím menom Nicole Minet bo
jovala proti okupantom. Za obeť jej 
padlo niekoľko nacistov, zúčastnila 
sa na viacerých operáciách v oslobo
dzovacom boji Francúzska. Simone 
Segouin má aktuálne 95 rokov a stále 
žije v meste Corville neďaleko Paríža. 
Po vojne sa zamestnala ako zdravot
ná sestra v detskej nemocnici. 

Odkaz partizánov je doteraz veľmi 
silný aj v krajinách bývalej Juhoslávie. 
Najslávnejším partizánskym bojovní
kom z tejto časti Európy bol Stjepan 
Filipović, srbský odbojár, ktorý sa 

preslávil bojom proti srbským nacis
tickým kolaborantom. Pred svojou 
popravou zakričal – Smrť fašizmu, 
slobodu národu. Filipović je v  Srb
sku doteraz považovaný za jedného 
z najväčších národných hrdinov. 

Na počesť partizánov sa na Slo
vensku pomenovalo mesto Parti
zánske a v  desiatkach našich miest 
a obcí nájdeme ulice s názvom Parti
zánska. Známe sú tiež pomenovania 
športových klubov Partizán Bardejov 
či Partizan Belehrad. 

Text: M. Binčík, foto: J. Hargaš 

[12]

Námestie SNP

Ulica Oslobodenia Partizánska

Ota Kožucha 

MUDr. Oto Kožuch.
 Zdroj: archív
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História holíčskeho 
kaštieľa sa datuje od  

11. storočia, keď na je
ho mieste stál dreve
ný vodný hrad. Kaštieľ 
mal viacerých majite
ľov a navštívilo ho veľa 
významných  osobnos
tí. Zlaté časy zažil za 
Františka Štefana Lot
rinského, keď ho často 

navštevovala jeho 
man želka, panovníčka 
Mária Terézia.

Druhým miestom, 
ktoré seniori zo Zlaté
ho veku navštívili, bolo 
Staré Město pri Uher
skom Hradišti. 

Mimoriadne zaují
mavá bola prehliadka 
areálu bývalého cuk ro
varu, kde sídli kovová 
ZOO. Všetky exponáty 
sú vyro bené z  kovo
vého odpadu. Cieľom  
KOVOZOO je ukázať, 
že aj zo zdanlivo ne
potrebného odpadu 
môžu vznikať nielen 
krásne a  zaujímavé 
veci, ale svojím spôso
bom aj naďalej užitoč
né.  

Text a foto: Š. Sopóci 

Regina Terálová, Malacky
Zdenko Valla, Malacky
Anton Turner, Malacky
František Vlček, Malacky
Ján Nejezchleba, Malacky
Rozália Grancová, Dev. Nová Ves
Jozef Marek, Lozorno
Jozef Tichý, Malacky
Ľubica Ftáčniková, Malacky
Irena Mikušková, Malacky
Oskar Moser, Malacky
Drahoš Pavel, Rohožník
Milan Hušek, Malacky
Mária Boháčková, Malacky
Milan Vizváry, Rohožník
Juraj Galba, Malé Leváre
Stanislav Moravčík, Jakubov
Kvetoslava Nedorostová, Jakubov
Štefánia Šírová, Malacky
Libor Trúba, Malacky
Ľudmila Slobodová, Gajary
Miroslav Václavík, Plav. Štvrtok
Viera Filipová, Malacky
Dagmar Blašková, Rohožník
Mária Preisová, Malacky
Ján Čerňanský, Malacky
Ján Šurina, Sekule
Milan Osuský, Malacky
Martin Prevaj, Malacky
Alžbeta Čalfová, Malacky
Silvia Karpilová, Malacky 
Anna Smáková, Sološnica
Mária Košíková, Mokrý Háj
Kvetoslava Štrbáková, Malacky
Štefánia Širová, Malacky
Rozália Bučková, Gajary 
Peter Manca, Lozorno 
Verona Hakalová, Gajary

Pohrebná služba IvoS
Pohrebníctvo Ecker

Matrika mesta Malacky 

MEDIX – Co, s. r. o., 
MUDr. Dobrovodský
nemocnica Malacky

Cesta mládeže, Ivana Dérera, 
Martina Benku, Pavla Hallona, Petra 
Straku, Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica  
Ludwiga Angerera, Vendelína J. Ku
čeru, Vinohrádok

MUDr. Eva Encingerová
Legionárska 5265, Malacky 
(1. poschodie) 

Družstevná, Ferdiša Kostku, 
Hviezdoslavova, Jána Hollého, Jána 
Kalinčiaka, Kozia, Mirka Nešpora, 
Mlynská, Sama Chalupku, Sloven
ská, Ulica Karola Virsíka, Vševlada 
Gajdoša

MUDr. Eva Savinová
zdravotné stredisko Malacky-juh, 
Ľudovíta Fullu 5274 

Boreckého, D. Skuteckého, F. Ma
lovaného, Michala Tillnera, Pri Mali

ne, Stupavská, Ľudovíta Fullu, Štú
rova

MUDr. Marián Jánoš
Malé námestie 2872/12, Malacky 
(prízemie)

Jozefa Kubinu, Nová, Oslobode
nia, Poľná, Sládkovičova, Vajanského

MUDr. viera Weissová
Legionárska 5265, Malacky 
(prízemie) 

Boženy Nemcovej, Duklianskych 
hrdinov, Hodžova, Hurbanova, Jan
ka Kráľa, Jána Kollára, Krátka, Kuku
čínova, Legionárska, Nad výhonom, 
Rudolfa Dilonga, Veľkomoravská – 
nepárne čísla

MUDr. viliam Rybjanský
Legionárska 5265, Malacky 
(1. poschodie) 

Alojza Veselého, Budovateľská, 
Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Já

nošíkova, Kalista Orgoňa, L. Novo
meského, Mierové námestie, Moj
mírova, Ota Kožucha, Priemyselná, 
Príjazdná, Rastislavova, Robotnícka, 
Svätoplukova, V. Clementisa, Veľko
moravská  párne čísla, Vlastenecká, 
arm. gen. L. Svobodu, kpt. Miloša 
Uhra, Ľ. Kukorelliho

niobé, s. r. o.
Záhorácka 5477/15A, Malacky

Džbankáreň, Hlboká, Lesná, Man
sueta Olšovského, Martina Rázusa, 
Na majeri, Písniky, Rakárenská, Ti
chá, Táborisko, Vysoká

normedic, s. r. o.
Legionárska 5265, Malacky 
(1. poschodie) 

Agátová, Bernolákova, Brezová, 
Dielenská, Dubovského, Gaštano
vá, Jelšová, Jesenského, Lipová, Ná
mestie SNP, Pavla Blahu, Petra Jilem
nického, Pezinská, Sadová, Stromo
vá, Továrenská, Záhorácka, Záhrad
ná, gen. M. R. Štefánika, Ľuda Zúbka, 
Štefana Čulena

PRAkTIk MALACkY s. r. o.
Malé námestie 2873/18, Malacky 
(1. nadzemné podlažie)

1. mája, Brnianska, Břeclavská, 
Kláštorné námestie, Malé námestie, 
Na brehu, Nádražná, Partizánska, 
Pribinova, Radlinského, Sasinkova, 
Zámocká

BSk/-red-

10. augusta sme si 
pripomenuli 4. vý
ročie úmrtia našej 
drahej mamičky  
a babky veroniky 
vitekovej z  Ma
laciek. S  láskou 
v srdci spomínajú dcéry a syn s ro
dinami. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

11. augusta uply
nulo už 40 rokov, 
čo nás opustil náš 
tatko Ján kučera 
z Malaciek. Kto ste 
ho poznali, venuj
te mu tichú spo
mienku. Syn Ján a dcéra Annamária 
s rodinami.

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.

27. júla uplynulo  
5 ro kov, čo nás 
opus tila naša naj
drahšia Terézia Šú-
reková, rod. Biksad
ská. S láskou a úctou 
spomínajú manžel 

Michal, syn Michal a dcéra Zuzana s 
rodinami. Kto ste ju poznali, venuj
te jej, prosím, tichú spomienku.

8. septembra uply
nie 5 rokov, čo nás 
opustil manžel, otec 
a dedo Jozef Merc, 
dlhoročný organi
zátor motoristické
ho športu v  Malac

kách. S láskou spomína celá rodina. 
Ďakujeme za tichú spomienku.

Hoci si odišiel  a nie si medzi nami,
v našich srdciach 
zostaneš stále s nami.

8. augusta sme si 
pripomenuli 1. vý
ročie úmrtia a  ne
dožitých 80 rokov 
Michala Chmelu 
z  Malaciek. S  úctou 
spomínajú manžel

ka, Marta s  rodinou, Martina, Ro
man, vnúčatá a celá rodina. Prosí
me, kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Za všetko ďaku
jeme.

6. júla sme si pri
pomenuli nedo
žitých 100 rokov 
nášho otca, apu
ša, svokra a staré
ho otca viliama 
kuračku. Kto ste 

ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku. S  láskou spomína dcéra 
Štefka s rodinou.

26. júla uplynul 
rok, čo nás navždy 
opustil manžel, 
otec a  dedko Ján 
višvader z  Mala
ciek. S láskou naňho 
spomínajú manžel
ka, syn a dcéra s rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.

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 8. výročie 
úmrtia nášho dra
hého otca a dedka 
Jozefa kratochví-
la. S  láskou v  srdci 
spomínajú dcéra Jarmila  a syn Vla
dimír s rodinami. Kto ste ho pozna
li, venujte mu tichú spomienku.

12. augusta sme si 
pripomenuli 9. vý
ročie úmrtia náš
ho drahého syna 
a  brata Michala 
Beňu z  Malaciek. 
S  láskou v  srdci 

spomínajú mama a brat Pavel. Kto 
ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

25. augusta si pri
pomíname 100. 
vý ročie narodenia 
nášho otca a staré
ho otca Jána Bolfa. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 
spomienku. Navždy zostane v  na
šich srdciach.

SPoMIEnkY

80 rokov
Mária Dulanská, Veronika Kunšte
ková, Anna Michalovičová, Alena 
Peňašková, Mária Rothová, Hele
na Tedlová, Alžbeta Zemánková

85 rokov
Lýdia Krajčírová 

90 rokov
Anton Brázdil

91 rokov
Stanislav Ciprys

92 rokov
Anna Oravcová

Srdečne blahoželáme!

Petra Culinková 
a Martin Hajdin,

Silvia Šafránková 
a Michal Smeja,

Katarína Freundová 
a Marek Matúška,

Lucia Stuparovičová 
a Tomáš Krenek,

Zuzana Žáčková 
a Marek Kupec,

Ivana Jurkáčková a Juraj Gubiš,
Eva Muglia a Samuel Bilkovič,
Dominika Radičová 

a Michal Prekop,
Hana Tarabová a Marek Smolár,
Michaela Wascheková 

a Filip Maxian,
Nikola Husárová a Peter Privrel

PovEDALI SI ÁnoAUGUSToví JUBILAnTI

oPUSTILI nÁS

Rozdelenie obvodu 
MUDr. Račickej

všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Jitka Račická už neordinu-
je. odbor zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja preroz-
delil jej pôvodný obvod v Malackách ostatným lekárom. Informácie 
o rajónnom lekárovi (všeobecné lekár stvo pre dospelých, pre deti 
a  mládež, gynekológia, zubné le kárstvo) môžu obyvatelia nájsť na 
stránke www.e-vuc.sk.

 Poďakovanie Tekosu
Touto cestou ďakujeme pracovníkom spoločnosti Tekos  

Malacky za ochotu a pomoc pri riešení problému s osím rojom 
v odpadkovom kontajneri na sklo. Ďakujú obyvatelia ulíc Sa
dová, Dubovského a Jesenského.    -red-

Zlatý vek na letných cestách
občianske združenie Zlatý vek s predsedom MUDr. Jurajom Balo-
ghom bolo v auguste veľmi aktívne. Jeho členovia navštívili kaštieľ 
v Holíči a vycestovali aj na Moravu. 
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

„V Malackách vyrábame nábytok 
IKEA z dosiek na báze dreva a ľahkých 
panelov. Vyrábame taktiež samotné 
dosky a panely. Úzko spolupracujeme 
s kolegami, ktorí navrhujú, vyvíja-
jú, vyrábajú, distribuujú a predávajú 
IKEA produkty,” hovorí Ing. Vladimír 
Matúšek, generálny riaditeľ IKEA 
Industry Malacky. Pri vývoji všet
kých produktov sa dbá na nasle
dujúce hľadiská: dizajn, funkčnosť, 
udržateľ nosť, kvalita a nízka cena. 
„Udržateľnosť je súčasťou všetkého, 

čo robíme, pretože chceme mať pozi-
tívny vplyv na ľudí i na našu planétu. 
Týka sa to všetkých našich ak tivít: od 
toho, ako získavame naše materiály, 
až po to, ako vyrábame naše výrobky 
a podporujeme komunity, v ktorých 
pôsobíme,” dopĺňa V. Matúšek.

Ako to funguje v praxi
Všetky materiály na báze dreva,  

ktoré putujú do výroby IKEA Indus
try, sú na 100 % certifikované och ran
nou známkou FSC. Takto označené  

drevo pochádza z dobre obhos
podarovaných lesov a nesmie byť 
vyťa žené v chránených oblastiach.

Na začiatku výrobného procesu 
sa recyklované drevo a drevo nižšej  
kvality rozdrví na štiepku, ktorá sa 
následne vysuší v teplovzdušnej su
šičke. Horúci vzduch počas vysušo
vania pohlcuje vlhko a živičné látky  
z dreva a prechádza moderným 
elek trostatickým filtrom emisií a ná
sledne sa para s obsahom živičných 
látok vypúšťa vysokým komínom do  

atmosféry. Ak sa do závodu na spra
covanie privezie hlavne borovicové 
drevo, para obsahuje viac živičných 
látok, a preto aj ľudia s menej citli
vým ču chom zachytia vo vzduchu 
vôňu borovicového dreva. Emisie sa 
merajú kontinuálne a  sú tiež mera
né nezávislými kontrolórmi tak, aby 
fabrika neustále dodržiavala povo
lené limity a nijako nepoškodzovala 
životné prostredie. „Aby sme obme-
dzili množstvo emisií a dreva vyťaže-
ného z lesov, sme tiež súčasťou projek-

tu, v rámci ktorého používame drevo  
z rýchlorastúcich topoľov, vysade-
ných v oblastiach s nízkou kvalitou 
pôdy. Topole obsahujú menej živice, 
takže sa počas sušenia vyproduku-
je menej emisií. Vďaka ťažbe rýchlo-
rastúcich topoľov na plantážach v 
blíz kosti nášho výrobného závodu 
navyše znižujeme objem dreva vyťa-
ženého z lesov aj množstvo skleníko-
vých plynov vyprodukovaných počas 
prepravy,“ vysvetľuje generálny ria
diteľ IKEA Industry Malacky.

Keď štiepka opustí sušičku, zmie
ša sa s lepidlom a výsledná zmes sa 
dostane na lisovací pás, kde sa zmes 
vytvaruje do podoby drevotriesko
vých dosiek rôznej hrúbky.

Drevotrieskové dosky vyrobe

né zo slovenského alebo českého 
dreva sa ďalej spracovávajú v prie
myselnom parku Malacky – v ná
bytkovom závode – do podoby kú
peľňového nábytku, ktorý nájdete  
v baleniach nábytku IKEA.

na konci celého procesu nájdete 
známe ploché hnedé škatule, pri-
pravené na predaj v predajniach 

a  na kontaktných miestach pre 
zákazníkov z celého sveta.

„V našej výrobe používame lepidlá s nízkym ob-
sahom formaldehydu, ktoré vyhovujú prísnym 
nemeckým normám pre nábytok platným od 
roku 2020. Okrem toho je tiež dôležité, aby na - 
ša výroba spĺňala emisné normy platné na Slo-
vensku a v Európskej únii. Naše procesy tieto  
stanovené limity  spĺňajú.”

Už ste niekedy premýšľali nad 
tým, ako vznikol váš obľúbený 
kus nábytku IkEA? GoDMoRGon, 
nYSJon či SELSvIkEn – to sú niektoré 
z príkladov kúpeľňového nábytku, 
ktorý sa vyrába v Malackách. 

Detské centrum 
a MŠ Hviezdička Malacky
prijíma deti 
vo veku 
od 18 mesiacov 
do 6 rokov.

nástup je možný počas celého roka.
Adresa: Ul. M. R. Štefánika 36, Malacky
Kontakt: 0950 890 475
 www.hviezdicka158.webnode.sk
Facebook:  Detské centrum a MŠ Hviezdicka

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

 Chystá sa výstava ručných
 prác seniorov. Zapojte sa!

Na Včelnici to voňalo slanými, 
sladkými aj kyslými pochúťkami. 
Debatám nebolo koncakraja, pre

tože viacerí z nás sa nevideli aj rok. 
Po dlhej prestávke sme sa dobre 
porozprávali, vymenili si životné 

príbehy či skúsenosti prežité za 
uplynulé obdobie. 

Priaznivci kartových hier si ne
zabudli do batohov pribaliť „čerto
ve obrázky”, vytvorili sa skupinky 
a zahrali si do sýtosti.

Na záver účastníci poznamena
li, že podujatie u  mnohých znovu 
prebudilo takmer stratený optimiz
mus. Organizátori prisľúbili ope
kačku zopakovať.

Text: v. Jahodová,
foto: DC Malacky 

Združenie kresťanských seniorov 
Slovenska pozýva malackých dô
chodcov, aby sa zúčastnili na výstave 
tvorivej činnosti seniorov. „Milí naši 
seniori, ste obdivuhodní vo svojej tvo-
rivej činnosti a máte doma plno krás-
nych a  milých dielok, ktoré vytvorili 
vaše šikovné ruky. Mnohé ste porozdá-
vali svojim blízkym a známym a pote-
šili ich na duši. Môžete vystavovať svo-
je obrazy, výšivky, literárne diela a iné. 
Prosíme, podporte výstavu svojimi die-
lami, nech potešia zrak i srdcia aj os-

tatných. Želáme vám veľa chuti do ži-
vota a vašej tvorby,” povedala v súvis
losti s výstavou predsedníčka malac
kého klubu Združenia kresťanských 
seniorov Slovenska Viera Lahová. 

Predmety sa budú zhromažďo-
vať začiatkom októbra v  knižnici 
MCk na Záhoráckej ulici a výstava 
sa bude konať v  druhej polovici 
októbra v Spoločenskom dome.

O  bližších organizačných záleži
tostiach budeme informovať v mest
ských médiách.         -red-

 opekačka sa
vydarila

Členky Denného centra v  spolupráci s  kardioklubom zorganizova-
li na včelnici augustovú opekačku. vo vydarenom počasí – ani zima  
ani teplo – prišlo vyše 40 seniorov. 

od triesok až po 
nábytok IkEA
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

„Naši talentovaní atléti išli v pr - 
vom rade zbierať skúsenosti na me-
dzinárodné fórum, pretože je iné pre-
tekať na Slovensku, kde je konkuren-
cia slabšia, a iné je pretekať s roves-
níkmi z krajín, kde je atletika na vyššej 
úrovni,” uviedol tréner atlétov AC 
Malacky Vladimír Handl.

V jednotlivých disciplínach sa  
z kaž dej krajiny predstavili dvaja 
pretekári. Na štart každej disciplíny 
sa tak postavilo 8 atlétov. Z  našich 
sa najlepšie darilo Rebecce Slezáko
vej, ktorá obsadila v behu na 400 m  
5. miesto. Rebecca sa predstavila 

ešte v štafete 4x100, 200, 300, 400 m, 
kde odbehla posledný úsek. V  tejto 
disciplíne dievčatá obsadili 2. miesto 
za českou štafetou.

Michaela Salayová obsadila v be
hu na 800 m 7. miesto. Michal Ne  
hyba išiel na toto medzištátne stret
nutie v pozícii náhradníka, ale na
koniec sa dostal do zostavy a bežal 
400 m. Dobehol na 8. mieste v osob
nom rekorde.

Našim talentom blahoželáme  
a ďakujeme za vzornú reprezentáciu. 

Text: -red-, 
foto: AC Malacky

Mráza do veľkého futbalu vystre
lila koruna kráľa strelcov v  sezóne 
2017/2018 v drese MŠK Žilina. Potom 
prestúpil do Empoli, tam však strelil  
len jediný gól a klub ho poslal na hos
ťovania do Crotone, dánskeho Brön

dby a naposledy do poľského klubu 
Zaglebie Lubin. Keďže Spezia je čle
nom elitnej súťaže v Taliansku, Sama 
by sme opäť mali vídavať v súbojoch 
proti Interu, AS Rím či Juventusu.

Text: -mb-, foto: Spezia Calcio

Rebecca, Miška a Matúš s trénerom Petrom Filipom.

 naše atletické 
talenty sa v Brne
 nestratili

na medzištátnom stretnutí dorastencov v atletike (Česko, Slovensko, 
Poľsko a Maďarsko) v Brne reprezentovali našu krajinu Rebecca Sle-
záková, Miška Salayová a Michal nehyba z klubu AC Malacky.

Samuel Mráz po prestupe
pokračuje v Serii A

Slovenský futbalový reprezentant a rodák z Malaciek Samuel Mráz 
má nový angažmán. 24-ročný útočník prestúpil v  rámci Talianska 
z Empoli do tímu nováčika uplynulej sezóny Serie A Spezia Calcio.

Dostala sa do reprezentácie a na 
medzinárodných majstrovstvách 

Srbska spolu s Dominikou Wiltsch
kovou získali bronz. So spoluhráč

kami z MSK Malacky vyhrali I. ligu  
v stolnom tenise, čím sa prebojo
vali do extraligy, kde pokračovali  
v úspešnom ťažení. 

Hoci boli počas pandémie telo
cvične zatvorené, športovať nepres
tala. Nasadla na bicykel a  zbiera 
úspechy v cestnej i horskej cyklis
tike. Počas tohto leta obsadila 10. 
miesto na majstrovstvách SR mlá
deže v cestnej cyklistike a 8. miesto 
v časovke.

Pred pár dňami pridala víťazstvo 
vo svojej vekovej kategórii a celko
vé 4. miesto medzi ženami na pre
tekoch L’Etape Slovakia by Tour de 
France. Podujatie pod patronátom 
bratov Velitsovcov prinieslo atmo
sféru najslávnejších cyklistických 
pretekov Tour de France aj na Slo
vensko.

Na L’Etape Slovakia by Tour de 
France sa zúčastnilo mnoho kvalit
ných pretekárok a pretekárov, ktorí 
sa museli popasovať s celkovo 117 
kilometrami po cestách západné
ho Slovenska s prevýšením 1700 m.  
Sára vyhrala svoju juniorskú ka-
tegóriu a zároveň získala biely 
dres pre najrýchlejšiu najmladšiu 
jazdkyňu.

Sárine úspechy nás veľmi tešia. 
Držíme jej palce a želáme veľa úspe
chov.

Text: -red-, 
foto: facebook S. Bilkovičovej

úspešná stolná tenistka
 je úspešná aj na bicykli

Sára Bilkovičová má ešte len 16 rokov, no už dlho zbiera medaily.  
v stolnom tenise získala niekoľko cenných kovov na domácej 
pôde i v zahraničných turnajoch. v MSk Malacky trénovala a sú-
ťažila pod vedením vladimíra Mihočka ml. a Jaromíra Truksu. 
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kto bude viesť extra-
ligový tím Záhorákov 
v najvyššej súťaži?

Trénerská dvojica je jas-
ná, tím povedú ako hlav-
ný tréner Peter Olšovský 
a  asistent Rudolf Draškovič. Peter Ol-
šovský bol s kadetskou reprezentáciou 
dievčat na európskom šampionáte 
v Čiernej Hore a po návrate z Balkánu 
ihneď začal pracovať s  naším extrali-
govým tímom.

Budete mať hráčov, ktorí majú 
skúsenosti s hádzanou na najvyš-
šej slovenskej úrovni?

Máme zopár hráčov, ktorí si pri-
čuchli k  extralige, ale rozhodne ne-
boli ťahúňmi svojich tímov, čiže dá  
sa povedať, že nastupujeme s  nová-
čikmi. Náš káder by mohli posilniť  
hráči z  Česka vďaka spolupráci s  tré-
nerom Petrom Dávidom, ale na 80  
percent máme tím hotový už teraz.

Aké sú vaše ambície?
Do sezóny ideme skromne, ale 

s  chuťou pobiť sa o  každý 
bod. Naším hlavným cie-
ľom je zotrvať v  extralige, 
chceme sa zachrániť. V lige 
bude dvanásť mužstiev,  
a ak skončíme do 10. mies-

ta, budeme spokojní.
okrem extraligy bude B tím 

hrá vať 1. li gu. Máte dostatok hrá-
čov na to, aby ste dokázali so cťou 
odohrať aj túto súťaž?

Pri našej fúzii nejde len o  mužskú 
extraligu a 1. ligu, ale aj o spojené do-
rastenecké mužstvo v najvyššej súťaži. 
Mužov sme do 1. ligy prihlásili preto, 
lebo niektorí hráči sa nedostanú do 
extraligového výberu, a nechceli sme, 
aby s  hádzanou úplne skončili. Tento 
tím postupne budú dopĺňať starší 
dorastenci, aby naberali skúsenosti  
aj so seniorskou hádzanou, a  extrali-
gisti, ktorí nebudú dostávať toľko ča - 
su na palubovke v  najvyššej  súťaži.

Extraliga je podstatne nároč-
nejšia na dopravu ako nižšia sú-

ťaž, sú tam celky z košíc či Prešo-
va a ďalšie vzdialenejšie mestá. To 
isté platí aj o dorasteneckej elitnej 
súťaži. Máte dostatok financií na 
cestovanie a ubytovanie?

Samozrejme, gro tejto dohody  
stálo na tom, aby sme sa dali dokopy 
oba kluby – Tatran Stupava a  Stro-
jár Malacky – aj finančne. Rozloženie 
nákladov medzi dva subjekty je vý-
hodnejšie, než keby sme hrali každý 
sám za seba. Každý dal do rozpočtu 
na sezónu polovicu potrebných pro-
striedkov a  až do konca sezóny má-
me náklady spojené s  pôsobením vo  
všetkých súťažiach vykryté. Okrem 
toho sa snažíme prilákať aj nových 
sponzorov, ktorých budeme oslovo- 
vať. 

Ako budete cestovať na zápa-
sy?

Jeden mikrobus má Strojár, ďalšie 
vozidlá majú Stupavčania, čiže s  do-
pravou nebude problém.

Za rozhovor ďakuje M. Binčík.
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 Hádzanárov v extralige 
 povedie reprezentačný tréner, 
 do sezóny idú s cieľom nevypadnúť

Spojený tím Strojára Malacky a Tatranu Stupava pod názvom Zá-
horáci Stupava/Malacky čaká už na začiatku septembra štart me-
dzi slovenskou hádzanárskou elitou. Definitívny hráčsky káder 
bude známy až tesne pred štartom ligy. Tím Záhorákov v príprave 
podľahol Topoľčanom 22:30 a v dvojzápase rakúskemu tímu 24:27 
a  30:34. Svoju premiéru v  najvyššej súťaži budú mať naši v  sobo - 
tu 4. septembra proti finalistovi z  minulej sezóny MŠk Považská 
Bystrica. Ďalšie informácie prezradil manažér Strojára Malacky  
Boris Sivák.

Hádzanári Štart HC
 Smartpoint pred
 druhou sezónou

Prvá, aj keď pandémiou prakticky zrušená sezóna hádzanárov tí mu 
Štart HC Smartpoint je za nami. Družstvo sa v 1. lige do prerušenia 
súťaže nachádzalo na 4. mieste tabuľky. výsledkami a predovšetkým 
hrou milo prekvapilo nielen svojich divákov a priaznivcov. Filozofia 
tí mu – hrať len pre radosť – sa ukázala správnou a pritiah la počas zru- 
še nej sezóny aj nových hráčov, ktorí hádzanársky vyras ta li v Malac-
kách.

Naše plány sú v tomto roku už od
vážnejšie. Obnovujeme prácu s mlá
dežou, ktorú sme skončili v  roku 
2017. Ako prvé začalo trénovať ešte 
neúplné družstvo dorastencov. Ich 
vysoké hádzanárske kvality nás 
predurčujú dúfať, že by sa mohli stať 
nástupcami dnešných mužov.

Sme veľmi radi, že sme našli pre 
našu mládež domovské tréningové 
priestory. Budeme trénovať na Spo
jenej škole na Pribinovej ulici v Ma
lackách. Nájdete nás tam vždy v uto
rok a vo štvrtok od 16.00 do 19:00 ho

diny. Nie sme však zameraní len na 
hádzanú. Naše deti budú hrať všet
ko, čo súvisí s loptou, a preto k nám 
môže prísť aj dieťa, ktoré to bude 
brať ako spestrenie inej záujmovej 
činnosti alebo hlavného športu. Ria
dime sa troma bodmi: primeraná 
kvantita, vysoká odbornosť, priateľ
ská atmosféra. Garantom je šéftréner 
s najvyššou hádzanárskou licenciou 
EHF Master Couch Marian Rummel.

Finančnú pomoc pri napĺňaní 
materiálnych potrieb všetkých druž
stiev prisľúbil náš hlavný partner 
Smartpoint Malacky. 

vstupom do sezóny bude 
záhorácke derby Záhoráci –
Štart HC Smartpoint B
sobotu 18. septembra.

Dávid Stachovič, manažér Štart HC 
Smartpoint Malacky, 

www.štart.eu

Ak si sa narodil v rokoch 2005–
2013 a chceš aktívne tráviť svoj 
čas a žiť nielen hádzanou, sme-
lo sa prihlás do našich trénin-
gových skupín! Určite nebu-
deš sklamaný.

 Rozbieha sa 
stolnotenisová
 sezóna

Po futbale či hádzanej sa rozbieha 
aj stolnotenisová sezóna. Členovia 
MSK Malacky sa v najbližších dňoch 
zúčastnia na majstrovstvách SR do
spelých.

Hrať sa bude v hale na Černoc-
kého ulici v Bratislave (v piatok 
27. augusta kvalifikácia, 28.–29. 
augusta hlavné súťaže v dvojhre, 
štvorhre a zmiešanej štvorhre).

MSK Malacky bude v novej se
zóne 2021/2022 pokračovať vo všet
kých ligových súťažiach tak ako do
teraz, t. j. extraliga žien, 2., 4., 7., 8.  
a 9. liga a  tiež v  kategórii najmlad
ších, mladších a starších žiakov.

P. Rajtoková 

V  prvom ligovom kole si Mala
čania na domácom ihrisku poradili 
s  MŠK Senec a  v  súboji okresných 
miest  tesnou výhrou 2:1 úspešne 
vstúpili do novej sezóny. V druhom 
kole ich čakal silný súper s ešte sil
nejším menom. FK Inter Bratislava 
bol lepším tímom, no o ich víťazstve 
2:0 rozhodla krátka pasáž na za
čiatku druhého polčasu. Tretí zápas 
a  zároveň druhý domáci sa skončil 
remízou. Hráči TJ Rovinka vyhrávali 
v  Zámockom parku od 34. minúty, 
avšak v  68. minúte im urobilo škrt 
cez rozpočet vylúčenie Martina 
Šte funka. Malačanom trvalo de
sať minút, kým presilovku pretavili 
do vsieteného gólu. Bod zachránil 
striedajúci Dávid Lipták.

Vo štvrtom ligovom kole sa Ma

lačania postavia doma proti nová
čikovi z  Novej Dedinky. Hostia si 
v troch kolách súťaže nepripísali ani 
bod a my veríme, že to tak zostane 
aj po zápase v Malackách. 

1. kolo 
FC Žolík – MŠk Senec 2:1 
góly za Malacky: 
17. Filip Buchel, 65. Marek Zajíc

2. kolo
Inter Bratislava – FC Žolík 0:2

3. kolo
FC Žolík – TJ Rovinka 1:1
gól za Malacky: 78. Dávid Lipták

Text: -red-,
foto: FC Žolík Malacky

 Futbalisti po troch
 kolách: víťazstvo,
 prehra a remíza

Tri kolá, štyri body a  zatiaľ 10. miesto v  tabuľke – tak vyzerá štart  
sezóny futbalistov z tímu s novým názvom FC Žolík Malacky. Po troch 
ligových zápasoch v  rámci III. ligy Bratislavského futbalového zvä-
zu čaká našich hráčov FC Žolík pohárový duel prvého kola Slovnaft 
Cupu proti MFk Skalica. Hrá sa v deň vydania tohto Malackého hlasu 
(streda 25. august).


