
Slnečné počasie a  kvalitná há-
dzaná prilákali hojný počet priazniv-
cov. Pozrieť sa prišli rodiny s deťmi, 
seniori i príbuzní hádzanárov. Turnaj 
však patril jednoznačne mladým, 
ktorí milujú – v Malackách obľúbe-

ný a tradičný šport – hádzanú. A bo - 
lo to skutočne cítiť, a  to najmä 
z  krásnych športových výkonov, 
ktoré robili radosť ako publiku, tak 
aj samotným hádzanárom. Športo-
vé výkony doplnilo aj chutné ob-

čerstvenie a vo večerných hodinách 
hudobní hostia.

V  rámci hádzanárskych zápasov 
sa predviedlo desať tímov všetkých 

vekových kategórií. Zahrali si mlad-
ší žiaci a žiačky a starší žiaci a žiačky, 
dorastenci a dorastenky, extraligoví 
hráči i starí páni. Vo finále turnaja si 
proti sebe zmerali sily dva mužské 
celky a víťazom sa napokon stali 
Boží hráči. 

Predseda Národnej rady SR Bo-
ris Kollár vyhlásil termín spojených 
jesenných volieb. Svojich zástup-
cov v komunálnych a krajských voľ-
bách si budeme vyberať v  sobotu 
29. októbra. V  Malackách budeme 
v komunálnych voľbách voliť členov 
mestského zastupiteľstva a primáto-
ra mesta, v krajských voľbách bude-
me vyberať predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja a členov zastu-
piteľstva BSK. Všetky aktuálne infor-
mácie budeme zverejňovať v mest-

ských médiách. Na webstránke mes-
ta nájdete informácie pod bannerom 
KOMUNÁLNE A KRAJSKÉ VOĽBY. 

-red-
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Príprava mestskej kompostárne 
sa posunula o  zásadný krok vpred. 
Mestská spoločnosť Tekos získala na 
jej výstavbu dotáciu 2,6 milióna €. 
Kompostáreň bude vyrábať štiepku 
a ekologicky spracúvať zelený odpad 
z  domácností. Jej súčasťou budú aj 
dva veľké hygienizačné biodomy na 
spracovanie kuchynského odpadu, 
ktoré dokážu minimalizovať prípad-
ný pach. „Veľmi sa teším zo získania 
dotácie, lebo som presvedčený, že pre
vádzkou kompostárne zvýšime mieru 

separácie zeleného odpadu v našom 
meste natoľko, že stabilizujeme aj sa
motné poplatky pre Malačanov,” uvie-
dol primátor Juraj Říha.

Kompostáreň vyrastie na mieste 
bývalých vodární pri vjazde do Ma-
laciek od Plaveckého Štvrtka. Mesto 
tieto pozemky už pred časom kúpilo, 
vyčistilo ich a pripravilo na projekt. 
Dotácia príde z ministerstva životné-
ho prostredia, konkrétne z eurofon-
dového programu Kvalita životného 
prostredia.           -lp-

Vo štvrtok 23. júna od 9. hodi-
ny bude rokovať mestské zastupi-
teľstvo. Na pro grame sú prevažne 
ekonomické body, ale aj dva návrhy 
všeobecne záväzného nariadenia 
mesta či návrhy počtu poslancov, vo-
lebných obvodov a  rozsahu výkonu 
funkcie primátora na ďalšie volebné 
obdobie. Rokovanie bude aj online  
na www.zastupitelstvo.sk.         -red-

Komunálne a krajské voľby
 budú v sobotu 29. októbra

dotácia na kompostáreň

Júnové 
zastupiteľstvo

Zámocký park ožíva dňom i nocou.  
Poskytuje totiž domov mnohým ma - 
lým živočíchom, zaujímavým chro-
bákom aj pestrofarebným motýľom. 
O bohatom živote v Zámockom par-
ku porozpráva počas prírodovednej 

exkurzie vedec Marek Semelbauer  
z Ústavu zoológie SAV. Exkurzia sa 
začína v sobotu 25. júna o 10.00 h 
pri hlavnej bráne do Zámockého 
parku (od slimáka). Srdečne všet-
kých pozývame!         -red-

Zákaz návštev
 v nemocnici

Nemocnica Malacky informuje, že 
pre zhoršenie epidemickej situácie 
platí až do odvolania zákaz návštev 
na všetkých oddeleniach. „Za prípad
né komplikácie sa ospravedlňujeme. 
Robíme to pre vašu ochranu a ochra
nu personálu nemocnice. Ďakujeme 
za vaše pochopenie,” uviedla nemoc-
nica na svojej facebookovej stránke.

-red- 

Za háveďou do parku

24. ročník hádzanárskeho
Turnaja generácií

Podujatie, ktoré má v Malackách krásnu tradíciu vďaka naozaj silnej 
základni hádzanárov, je Turnaj generácií. Jeho 24. ročník sa uskutoč-
nil 18. júna v Zámockom parku. Podujatie každoročne organizuje há-
dzanársky oddiel TJ Strojár Malacky. 

Radosť a hnev
Hovorí sa, že každý deň by sme si 

mali nájsť dôvod na radosť a  úsmev. 
Každého z  nás pritom teší niečo iné, 
čo v ňom vyvolá príjemné pocity. Nás 
v  redakcii napríklad teší každé nové 
vydanie Malackého hlasu. Aj v  tomto 
aktuálnom ponúkame viacero dôvo
dov na radosť alebo na dobrú náladu: 
hádzanári opäť zorganizovali skvelý 
turnaj, blíži sa divadelná prehliadka 
Regio Pompa, Malacká šošovica a Di
vadelné ŠermoHranie, začína sa Ma
lacké kultúrne leto, darí sa našim špor
tovcom a veríme, že úspešné budú aj 
mažoretky na majstrovstvách Európy. 

Do takýchto pozitívnych emócií sa 
však začali vkrádať aj tie nepríjemné. 
Okolo uzávierky sme dostali infor
máciu, že malacká nemocnica evi
duje zvýšený počet prípadov covidu, 
a  preto dočasne zakazuje návštevy 
na geriatrickom oddelení. Pribudla 
chi rurgia a  o dva dni už platil zákaz 
návštev na všetkých oddeleniach. Keď 
sme tieto informácie zverejňovali, ne
napadlo nám, čo to vyvolá. Diskusia 
na facebooku mesta pozostávala iba  
z po smeškov, spochybňovania zákazu, 
znevažovania práce nemocničného 
personálu, ba objavilo sa dokonca 
urážanie či posielanie ich niekam... 

Čo vedie bežných ľudí k tomu, aby 
bez mihnutia oka niekoho urážali? 
Kde sa vôbec berie dešpekt voči osob
nostiam či inštitúciám? Rozhodnutie 
o zákaze návštev je natoľko vážne, že 
by si to asi nik nedovolil len tak „z dlhej 
chvíle”. Každý z  nás sme tu na niečo, 
každý sa niečomu rozumie, ale určite 
nie každý môže byť epidemiológom, 
vakcinológom či imunulógom.

Želajme si radšej, aby sme pomoc 
zdravotníkov potrebovali čo najme nej. 
Tešme sa z  leta či blížiacich sa prázd  
nin a dovoleniek. Tešme sa na stretnu
tia počas podujatí v meste, z ktorých si 
každý môže vybrať to svoje. 

Ľ. Pilzová 
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Práce pozostávajú z recyklácie as-
faltových zmesí za horúca na mieste. 
Ide o nízkoodpadovú technológiu,  
pri ktorej dochádza k reprofilácii aj 
kvalitatívnemu vylepšeniu existujú-
cej asfaltovej vrstvy. Súčasne sa kla-
die aj nová vrchná časť vozovky, kde 
už nevznikajú povrchové škáry, čím 
sa ušetria náklady na spoje jednotli-

vých vrstiev. Technológia má aj priaz-
nivý vplyv na životné prostredie, keď - 
že je nízkoodpadová a šetrí suroviny 
i energie.

Cesta nie je úplne uzatvorená, no  
vodiči musia rátať so zdržaním. Ces-
tári púšťajú vozidlá cez opravovaný 
úsek v jednom smere.

Text: -red-/BSK, foto: BSK

Aktuálna oprava cesty medzi Malackami a Pernekom, ktorú financuje 
Bratislavský samosprávny kraj, má niekoľko prvenstiev. Je to najdlhší 
súvis le opravovaný úsek v kraji (10 km), zároveň sa tam vo veľkom 
vy užíva nová technológia, podobná tej, ktorú používajú cestári aj 
priamo v Malackách. Rekonštrukcia potrvá približne do polovice júla.

Odstávky 
elektriny
pondelok 27. júna
od 8.30 do 15.30 h 
VEĽKOMORAVSKÁ 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 31/BL, 31/ZA, 33, 35, 37, 
39, 39/BL, 4188/235, 4188/238, 
4224/3
utorok 28. júna
od 8.30 do 15.00 h 
BERNOLÁKOVA 24, 26, 28, 30
od 8.15 do 15.30 h
ZÁHORÁCKA 49, 51, 53, 53/VE, 55, 
57, 59, 61, 63, 65, 4503/35
Západoslovenská distribučná, a. s.

„Január, február, marec, apríl. Pon
delok, utorok, streda. Jablko, hruška, 
paradajka, paprika. Mám rada maslo
vý chlieb. Mám teplotu. Bolí ma hrdlo.” 
– takéto slovíčka a  jednoduché vety 
zneli učebňami v centre voľného ča - 
su počas kurzu slovenčiny pre Ukra-
jincov. Náš jazyk ich vyučovali tri lek - 
torky – riaditeľka CVČ Alžbeta Šuri no-  
vá, referentka školského úradu MsÚ  
Malacky Alexandra Hrnková a zamest - 
nankyňa CVČ Roxana Hladíková. „Ja 

 zykové kurzy pre cudzincov organizu
jeme už niekoľko rokov. V dôsledku voj
ny k  nám prišli Ukrajinci, a  preto sme 
ich, samozrejme, zahrnuli do našich 
kurzov,“ vysvetľuje A. Šurino vá. Kurz 
absolvovalo 37 ukrajinských „žiakov” 
– detí aj dospelých. Ako sme sa do-
zvedeli, boli veľmi milí a  snaživí – aj 
napriek tomu, že sa museli nau čiť čí-
tať a písať v inom grafickom systéme 
(z azbuky prejsť do latinky), a k tomu 
si každý z nich nesie smútok v duši. 

„Ďakujem Cvečku za možnosť byť lek  
torkou. S mojimi žiakmi sa občas v mes  
te len tak náhodou stretneme. Vždy 
prejavia veľkú radosť a  už z  diaľky sr
dečne zdravia,” dodáva A. Hrnková. 

Aby mali dôvod na úsmev a aspoň 
na chvíľu zabudli na bežné starosti – 
s týmto cieľom zorganizovali centrum 
voľného času a mestské centrum kul-
túry podujatie pod názvom Vitajte.  
Dospelí Ukrajinci mali možnosť v spo - 
ločenskom dome navzájom sa zo-
známiť a  tých najmenších čakalo di-
vadielko a tvorivé dielne. Divadelné 
bábkové predstavenie zabezpečilo 
divadlo Omnibus. Tvorí ho štvorica 
šikovných umelkýň – Tatiana, Maria, 
Evgenija a  Natalia Lobunové, ktoré 
pochádzajú z Petrohradu a už 3 roky 

žijú na Slovensku. „V Malackách sme 
zažili najsrdečnejšie privítanie v našom 
živote. Dámy z mestského centra kultú
ry a centra voľného času sú tie najlep
šie hostiteľky na svete. Ďakujeme vám  

a tešíme sa na ďalšie stretnutia,” odka-
zuje do Malaciek Tatiana.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. Osuský, Ľ. Pilzová

Stále pomáhame odídencom z Ukrajiny
Poďakovanie 
•  obciam Sološnica, Plavecký Mikuláš, Pernek, Plavecké Podhradie, Láb  

a Kos tolište za materiálnu pomoc (trvanlivé potraviny, hygienické po-
treby, školské pomôcky, oblečenie, obuv, hračky),

•  miestnej skupine Slovenského Červeného kríža za organizovanie zbierok 
materiálnej pomoci,

•  spoločnosti AERZEN SLOVAKIA, s. r. o., menovite jej konateľovi Tomášovi 
Búdovi, za finančnú pomoc mestským organizáciám a  cirkevnej škole 
s cieľom zaradiť ukrajinské deti do kolektívov,

•  iniciatíve DobroMA za materiálnu a organizačnú pomoc,
•  spoločnosti FYTOPHARMA za materiálnu pomoc,
•  všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli alebo prispejú na transparentný 

účet mesta, zriadený na pomoc odídencom z Ukrajiny.

dobrovoľná zbierka na pomoc 
odídencom z Ukrajiny
Mesto Malacky zriadilo transparentný účet s  názvom Malacky – po-
moc odídencom z Ukrajiny. Z  dobrovoľnej zbierky bu dú hradené 
pred mety a  služby v  našom meste a  okolí, najmä potraviny, hygienické 
a  zdravotnícke potreby, lieky, výdavky spojené s  pobytom v školských  
a predškolských zariadeniach či v zariadeniach sociálnych služieb.
Účet SK33 0900 0000 0051 9094 6843 je verejne prístupný cez stránku 
www.transparentneucty.sk, názov účtu Malacky – pomoc odíden-
com z Ukrajiny.

Vojna na Ukrajine trvá už 4 mesiace. dlhé dni a týždne na bojiskách 
i mimo nich zomierajú ľudia. Pomoc potrebujú všetci, čo zostali na 
Ukrajine, aj tí, ktorí sa načas uchýlili do iných krajín vrátane Sloven-
ska. A hoci sa mnohí už vracajú späť do vlasti, nie je isté, čo na mieste 
svojich pôvodných domovov nájdu. Prevažná väčšina preto ešte zo-
stáva. Aj v Malackách a okolí.

 Opravuje sa cesta  Malacky–Pernek



12/2022 3KULTÚRNE LETO

n štvrtok 30. 6. o 18.00 h
Teststrip – priestor pre súčasné ume-
nie
Dominik Hlinka – Stretnutie s au
torom pri dielach, vstup voľný

n streda 6. 7. o 18.00 h
Literárna kuchyňa
Peter Šloser, beseda s bývalým po-
licajným plu kov níkom, ktorý vo svo-
jich knihách odhaľuje tajomstvá zo 
zá kulisia policajnej práce, vstup voľ- 
ný

n piatok 8. 7. o 18.00 h
Hudobný piatok v kaštieli
Malackí fešáci, Bukasový masív
vstupné 8 €

n sobota 9. 7. o 17.00 
n nedeľa 10. 7., 11.00–18.00 h
Festival bábkového divadla
Bábkové Žihadlenie 7, organizátor 
Divadelná agentúra Žihadlo, vstupné 
na obidva dni 5 €

n utorok 12. 7. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Martin Macejka: Otázniky zámoc
kej kaplnky v Malackách, prednáš-
ka s  historickou tematikou, vstup 
voľný

n streda 13. 7. o 18.00 h
Literárna kuchyňa
Dado Nagy a  Katarína Nádaská, 
beseda s etnologičkou, vstup voľný

n streda 13. 7. o 21.00 h
Premietanie pod hviezdami
V lete ti poviem, ako sa mám, ko-
média, Slovensko, vstupné 3 €

n štvrtok 14. 7. 
10.00–12.00 h a 13.00–15.00 h 
Remeslá sú v kurze
Michal Fratrič: Rezbárstvo, reme-
selné tvorivé dielne pre rodiny s deť - 
mi, na podujatie je potrebné sa vo-
pred nahlásiť na telefónnom čísle  
034/772 21 10 alebo e-mailom na 
mck@mckmalacky.sk, kapacita je ob-
medzená, vstup voľný

n štvrtok 14. 7. o 18.00 h
Teststrip – priestor pre súčasné ume-
nie
Petra Čížková – stretnutie s au to
rom pri dielach, komentovaná pre-
hliadka výstavy, vstup voľný

n nedeľa 17. 7. o 17.00 h
Letná rozprávka
Divadlo Fí: Recept na leva
vstupné 3 € 

n utorok 19. 7. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Historické potulky Malackami – 
večerné prechádzky so zameraním 
na modernizáciu mesta v  19. a  20. 
sto ročí, začiatok na parkovisku na 
mieste niekdajšej píly, vstup voľný

n štvrtok 21. 7. 
     10.00–12.00 h a 13.00–15.00 h 
Remeslá sú v kurze
Janka Dubašáková: Zdobenie me
dovníkov, remeselné tvorivé dielne 
pre rodiny s  deťmi, na podujatie je 
potrebné sa vopred nahlásiť na te-
lefónnom čísle 034/772 21 10 alebo 
mailom na mck@mckmalacky.sk, ka-
pacita je obmedzená, vstup voľný

n nedeľa 24. 7. o 17.00 h
Letná rozprávka
Theatre Fortissimo: Kráľ šašo
vstupné 3 € 

n utorok 26. 7. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Ingrid Halászová: Podoby a prí  
behy Pálffyovcov 1. polovice 18.  
sto ro čia, prednáška s historickou te-
matikou, vstup voľný

n streda 27. 7. o 18.00 h
Literárna kuchyňa
Literárny večer s Denisou Fulmeko
vou a Jánom Štrasserom, beseda 
s autorom rozhovorov, básnikom, tex - 
tárom a prekladateľom, vstup voľný

n streda 27. 7. o 21.00 h
Premietanie pod hviezdami
V  zajatí démonov 2, horor, USA, 
vstupné 3 €

n štvrtok 28. 7.
     10.00–12.00 h a 13.00–15.00 h 
Remeslá sú v kurze 
Zuzana Repková: Šperk, remesel-
né tvorivé diel ne pre rodiny s  deť-
mi, na podujatie je potrebné sa vo-
pred nahlásiť na telefónnom čísle  
034/772 21 10 alebo e-mailom na 
mck@mckmalacky.sk, kapacita je ob-
medzená, vstup voľný

n štvrtok 28. 7. o 18.00 h
Teststrip – priestor pre súčasné ume-
nie
Martina Červenková – stret nutie 
s autorom pri dielach, komento va-
ná prehliadka výstavy, vstup voľný

n piatok 29. 7. o 18.00 h
Hudobný piatok v kaštieli
Čad, Lutra, Blind Rättvisa, vstupné 
8 €

n nedeľa 31. 7. o 17.00 h
Letná rozprávka
Divadlo SpozaVoza: Dobrý deň, 
pán Grimm! vstupné 3 € 

n utorok 2. 8. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Ingrid Halászová: Tváre a osudy 
Pálffyovcov tereziánskej éry, pred-
náška s historickou tematikou, vstup 
voľný

n streda 3. 8. o 10.00 h
Literárna kuchyňa
Edudrama – Prázdniny na ostrove 
Kurekuredut, dobrodružný príbeh  
s najsilnejším dievčaťom na svete – 
Pipi, MCK Knižnica, Záhorácka 1919, 
prízemie, vstup voľný

n štvrtok 4. 8.
     10.00–12.00 h a 13.00–15.00 h 
Remeslá sú v kurze
Janka Dubašáková: Šité zvieratko, 
remeselné tvorivé dielne pre rodiny 
s deťmi, na podujatie je potrebné sa 
vopred nahlásiť na telefónnom čísle 
034/772 21 10 alebo e-mailom na 

mck@mckmalacky.sk, kapacita je ob-
medzená, vstup voľný

n nedeľa 7. 8. o 17.00 h
Letná rozprávka
Teátro Neline: O  lúke, motýľovi  
a kvetinovej víle, vstupné 3 €

n utorok 9. 8. o 18.00 h
Letné potulky s históriou
Historické potulky Malackami, ve-
černé prechádzky so zameraním na 
modernizáciu mesta v 19. a 20. storo-
čí, začiatok na parkovisku na mieste 
niekdajšej píly, vstup voľný

n streda 10. 8. o 20.30 h
Premietanie pod hviezdami
Matky, komédia, Česko, vstupné 3 €

n štvrtok 11. 8. 
     10.00–12.00 h a 13.00–15.00 h 
Remeslá sú v kurze
Zuzana Repková: Košikárstvo, re-
meselné tvorivé dielne pre rodiny 
s deťmi, na podujatie je potrebné sa 
vopred nahlásiť na telefónnom čísle 
034/772 21 10 alebo e-mailom na 
mck@mckmalacky.sk, kapacita je ob-
medzená, vstup voľný

n štvrtok 11. 8. o 18.00 h
Teststrip – priestor pre súčasné ume-
nie
Barbora Lungová – stretnutie s au
torom pri dielach, komentovaná 
pre hliadka výstavy, vstup voľný

n piatok 12. 8. o 20.00 h
Hudobný piatok v kaštieli
Hudba z Marsu, vstupné 8 €

n nedeľa 14. 8.
15. ročník Záhoráckeho výstupu na 
Vysokú – Memoriál Zuzky Krajčíri
kovej

n nedeľa 14. 8. o 17.00 h
Letná rozprávka
Neva Divadlo: Cestoviny s vajcom, 
vstupné 3 €

n utorok 16. 8. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Pavlína Habová: Pálffyovci na 
stránkach Pressburger Zeitung  
v dobách osvietenstva, prednáš- 
ka s historickou tematikou, vstup voľ-
ný

n štvrtok 18. 8.
     10.00–12.00 h a 13.00–15.00 h 
Remeslá sú v kurze
Janka Dubašáková: Výšivkárstvo, 
remeselné tvorivé dielne pre rodiny 
s deťmi, na podujatie je potrebné sa 
vopred nahlásiť na telefónnom čísle 
034/772 21 10 alebo e-mailom na 
mck@mckmalacky.sk, kapacita je ob-
medzená, vstup voľný

n sobota 20. 8. o 9.00 h
Poľovnícky deň
organizátori Obvodná poľovnícka  
komora Malacky, Slovenský poľov - 
nícky zväz, Okresná organizácia Ma-
lacky Zámocký park, vstup voľný

n nedeľa 21. 8. o 17.00 h
Letná rozprávka
Divadlo Zanzara: Ježko a líška, 
vstupné 3 €

n streda 24. 8. o 18.00 h
Literárna kuchyňa
Zdenka Wenzlová Švábeková a Ju
lien Dan, beseda so spisovateľmi, 
vstup voľný

n streda 24. 8. o 20.30 h
Premietanie pod hviezdami
Joker, kriminálna dráma, USA, vstup-
né 3 €

n štvrtok 25. 8. o 18.00 h
Teststrip – priestor pre súčasné ume-
nie
Erika Szőke – stretnutie s autorom 
pri dielach, komentovaná prehliad-
ka výstavy, vstup voľný

n nedeľa 28. 8. o 17.00 h
Letná rozprávka
Divadlo Žihadlo: O kozliatkach
vstupné 3 €

n utorok 30. 8. o 18.00 h
Letné utorky s históriou
Adam Bielesz – Ochranná zóna na 
Slovensku optikou časopisu ne
meckej armády, prednáška s histo-
rickou tematikou, vstup voľný

n streda 31. 8.–3. 9. o 20.30 h
Letný Bažant Kinematograf 2022
31. 8. Mimoriadna udalosť,
1. 9. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
2. 9. Známi neznámi
3. 9.  Šťastný nový rok 2: Dobro do

šli, vstup voľný

n štvrtok 8. 9. o 18.00 h
Teststrip – priestor pre súčasné ume-
nie
Simona Jančurová – stretnutie 
s au torom pri dielach, komentova-
ná prehliadka výstavy, vstup voľný

n sobota 10. 9.
hudobný festival Malarock 2022

n utorok 13. 9. o 18.00 h
Stretnutie s históriou
Helena Gahérová – Daniel Gahér:
Grófi zo Sv. Jura a  Pezinka a  ich 
majetky na Záhorí, prednáška s his-
torickou tematikou, vstup voľný

n sobota 17.–24. 9.
14. ročník divadelného festivalu 
Zejdeme sa na hambálku venova - 

ný 20. výročiu vzniku Divadla na 
ham bálku

n sobota 17. 9. 
Hambáljarmok – otvorenie festivalu

KNIŽNICA
MCK, Záhorácka 1919, prízemie

Otvorené:   
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 
8.00–12.00 h a 13.00–16.00 h
ST pre verejnosť zatvorené
sobota 9.00–12.00 h

Prečítané leto v knižnici MCK
27. 6.–28. 8.

Čo s prázdninovým útlmom? Ako 
navnadiť decká, aby si na prázd
niny okrem plaviek zabezpečili aj 
dobrú knižku?
Na každý týždeň teda máme zopár  
tipov na čítanie pre každé dieťa vo 
vašej rodine. Nájdete tam čosi pre 
predškolákov, pre začínajúcich čita-
teľov aj pre tínedžerov.

MÚZEUM MICHALA 
TILLNERA
MCK, Záhorácka 1919, 2. poschodie
Stála expozícia

VýSTAVy: 
Malacky počas II. svetovej vojny
Svetlo Tillnerových lámp
Otvorené utorok–piatok 
8.00–12.00 h a 13.00–16.00 h
vstupné: 2 € dospelí, 1 € deti od 6 ro-
kov, študenti, seniori, ZŤP

V inom čase vstup na požiadanie mi-
nimálne dva pracovné dni vopred na 
telefónnom čísle 034/772 21 10.

KAŠTIEĽ
STáLA ExPOZíCIA: 
Pálffyovci a Malacky

Malé Karpaty – malé milé hory, vý-
stava fotografií Jana Šípa a Stana Jen-
deka, do 15. 9.

TESTSTRIP – priestor pre súčasné 
umenie
Otvorené utorok–piatok  
10.00–12.00 h a 14.00–17.00 h
sobota–nedeľa 13.00–17.00 h
vstupné: 3 € dospelí, 2 € deti od 6 ro-
kov, študenti, seniori, ZŤP

KRyPTy POD 
FRANTIŠKáNSKyM 
KOSTOLOM
STáLA ExPOZíCIA: 
Lapidárium
VýSTAVA: 
Historické detaily Malaciek

Otvorené   
sobota–nedeľa 14.00 –17.00 h
vstupné: 2 € dospelí, 1 € deti od 6 ro-
kov, študenti, seniori, ZŤP

V inom čase vstup na požiadanie mi-
nimálne dva pracovné dni vopred na 
telefónnom čísle 034/772 21 10.

www.mckmalacky.sk

Malacké kultúrne leto 2022 – ak nie je uvedené inak, podujatia sa konajú v Pálffyovskom kaštieli.
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Lucia Vidanová
Ktoré zmeny v Malackách pova-

žujete za najdôležitejšie?
Otázku by som otočila inak. Nehod 

notila by som zmeny, ale trend v mana
žovaní samosprávy, pre ktorý sú Ma
lacky vzorom nielen na Záhorí, ale aj  
v kraji. Najväčšiu rolu tu zohráva ús peš
nosť pri získavaní finančných prostried
kov z externých zdrojov, čo sa pod pi su  
je na masívnom rozvoji mesta. Takto 
sa nám podarilo získať dotáciu na vý
stavbu jaslí, odstránenie modernizač
ných dlhov na budovách škôlok a rozší  
riť ich kapacity, dobudovať športovis ká 
pri školách či moderné učebne. ZŠ Dr.  
J. Dérera má najmodernejšiu ekologic
kú telocvičňu v meste so zelenou stre
chou. Nedávno nás potešila správa 
o  dotácii na kompletnú rekonštrukciu 
telocviční ZŠ Záhorácka so šatňami, 
počíta sa tu aj s výstavbou vonkajšieho 
multifunkčného ihriska. 

Len pred pár dňami sme sa dozve
deli o podpore projektu mestskej kom
postárne za 2,6 milióna €, ktorá umožní 
vyrábať štiepku a ekologicky spracúvať 
zelený odpad z malackých domácnos
tí. Ako cyklistka sa teším z budovania 
cyklotrás. Jazda po segregovanej cyk
lotrase na Pezinskej prináša úplne iný 
komfort a bezpečnosť a v tomto trende 
pokračujeme aj v iných častiach mesta. 
Začala sa tiež zásadná premena centra 
mesta vybudovaním centrálneho pod
zemného parkoviska spojeného s  vý
stavbou námestia. Veľmi ambicióz ne je 
verejnosti predstavené architektonické 
riešenie výstavby kultúrneho domu. 
Z vlastných zdrojov sme sa v každej čas  
ti mesta snažili obnovovať vnútroblo
ky a zrekonštruovať aspoň časť mest
ských komunikácií a  mnohé iné. Ani 
pandémia rozvoj nezastavila. 

Čo vnímate ako výzvu do bu-
dúc nosti nielen v meste, ale aj vo 
svojom obvode?

V  minulom roku sme schválili am
biciózny Program hospodárskeho a so
ciálneho rozvoja mesta na roky 2022– 
–2030. Spolu v  ňom pre celé územie 
bolo identifikovaných až osemdesiat 
projektových zámerov v celkovej poža
dovanej sume 175 miliónov €. Najväčšie 
investície sú cielené na modernizá ciu či 
dobudovanie cestnej infraštruktúry, ale 
aj výstavbu nájomných bytov, dostup
nú sociálnu a zdravotnú starostlivosť. 
Výzvou je výstavba Šport arény Malac
ky, kultúrneho domu s knižnicou či re
konštrukcia Malackého zámku, zlepše
nie zázemia na rekreačný šport a iné. 

Všetky veľké projekty v centre sa do
týkajú môjho obvodu. Osobne členenie 
na poslancov na obvody nemám rada, 
pri výkone svojho mandátu riešime ce lé 
mesto komplexne. Nedávno ma v  ob 
 vode potešilo dokončenie komplet
nej rekonštrukcie parkoviska pri ZŠ Dr.  
J. Dé rera, ktoré sa rozšírilo, zokruhova
lo a pribudla kiss&drive zóna s chodní
kom na krátke pristavenie vozidla a vy 
loženie detí. Novým parkoviskom sa 
práce na Námestí SNP nekončia. Re
konštruovať sa má Ulica Ľuda Zúbka 
a tadiaľto má viesť cyklotrasa v napoje
ní na Veľkomoravskú a Cestu mládeže.

Kapitálové investície sú jedna vec, 
no mimoriadne dôležitá je pre mňa 
práca s  komunitami, ktoré v  Malac
kách žijú. Vytváranie podmienok na ich  
dobré fungovanie, spoluprácu a  vzá
jomnú podporu, aby sme si na konci 
dňa mohli spolu povedať, ako sa nám  
tu dobre žije. Pre mňa je tu dôležitá 
otázka angažovania a  zapájania ak
tívnych ľudí do oblasti rozhodovania. 
Urobili sme to aj pri tvorbe nového 
PHSR či komunitného plánu sociálnych 
služieb, a tak tieto dokumenty skutočne 
reflektujú na potreby Malačanov. 

Marián Haramia
Ktoré zmeny v Malackách pova-

žujete za najdôležitejšie?
Na začiatku volebného obdobia 

malo mesto rozbehnutých veľa am
bicióznych projektov, ktoré mali vý
razným spôsobom vylepšiť nielen 
mesto, ale aj priniesť  lepší život oby
vateľom. Malacky vnímam ako dob
re fungujú ci zdravý organizmus. Veľa 
ve cí už spomenuli kolegovia poslanci  
a poslankyne v predchádzajúcich čís
lach Malackého hlasu (cyklotrasy, chod  
níky, nové cesty atď.), tie už nebudem 
opakovať. Z  môjho pohľadu by som 
určite pridal dokončenie kanalizácie  
a nového osvetlenia, pokračovanie vý
stavby nových podnikov v priemysel
nom parku, ktoré prinášajú pracovné 
príležitosti, výstavbu centra Malaciek, 
začatie prác na výstavbe kompostár
ne, prípravu nových obytných zón a sú
visiacej infraštruktúry.

Veľmi veľa práce sa urobilo vo všet  
kých školách a materskej škôlke. Roz
šírila sa podpora športu. Ako predseda 
komisie pre sociálne veci a zdravot níc
tvo s dobrým pocitom sledujem fun go
vanie sociálnych služieb, ktoré sa stále 
vylepšujú a kde sa stále hľadajú nové 
cesty pre ich zlepšenie, ako to je zakot
vené v novom Komunitnom plá ne  
a Plá ne hospodárskeho a sociálneho  
rozvoja. V oblasti zdravotníctva som 
rád, že aj keď niekedy s  ťaž kosťa mi, je 
zabezpečená primárna zdravot ná sta
rostlivosť pre deti, dorast a dospelých. 
Teším sa, že funguje naša re gionálna 
nemocnica s pomer ne širokým poč 
tom odborných ambu lancii, lôžkovým 
fondom, modernými diagnostickými 
prístrojmi a metódami a zabezpečenou 
ústavnou pohotovostnou službou.

Nikto nemohol ani tušiť, že v marci 
2020 nás naplno zasiahne pandémia, 
ktorá zatvorila jasle, škôlky, školy, pod
niky či služby a výrazným spôsobom 
skomplikovala všetky rozbehnuté pro  
jekty – ešte to máme všetci v živej pa

mäti. No a aby sa všetko ešte viac 
skomplikovalo, prišiel 24. február a na 
pre mňa nepredstaviteľný ozbrojený 
konflikt za našou východnou hranicou, 
kde zomierajú stovky ľudí denne. Pri

nieslo to neplánované skokovité zdra
žovanie, infláciu a nedostatok materi
álov, ktoré nepriaznivo zasiahnu všet
ky rozbehnuté projekty v  Malackách. 
Vedenie mesta a mestské zastupiteľ
stvo budú musieť reagovať.

Čo vnímate ako výzvu do bu-
dúcnosti nielen v meste, ale aj vo 
svojom obvode?

V prvej otázke som sa viac veno
val mestu ako celku. Teraz by som sa 
chcel viac venovať môjmu – nášmu 

– 2. obvodu. Som členom rady ZŠ Dr.  
J. Dé rera, kde sa po peknom športo
vom ihrisku postavila nová telocvičňa,  
ktorá pekne doplnila športové vy ba
venie školy. Kompletne sa obnovili od
borné učebne, pokračovalo sa v mo  
dernizácii kuchyne a vykurovania školy 
či zateplenia budov. Nedávno sa odo
vzdalo nové bezpečné parkovisko na 
Námestí SNP. Na Mierovom námestí 
mesto zrekonštruovalo 11 nájomných 
bytov, ktoré majú prednostne  slúžiť 
stabilizácii učiteľov a lekárov, dnes tak 
veľmi hľadaným profesiám.

V minulosti mali obyvatelia nášho 
obvodu pocit, akoby sa na nich poza
budlo. Utvrdzoval ich v  tom zlý stav 
ciest, chodníkov či zelene a stále niečo 
rozkopané. Toto by sa malo v najbliž
šej dobe zmeniť tak, aby sa pri jedných 
stavebných prácach urobila komplet
ná rekonštrukcia cesty a chodníkov 
na ulici Ľuda Zúbka a  Námestí SNP, 
doplnené o cyklotrasu Partizánska–
Ľuda Zúbka–Námestie SNP–Mierové 
námes tie–Veľkomoravská.

V pokročilej rozostavanosti je hro
madná podzemná garáž na Miero
vom námestí s nadväzujúcim plánom 
na pokračovanie výstavby nového ná
mestia v  centre mesta a cyklotrasou 
Družstevná–Záhorácka–Radlinského. 
Keď ešte pridáme výmenu asfaltového 
koberca na ulici Jána Hollého, sú to pre 
mňa slušné výzvy, ktoré – ak by som 

bol zvolený – chcel v našom obvode 
realizovať.

Zároveň vnímam  mesto Malacky 
ako jeden celok. Plánuje sa športová 
hala v tesnej blízkosti nášho obvodu, 
nová diaľničná križovatka, rekonštruk
cia železnice a železničnej stanice, no
vé byty, kompostáreň, komunitné cen
trum, zabezpečenie sociálnych služieb 
a dostupnej zdravotnej starostlivosti 
a iné projekty, ktoré budú výzvou pre 
nové vedenie mesta a poslanecký zbor. 
K tomu im želám odhodlanie, chuť pra
covať a najmä pevné zdravie.

daniel Masarovič
Ktoré zmeny v Malackách pova-

žujete za najdôležitejšie?
Trend hospodárskeho a  sociálne

ho rozvoja v našom meste neustal, čo 
je aj napriek dlhšie trvajúcim limitujú
cim pandemickým okolnostiam oce
niteľná skutočnosť. Bezpochyby patrí
me medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce 
mestá na Slovensku  s významnými 
investičnými úspechmi. Napriek tomu, 
že viaceré ťažiskové projekty sú v  prí
pravnej či realizačnej fáze (športová 
aréna, cyklotrasy atď.), rozmach mes
ta má mnohé prospešné čitateľné rysy. 
Vďačíme za to premyslenej a uvážlivej 
koncepčnej politike mesta, ktorá umne 
využíva ponúkané príležitosti z  euro
fondových výziev. Pozitívne vnímam 
úzku a konštruktívnu spoluprácu mes

ta s BSK, ktorej výsledkom sú konkrétne 
riešenia pálčivých dopravných prob
lémov v  meste (diaľničná križovatka  
D2–Rohožník).

Za prelomový považujem aj prebie
hajúci projekt rekonštrukcie Mierového 
námestia, ktorým sa, verím, začína po
stupná a  hĺbková prestavba centrál
nej časti mesta. Predsa len, centrum 
potrebuje zásadnejšiu a  odvážnejšiu 
obnovu a posun na kvalitatívne vyššiu 
úroveň najmä zlepšovaním sociálnych 
parametrov.  Týka sa to vytvorenia 
priestranných parkových, zeleňových 
a  oddychových peších zón, ktoré pre
vzdušnia stavebne prehustenú centrál
nu časť mesta a zároveň posilnia spo
ločenský život obyvateľov.

Mám radosť zo sociálnych projek
tov, akými sú výstavba komunitného 
centra pri CVČ, prístavba Vstúpte či 
zveľaďovanie škôl. Investície priamo 
podporujúce rozvoj ľudského kapitálu 
vnímam ako najhodnotenejšie, najmä 
ak súvisia s  lepšími podmienkami na 
prácu s mládežou a zdravotne oslabe
nými ľuďmi, ktorí sú v rozšírenej kultúre 
konzumu a chradnúcej ľudskosti oživu
júcim darom pre nás všetkých.

Čo vnímate ako výzvu do bu-
dúcnosti nielen v meste, ale aj vo 
svojom obvode?

SAMOSPRÁVA

V  tomto vydaní Malackého hlasu pokračujeme v  seriáli odpočtov 
poslancov mestského zastupiteľstva. Každého z nich sme požiadali 
o odpovede na dve rovnaké otázky. dnes sa venujeme obvodu číslo 
2, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Lucia Vidanová, Ma-
rián Haramia a daniel Masarovič.

Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 2

Volebný obvod č. 2:
Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, gen. M. R. Štefánika, Jozefa 
Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, L. Novomeského, 
Ľ. Kukorelliho, Ľuda Zúbka, Nádražná, Námestie SNP, Pavla Blahu, Petra Jilem
nického, Radlinského, Štefana Čulena, Štúrova 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13,  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, V. Clementisa, Budovateľská, Ferdiša 
Kostku, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Jánošíkova, Kláštorné námestie, Miero
vé námestie, Mirka Nešpora, Mojmírova, Príjazdná, Rastislavova, Robotnícka, 
Sama Chalupku, Slovenská, Svätoplukova, Karola Virsíka, Vlastenecká
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Považujem za nevyhnutné, aby sa 
systémovo riešila parkovacia politika 
rozšírením a  usporiadaním parkova
cích kapacít. Riešenie si bude opätov
ne vyžadovať odvahu, lebo prinesie aj 
nové obmedzenia. Verím však, že zví
ťazí perspektíva dlhodobejšieho bene
fitu, ktorý tento krok so sebou prinesie. 
Pozornosť treba venovať optimalizá
cii územnej dopravnej infraštruktúry, 
v rámci ktorej vnímam tiež ako kľúčo
vú finalizáciu projektového návrhu na 
odklon tranzitnej dopravy na diaľnič
nú križovatku D2–Studienka.

V  oblasti školstva sa ukazuje, že 
bu de potrebná nová základná škola 
v lokalite Riadok/Padzelek, aby sa vy
riešil nedostatok miest a aby sa uvoľ
nili kapacity na existujúcich školách. 
Dôleži tým faktorom je i rovnomernej
šie územné rozloženie siete škôl, aby 
deti z  týchto lokalít mali školu bližšie  
k domovu.

Verím, že sa úspešne dotiahne vý
stavba nového kultúrneho domu 
v  cen tre mesta, s  ktorou sa esteticky 
a  funkčne upraví a zrevitalizuje širšie 
priestranstvo okolo neho. Je nača
se, aby modernosť nášho mesta bola 
zhmotnená hodnotným kultúrnym 
stánkom zvlášť v tejto dobe, ktorá nás 
dennodenne presviedča o potrebe ná
rastu kultúrnosti a vzdelanosti.

V  rámci obvodu č. 2 netrpezlivo 
očakávame výmenu viacerých ciest 
a chodníkov.

Za osobnú výzvu považujem aj ob
novu fasády bývalého františkánske
ho kláštora, ktorý azda nemusíme vi
dieť len ako objekt neštátnej školy, ale 
predovšetkým ako najstaršiu a  naj
hodnotnejšiu historickú pamiatku 
mesta.

dvojstranu pripravila redakcia, 
foto: archív

SAMOSPRÁVA / KULTÚRA

Čo sa podarilo v obvode č. 2
•  nová, moderná telocvičňa v ZŠ Dr. J. Dérera,
•  úplná obnova odborných učební v ZŠ Dr. J. Dérera,
•  výmena asfaltového koberca na Jilemnického ulici,
•  zrekonštruovaná kotolňa a fasáda so zateplením v pavilóne pre prvákov  

v ZŠ Dr. J. Dérera,
•  zrekonštruovaných 11 nájomných bytov na Mierovom námestí,
•  prístavba parkoviska na Námestí SNP pri ZŠ Dr. J. Dérera.

Čo čaká obvod č. 2 v najbližšom čase
•  dokončenie výstavby hromadnej podzemnej garáže na Mierovom námestí,
•  výstavba nového námestia v centre mesta,
•  výstavba cyklotrasy Družstevná–Záhorácka–Radlinského,
•  rekonštrukcia chodníka na Ulici gen. M. R. Štefánika v úseku od Veľkomo-

ravskej po Štúrovu,
•  výstavba cyklotrasy Partizánska–Ľuda Zúbka–Námestie SNP–Mierové ná-

mestie–Veľkomoravská–Cesta mládeže,
•  rekonštrukcia cesty a chodníkov na Ľuda Zúbka a Námestí SNP,
•  výmena asfaltového koberca na Ulici Jána Hollého,
•  rekonštrukcia chodníkov na Mierovom námestí,
•  úplná obnova osvetlenia na Radlinského ulici a Námestí SNP,
•  dokončenie projektovej prípravy na výstavbu 24 nájomných bytov na Já-

nošíkovej ulici.

Parkovisko na Námestí SNP

Jilemnického ulica

Telocvičňa ZŠ Dr. J. Dérera Kuchyňa nového mestského nájomného bytu

 Bábkové Žihadlenie
Počas druhého júlového víkendu, 9.–10. júla, sa na nádvorí kaštieľa 

uskutoční tradičné Bábkové Žihadlenie. Podujatie organizuje Divadlo 
Žihadlo na počesť bábkara Jonáša Jiráska. Medzi predstaveniami sa 
deti môžu tešiť na flašinet Ivana Gontka, drevený kolotoč, tvorivé diel-
ne či hudobný workshop s hudobnou školou Rytmika.sk.

Podrobnejšie informácie prinesieme v budúcom vydaní Malackého  
hlasu.         -red-
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Dátum Deň
PAPIER PLASTY BIO

I. a II. obvod III. a IV. obvod I. a II. obvod III. a IV. obvod I. a II. obvod III. obvod IV. obvod

1. 7. 2022 Piatok 4

6. 7. 2022 Streda 4

7. 7. 2022 Štvrtok 4

12. 7. 2022 Utorok 4

13. 7. 2022 Streda 4 4

15. 7. 2022 Piatok 4

19. 7. 2022 Utorok 4

20. 7. 2022 Streda 4

26. 7. 2022 Utorok 4

27. 7. 2022 Streda 4 4

2. 8. 2022 Utorok 4

3. 8. 2022 Streda 4

5. 8. 2022 Piatok 4

9. 8. 2022 Utorok 4

10. 8. 2022 Streda 4 4

12. 8. 2022 Piatok 4

16. 8. 2022 Utorok 4

17. 8. 2022 Streda 4

23. 8. 2022 Utorok 4

24. 8. 2022 Streda 4 4

30. 8. 2022 Utorok 4

31. 8. 2022 Streda 4

6. 9. 2022 Utorok 4

7. 9. 2022 Streda 4

9. 9. 2022 Piatok 4

13. 9. 2022 Utorok 4

14. 9. 2022 Streda 4

17. 9. 2022 Sobota 4

20. 9. 2022 Utorok 4

21. 9. 2022 Streda 4

27. 9. 2022 Utorok 4

28. 9. 2022 Streda 4

4. 10. 2022 Utorok 4

5. 10. 2022 Streda 4

7. 10. 2022 Piatok 4

11. 10. 2022 Utorok 4

12. 10. 2022 Streda 4

14. 10. 2022 Piatok 4

18. 10. 2022 Utorok 4

19. 10. 2022 Streda 4

25. 10. 2022 Utorok 4

26. 10. 2022 Streda 4

2. 11. 2022 Streda 4

3. 11. 2022 Štvrtok 4

5. 11. 2022 Sobota 4

8. 11. 2022 Utorok 4

9. 11. 2022 Streda 4

11. 11. 2022 Piatok 4

15. 11. 2022 Utorok 4

16. 11. 2022 Streda 4

22. 11. 2022 Utorok 4

23. 11. 2022 Streda 4

29. 11. 2022 Utorok 4

30. 11. 2022 Streda 4

2. 12. 2022 Piatok 4

7. 12. 2022 Streda 4

9. 12. 2022 Piatok 4

21. 12. 2022 Streda 4

Triedený odpad z BYTOVÝCH DOMOV sa vyváža každý týždeň.

 Vývoz triedeného odpadu
z rodinných domov – II. polrok 2022
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Divadelníčky Beina Reifová a Zu-
zana Pucherová sa stretli na Zúbko-
vých prameňoch 2022 u bývalej diva-
delníčky Katky Habovej a unisono sa  
zhodli: urobíme detskú divadelnú 
prehliadku! Hneď oslovili okoloidúcu 
divadelníčku Adrianu Vallovú, ktorá 
pridáva do zostavy Simonu Derme-

kovú. Práve prichádzajúca Betka Šu-
rinová bola ideálnou do pätice. A tak 
to začalo.

Vzácnosť chvíle ale nastala, keď 
úmysel dostal meno. Vtedy sa všetko 
stalo prvýkrát skutočnosťou. REGIO 
POMPA, regionálna paráda... Stano 
Bellan, Rozália Habová, Peter Holen-

ka stoja za vizuálom a Rasťo Král je 
stvoriteľom hymny prehliadky.

Program je bohatý. Okrem pred-
stavení budú aj tvorivé dielne, disku-
sie, hodnotiace semináre či podve-
černá DIV KA – divadelná kaviareň so 
živou hudbou zuškárov a cvečkárov. 

Slávnostné otvorenie festiva-
lu bude 24. júna o 17.00 h v ki ne 
v Malackách.

Podujatie sa koná pod záštitou 
primátora mesta Malacky.

Alžbeta Šurinová, 
CVČ Malacky

Myšlienka diva
delného festivalu 
ma oslovila práve 
preto, že po pandé
mii bolo nutné akti
vizovať detí a vytvo
riť im priestor na sebarealizáciu. Takýto 
typ podujatia v Malackách  ešte nebol. 
Chceme vytvoriť priestor na zapojenie 
širokej skupiny detí z regiónu Dolné Zá
horie. Spojili sme sa štyri organizácie  
a pripravili sme nultý ročník ako základ 
pre budúci festival. Dúfame, že sa myš
lienka ujme, bude sa páčiť a festival sa 
vydarí.

Adriana Vallová a Simona 
dermeková, ZUŠ Malacky

Naša divadelná prehliadka vznikla 
spontánne. Prvé slová, nápady, pred
stavy sme si medzi sebou pošepkali na 
recitačnej súťaži Zúbkove pramene.

Každá z nás mala so svojimi žiakmi 
naskúšané rôzne druhy divadelných 
foriem a chceli sme, aby deti konečne 
zase stáli na javisku. Chceli sme, aby  

opäť pocítili to napätie, radosť, oča ká
vanie, aby sa znova ponorili do diva
delnej atmosféry a užili si ju...

A tak vznikol projekt REGIO POMPA 
– oslava divadla – detských a mládež
níckych súborov zo Záhoria. Aby sme 
sa viac spoznali, inšpirovali sa navzá
jom, vôbec, aby sme čo najviac pod
porili divadelnú mládež, ktorá má chuť 
tvoriť a hrať (sa). Aby sme o sebe jed
noducho vedeli, fandili si, navštevovali 
predstavenia, cestovali za divadlom aj 
do susedných obcí. A tak to celé vypuk
ne v zázračnú svätojánsku noc. Shake
speare by mal radosť z tohto dátumu.

Zuzana Pucherová, OZ Čisté srdce, 
divadlo z domčeka Veľké Leváre 

Ponúkame pries tor na vzájomné 
spo znanie detských a  mládežníckych 
divadelníkov z  re
giónu Dolné Záho
rie. Priestor, ktorý 
deti nabije radosťou 
z  divadla a tvorby, 
inšpiruje a obohatí, 
posmelí, ukáže im 
nové obzory a mož
nosti... Pretože až v  stretaní s  niečím, 
čo je iné ako my sami, máme možnosť 
porozumieť svojim vlastným perspek
tívam, nájsť nové významy, niečo nové 
sa naučiť, rásť...

Princíp prehliadky je jednoduchý: 
radosť z  divadla a  tvorby, vzájomné 
obohatenie a  inšpirovanie. Ale aj čas 

pre (seba)poznávanie a  rast. Skrátka, 
taký radostný spolurast. Človek pred
sa nie je statickým a osamoteným 
ostrovom samým pre seba. V  divadle 
to platí obzvlášť. Hýbeme sa a dýcha
me vo vzťahoch. Sme stále na ceste. 
Nie sme dokonalí. Rastieme a  vyvíja
me sa. Je to prirodzený pohyb. A  rast 
je možný len tam, kde existuje nedoko
nalosť a pohyb. Je to krása, keď rastie 
jeden a v  stretaní s  ním rastie aj ten 
druhý. A ak sa toto deje vo vzájomnej 
úcte a  radosti, je to jedna nádhera.  
A preto REGIO POMPA nie je prehliad
kou dokonalosti či dokonalých he
reckých výkonov, ale priestorom ras
tu a radosti. Bude to pompa! Bude to 
nádhera!

Beina Reifová, 
divadlo FALANGíR 
Kostolište 

Preto, lebo tvor
ba a tvorivosť ducha 
vychádza z  na šej 
bytostnej pod staty 
a  treba jej vy tvárať 
priestor, pre tože Zá
horie má dobrý potenciál, ktorý vy
chádza z  divadelnej tvorby mnohých 
pred nami a tiež z potenciálu najmen
ších divadelných fanfarónov, ktorých 
máme požehnane. Pretože mať mož
nosť niečo tvoriť je síce často „mordo
vačka“, ale v  prvom rade je to príleži  
tosť pre všetkých zúčastnených.

Regionálna divadelná paráda sa otvára divákom
Niektoré nápady ostávajú v  rovine túžob, prianí či možností a  nie-
ktoré sú s chuťou uchopené a stanú sa skutočnosťou. Myšlienka je 
zrazu dielom, vynálezom či podujatím – ako v našom prípade. 

CVČ Malacky – Letom-svetom (8.00 h, spoločenský dom – ďalej len SD)
Scenár a réžia: Zuzana Pucherová 
Námet a hudba: Jana Richveisová 
Scéna a kostýmy: Rozália Habová, Kristína Binčíková a kolektív 
Detské predstavenie Letomsvetom alebo Tri zvieracie príbehy z rôznych kútov 
sveta. Predlohou sú detské veršované básne Jany Richveisovej. Zvieratká majú 
svoje túžby, radosti aj starosti. A hoci príbehy sú zvieracie, v mnohom sa podoba
jú tým našim – ľudským. Ktovie, možno sa v niektorom z týchto príbehov nájdete 
aj vy, milí naši diváci. Prajeme vám príjemný let.

CVČ Malacky – div(n)é činy človečiny (11.00 h, kino)
Scenár a réžia: Zuzana Pucherová 
Technická spolupráca a zvuk: Oliver Hrubý
Hudba: Dan Nekonečný a Oliver Hrubý 
Predstavenie inšpirované každodenným životom ľudských spoločenstiev a tak 
trochu aj múdrosťou starovekých bájok – o tom, že v každom z nás drieme túžba 
po ľudskosti a súcite, spravodlivosti a práve... Máme rozum a zákon, no niekedy 
sú naše rozhodnutia a činy, mierne povedané, nerozumné a divné. Či divé? Prečo 
nám vládnu práve tí, ktorí nám vládnu? Sme nepoučiteľní a odkázaní na neko
nečné točenie sa v kruhu? Alebo je nádej, že zmúdrieme?

divadlo z domčeka, V. Leváre  –  O lenivom Janovi (10.00 h a 18.30 h, kino)
Réžia: Zuzana Pucherová 
Scenár: Vladimíra Perničková 
Scéna a kostýmy: Libuša Čtveráková
Zvuk, svetlo, hudba: Róbert Pernička 
Rozprávková komédia, ktorá poteší malého i veľkého diváka. Príbeh inšpirovaný 
rozprávkou Josefa Ladu. Prečo máme alebo nemáme niečo urobiť? Tí okolo nás sa 
môžu všemožne snažiť, tlačiť na nás a uviesť nám tisíce dôvodov. Vnútorné roz  
hodnutie a vôľa konať však má byť/je na nás samých. Vo veciach lásky obzvlášť.

divadlo Falangír, Kostolište – Mámenia a preliezačky (8.00 h a 9.30 h SD)
Dramatizácia a réžia: Beina Reifová
Námet: Jana Wild
A kŕky žabajú, mňauky mačkajú, bres peše. Hova súka, kravran háka, vlyjú vici. 
Fúkor vieta – koniec sveta!

divadlo Falangír, Kostolište – Spojenia (11.00 h, kino)
Dramatizácia a réžia: Beina Reifová
Hudba: Bruno Vidan
Choreografia: Sabina Löfflerová
Námet: Delphine de Vigan
Théo má 12 a pol roka, a keby mohol slobodne odpovedať na otázky, ktoré mu 
zvyčajne kladú dospeláci („Aké by si chcel mať povolanie? Aké máš záľuby? Čo by 
si najradšej v živote robil?”), keby nemal strach z toho, že sa mu zrazu zrútia aj po
sledné oporné body, čo ešte má okolo seba, bez váhania by povedal: „Najradšej 
preciťujem vo svojom tele alkohol.”

divadlo Falangír, Kostolište – Červená čiapočka (9.30 h, SD) 
Réžia: Beina Reifová
Scenár: Peter Palík
Hudba: Katka Baška
Taká malá, s tou na hlave, a v ruke s tým... a tam, v tom zelenom, tmavom... A po
tom...!

divadlo Falangír, Kostolište – Telo mlieka (21.00 h, kino)
Réžia: Beina Reifová
Predloha: Dominika Moravčíková
Divadlo poézie mladej slovenskej autorky na večnú tému lásky a konfrontácie 
s inakosťou a našou schopnosťou porozumieť a prijať.

divadlo Falangír, Kostolište – Išel Macek (17.00 h, kino)
Námet: Stano Bellan
Tvorivý tím: Beina Reifová, Fredy Swan, Rozália Habová, Rasťo Král, Marika 
Kecskésová, Roman Anderle
„Macek je naliehavá otázka a bude potrebné pokračovať vo výskume, lebo národ 
potrebuje odpovede. Berieme to ako zodpovednosť voči ľudstvu.” Stano Bellan, 
emeritňí tajemník Medzinárodňí konferencije o Mackovi.

ZUŠ Malacky – O psíčkovi a mačičke (8.00 h a 9.30 h, SD) 
Dramatizácia a réžia: Adriana Vallová
Svetlo a zvuk: Milan Kojs
Dramatizácia rozprávky Josefa Čapka je určená najmenším – škôlkarom. Detský 
divák je od nepamäti ten najnáročnejší. Odhalí všetko, hneď vás prekukne, priro
dzene sa zapája, nebojí sa polemizovať priamo s hercami počas predstavenia... 
a taktiež sa vie najúprimnejšie smiať aj báť. A tak to má byť!

ZUŠ Malacky – Nite (11.00 h a 20.00 h, kino)
Scenár a réžia: Simona Dermeková 
V predstavení sa spája divadelné umenie s tanečným. Herci nám predostrú dva 
pohľady na život. Jeden, ktorý každodenne prežívame, a druhý, ktorý by sme si 
možno želali. Je však ideálny? Uvidíte na Slnečnom ostrove.

dIV KA, divadelná kaviareň (16.00–22.00 h kino)
Tvorivé dielne pre účinkujúcich (14.00–16.00 h kino, spoločenský dom)

PROGRAM POMPY

gENERÁLNI PARTNERI

PARTNERIORGANIZáTORI

Stranu pripravili B. Reifová a Z. Pucherová
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„Druhý školský polrok býva pravi
delne plný aktivít, podujatí, súťaží či 
vystúpení. Po dlhej pandemickej situá
cii a obmedzeniach sme využili čas na 
prezentáciu ZUŠ s ešte väčším nadše
ním ako inokedy,“ hovorí L. Spustová. 
Základná umelecká škola v Malac-
kách má 4 odbory – hudobný, literár-
no-dramatický, tanečný a  výtvarný,  
v ktorých poskytuje vzdelanie pre 
viac ako 500 žiakov.

Hudobníci zo ZUŠ sa zúčastňova- 
li na súťažiach po Slovensku a v Čes-
kej republike. Gitaristi pod vedením 
Ľu bi ce Záborskej získali v súťaži Smi
žianska gitara  1. a 2. miesto. Za in-
terpretáciu diela El Sueňo od José ho 
Viňasa získali Cenu starostky ob ce. 
Speváčky pod vedením Hany Stane- 
 kovej boli v tomto polroku veľmi  
úspešné. Získali množstvo prvých 
prie čok na súťažiach ako napríklad 
Pink Song, Hlas Česka, Moravy a Slez
ska, Malokarpatský slávik,  Muzikálo
vá hviezda,  Xoana popstar či  online 
Spevácka súťaž Pavla Kršku  a iných. 
Mladý trubkár Jakub Studenič pod 
vedením Františka Bečku získal v on - 
line súťaži v hre na dychové nástroje 
2. miesto. Žiaci z triedy Petra Cvečku 
získali v Bojniciach na Saxoklarine
tiáde 1. a 3. miesto.  Hudobníci pri-
pravili aj triedne koncerty, na kto-
rých prezentovali svoje umenie. 
Okrem toho sa žiaci spolu s tried-
nou učiteľkou spevu zúčastnili na 

nakrúcaní relácie Čekyho hudobný 
labák v RTVS.

Žiaci  z  literárno-dramatického 
odboru  získali ocenenia na súťaži 
Zúbkove pramene. Recitátori pod ve-
dením Adriany Vallovej potvrdili svo-
je schopnosti a v  obvodnom  kole 
sa umiestnili na prvých priečkach, 
vďaka čomu postúpili do okresné-
ho kola. Zúčastnili aj na celosloven-
skej recitačnej prehliadke v prednese 
poézie Beniakove Chynorany.  Pre 
predškolákov z Malaciek pripravili 
interaktívne predstavenie O psíčkovi 
a mačičke, ktoré zahrali v priestoroch 
synagógy a aj v elokovaných triedach 
materských škôl. Na pôde svojej do-
movskej  synagógy sa predstavili aj 
s dvomi novými hrami: O dvanástich 
mesiačikoch... a ako to bolo ďalej? 

a  Nite. So žiakmi ich naskúšala Si-
mona Dermeková. Učiteľky literárno 
– dramatického odboru pozvali rodi-
čov aj na otvorené hodiny a ukázali 
im priebeh vyučovania.

Učitelia  výtvarného odboru pri-
pravovali v uplynulých mesiacoch 
svojich žiakov na stredné školy s ume-
leckým zameraním a tí boli úspešne 
prijatí. Zároveň vytvorili so svojimi 
absolventami krásne absolventské 
práce, ktoré sú vystavené v priesto-

roch školy na Záhoráckej ulici. S men-
šími žiakmi sa zapájali do výtvarných 
súťaží. Škola spolupracovala aj pri 
organizovaní podujatia Deň detskej 
radosti. Výtvarníci pripravili výzdobu 
hlavnej tribúny, fotostenu a tvorivé 
dielne pre deti.

Tanečný odbor ponúkol rodičom 
možnosť nahliadnuť do zákulisia  
a pre zentoval sa na otvorených ho-
dinách. Tanečníci boli aj súčasťou di-
vadelného predstavenia Nite, v  kto-
rom mohli diváci nahliadnuť do uto - 
pického sveta a spolu s hercami z lite-

rárno-dramatického odboru vytvori-
li dva pohľady, pričom žiaden nie je 
ideálny: jeden, v ktorom žijeme kaž-
dodenný život, a druhý, ktorý by sme 
si želali.

Žiaci zo všetkých odborov úspeš-
ne zvládli postupové a absolventské 
skúšky. „Tento rok máme 52 absolven 
 tov, ktorí získali umelecké vzdelanie,“ 
vraví s hrdosťou L. Spustová. Koniec 
mája patril prijímacím skúškam pre 
záujemcov o štúdium v jednotlivých 
odboroch v novom školskom roku. 
Prišlo takmer 200 detí. 

„V najbližšom období nás čaká 
účasť na divadelnej prehliadke Regio 
pompa. Odprezentujeme náš literár
nodramatický a tanečný odbor so 
svojimi predstaveniami. V závere škol
ského roka, tak  ako vo všetkých ško
lách, odovzdáme vysvedčenia a všet
kým žiakom poprajeme krásne letné 
prázdniny. Vedenie školy spolu s uči
teľmi sa bude pripravovať na štart do 
školského roka 2022/2023. Pevne verí
me, že aj naďalej bude možné prezenč
ne učiť, tvoriť a prezentovať sa v meste 
Malacky či inde. Tešíme sa!“ uzavrela 
riaditeľka ZUŠ Malacky. 

Text: N. Jánošová,
foto: ZUŠ Malacky

Tamara Bartková, víťazka súťaže Muzikálová hviezda a ďalších súťaží

 Život v základnej umeleckej škole
Život v našej malackej Základnej umeleckej škole sa v poslednom 
štvrťroku naplno obnovil. deti navštevujúce všetky umelecké odbo-
ry sa prezentovali na množstve súťaží a podujatí, úspešne zvládli ab-
solventské skúšky i skúšky na stredné školy s umeleckým zameraním. 
Riaditeľka Lívia Spustová nám prezradila, čo všetko už stihli a čo ich 
pred koncom školského roka ešte čaká. 

Interaktívne predstavenie O psíčkovi a mačičke

Riaditeľka ZUŠ Malacky Lívia Spustová (vpravo)

Margaréta Zdražilová, absolventský koncert

Dominik Ščepka na Saxoklarinetiáde

Nové predstavenie 12 mesiačikov... a ako to bolo ďalej?

Otvorená hodina tanečného odboru Prijímacie skúšky do výtvarného odboru
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Cez Malacky dvakrát pre-
chádzalo stodvadsať veteránov 
z historickej rely s názvom 1000 
míľ českosloven ských. Auto-
mobily na ceste medzi Prahou 
a  Bratislavou sme videli vo 
štvrtok 16. júna a v sobotu 18. 
júna. Najmä v prvý spomínaný 
deň, keď vo zidlá prechádza-

li po hlavnom ťa hu cez mesto 
v  ideálnom poobednom čase, 
prilákali množstvo fanúšikov 
starých áut. Tí trpezlivo vyhlia-
dali jednotlivých účastníkov 
historickej rely a neodradila ich 
ani blížiaca sa búrka.

1000 míľ československých 
snáď nevynechá Malacky ani 

budúci rok. Je len málo poduja-
tí, ktoré dokážu skoncentrovať 
toľko historicky i finančne hod-
notných veteránov a  fanúšiko-
via ich môžu vidieť, počuť a cítiť 
aj priamo v akcii.

Text a foto: -jh-

SPEKTRUM / INZERCIA

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Obľúbený turistický vlak Zá-
horáčik v tejto sezóne nahradí 
autobus Bajkbus na Záhorie. 
Dôvodom zmeny je rekonštruk-
cia železničnej trate, po ktorej 
mimoriadny letný vlak premá-
va. Podobne ako Záhoráčik, aj 

sezónna autobusová linka bude 
premávať počas víkendov. Jeho 
trasa vedie z centra Bratislavy 
cez Stupavu, Lozorno, Kuchyňu, 
Rohožník, Sološnicu a Plavecké 
Podhradie do Plaveckého Mi-
kuláša.     -red-/TASR

Vláčik Záhoráčik 
nahradí  letný Bajkbus

 1000 míľ československých

Štvrtok
7. júl od 10.00 h

do 12.00 h21. júl

Právna poradňa poskytuje po-
moc seniorom s trvalým bydlis-
kom v Malac kách. Na konzultá-
ciu s JUDr. Františkom Kurnotom  
sa netreba objednať, stačí prísť 
na MsÚ v Malackách (2. p., č. d. 
225). Prineste si so sebou ob-
čiansky preukaz (overenie byd-
liska). Po radenstvo je dis krét ne 
a anonymné.

Seniori sa môžu na poradňu  
obrá tiť v oblastiach: exekúcie,  
rodinné vzťahy, dedičské ko-
nanie, zmluv né vzťahy, ma-
jet kové záležitosti, spo trebi-
teľské problémy, právna och-
rana. Poradenstvo neposkytu-
je me v trestných veciach a ne - 
zastupujeme ani v konaniach na 
súdoch.                    -red-

 Bezplatná
 právna
 poradňa
 pre seniorov

 cez Malacky Fotogalériu a video nájdete 
na facebooku v profile malacky.sk.

Cez Malacky prechádzal aj Ford V8 z roku 1934 s výhradne dámskou posádkou
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desať seniorov z  Okresnej or-
ganizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska (OO JdS) Malacky 
vstúpilo začiatkom júna do di-
gitálneho sveta, v ktorom sa na - 
učia pracovať s  tabletom a  in-
ternetom, vďaka čomu si rozší-
ria svoje vedomosti. Navštevu-
jú pilotný program v rámci pro - 
 jektu Ministerstva investícií, re - 
gionálneho rozvoja a  informa-
tizácie SR s  názvom Zlepšenie 
digitálnej zručnosti seniorov.

Učia sa základy práce s digitálnym 
zariadením, vyhľadávať informácie 
na internete, online komunikáciu, 
ale tiež informačnú bezpečnosť. Iste  
sa tak budú ľahšie „pohybovať“ v sú-
časnej digitálnej spoločnosti. IT ško-
lenie je bezplatné a priestory pre vý-
učbu poskytlo mesto. „Chceme byť pl  
nohodnotnou súčasťou nášho sveta. 

Ďakujeme za túto možnosť vzdeláva
nia,“ vraví v mene našich dôchodcov 
predsedníčka OO JDS Malacky Ruže-
na Mrázová. Na konci školenia dosta-

nú seniori tablet i dátový balíček na 
internetové pripojenie.

Druhá fáza projektu sa uskutoční 
v septembri a neskôr bude pokračo-
vať až do roku 2026. Pilotné škole-
nie odštartovali seniori z JDS, ale na 
ďalších školeniach sa môžu zúčastniť 
aj ďalší seniori.

Text: -naty-/JdS, foto: -otano-

V sobotu 11. júna sa v Bratisla-
ve v Spojenej škole Svätej ro-
diny konalo celoslovenské fi-
nále súťaže v prednese poézie 
a prózy s náboženskou tema-
tikou ... a slovo bolo u Boha. 
Z piatich víťazov krajského ko - 
la (štyria z  Malaciek, jedna 
z Malých Levár) vybojovali pó-
diové umiestnenie štyria.

Vo svojich kategóriách zvíťazili 
Nela Kronauerová a Samuel Vr-
lák a v kategórii najmenších Anna 
Martiniak z Malých Levár, ktorá aj 
v Bratislave pri odovzdávaní cien 
ukázala, ako spontánne sa vie tešiť 
z nečakaného víťazstva. Na druhom 
mieste vo svojej kategórii skončila 
Vilma drgoňová. Ani gymnazistka  
Liana Nováková zo Spojenej školy 
sv. Františka Assiského, ktorá prvý  
raz v živote súťažila v prednese pró-
zy, nesklamala. Od krajského ko la  
urobila veľký pokrok a v ťažkej kon - 

kurencii podala sústredený a kvalit-
ný výkon. Mladým re citátorom bla-

hoželáme a želáme ďalšie úspechy!
    Text: A. Swan/-red-, foto: -naty-

Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých nás.

26. júna si pripo-
míname nedožitých 
58 rokov syna, ot ca, 
brata, švagra a strý-
ka Františka Klei-
nedlera. S  láskou 
v  srdci spomí najú 

mama Mária, bratia Jozef, Ladislav 
a Jaroslav s rodinou, dcéry Barbora 
a Kristína, ostatná rodina, priatelia 
a známi. Prosíme, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

23. júna si pripomí-
name 21. výročie 
úmrtia nášho dra-
hého tatka, dedka 
a pradedka Fran-
tiška Gegáňa. Kto 
ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú spomienku. 
S  láskou a  úctou spomínajú dve 
dcéry a syn s rodinami.

Aj keď si odišiel a nie si medzi nami, 
v srdciach zostávaš stále s nami...
26. júna si pripomíname 100. výro-
čie narodenia Bo-
humila Antálka  
z Brodského. S lás-
kou spomínajú 
manželka, syn 
s  man želkou, dcé-
ra, vnuk, vnučky, 
pravnúčatá, prapravnúčatá a ostat-
ná rodina. Ďakujeme všetkým za ti-
chú spomienku.

Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, zostáva v nás.
19. júna sme si pri-
po menuli 10. výro čie 
úmrtia otca a ded ka 
Augustína Pellera. 
Spomínajú naňho 
dcéra Iveta s  man-
želom, vnučky Nikol 
a  Natálka. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spomienku.

Kto ho poznal, spomenie si. 
kto ho mal rád, nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

11. júna sme si pri-
pomenuli rok, čo 
nás navždy opustil 
Anton Ivan. Spo-
mínajú manželka, 
dcéry s  rodinami 
a vnúčatá Dorotka, 

Terezka, Jakub a Paľko. Venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

Slza smútku tíško tečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí, 
no pekná spomienka ako večný 
plameň v našich srdciach zahorí.
27. júna si pripomí-
name nedožité 81. 
narodeniny nášho 
manžela, otca, ded-
ka a pra dedka La-
dislava Matúška 
a  tiež 10. vý ročie je - 
ho úmrtia. S láskou spomínajú man-
želka a deti. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

SPOMIENKY  Seniori sa zdokonaľujú
v informačnom svete

Malačania dominovali 
v celoslovenskom kole 

Jarmila Jurkovičová, r. Zvozilová, 
Veľké Leváre
Peter Rohlíček, Gajary
Kamila Králová, r. Šešerová, 
Malacky, 
Ladislav Čermák, Rohožník
Anastázia Malinovská, r. Šarkö-
zyová, Jakubov
Erika Uhrová, Malacky

Vendelín Jurkovič, Malacky
Andrea Wagner, Malacky
Anna Minarovičová, Lozorno
Mária Gašparovičová, Malacky
Jozef Vícen, Jakubov
Anna Koštrnová, r. Koláriková, 
Malacky
Stanislav Smolárik, Malacky
Juraj Krajíček, Malacky

OPUSTILI NÁS

Dátum prvej evidencie: 1. 6. 2004
Zdvihový objem motora: 1360 cm³
Najväčší výkon motora/otáčky: 
55 kW/5500 min.
Prevodovka: MT/5
Predpísané palivo: BA 95
Farba: strieborná metalíza svetlá 
Evidenčné číslo vozidla: MA 397 BB
VIN: VF32EKFWF44079806
Počet miest na sedenie: 5
Počet najazdených km: 156 442
Vozidlo má namontované bezpeč-
nostné mechanické zabezpečenie 
CONSTRUCT 
Pneumatiky: zimné, letné 
Vozidlo je nepojazdné.

Bližšie informácie budú záujemcom 
poskytnuté v  rámci obhliadky vo-
zidla. Obhliadka bude záujemcom 
umožnená po telefonickej dohode,  
kontakt: 034/796 61 67, Mgr. gab-
riela Papánová.

Kúpna cena bude stanovená po vy-
hodnotení ponúk záujemcov ako 
najvyššia ponúkaná cena, minimál-
ne však 500 €. V prípade viacerých 
ponúk s rovnakou cenou bude ak-
ceptovaná ponuka doručená skôr. 
Záujemca musí uhradiť kúpnu 
cenu do 15 dní od podpísania kúp-
no-predajnej zmluvy.

Ponuka na odpredaj motorového vozidla
Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A ponúka 

na odpredaj osobné motorové vozidlo

 Peugeot 206 SW

Ponuky zasielajte písomne na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernoláko-
va 5188/1A, 901 01 Malacky. Na obálku napíšte Ponuka na Peugeot 206 
SW – neotvárať. V písomnej ponuke je potrebné uviesť meno, priezvisko, 
adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail a ponúkanú cenu. Ponuku doručte 
najneskôr do 28. júna.
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 úspešný 
atletický 
šampionát 
SR dorastu

Nedávne dorastenecké maj-
strovstvá Slovenska mali po-
tvrdiť stúpajúcu formu našich 
atlétok a atlétov. Najviac sme 
boli zvedaví na naše dve želiez-
ka v ohni Rebeccu Slezákovú a 
Terezu Beňovú, ktoré už majú 
istý štart na majstrovstvách 
Európy dorastu.   dievčatá po-
tvrdili stúpajúcu formu a svoji-
mi výkonmi naznačili, že na ME 
môžu mať väčšie ciele, než len 
sa zúčastniť. 

Štyri štarty, štyri zlaté medaily. Re-
becca Slezáková zvíťazila v behu na 
100 m prekážok v slovenskom rekor-
de 13,60 s. Na 400 m prekážok do-
behla tiež na prvom mieste v osob-
nom rekorde. Tereza Beňová preme-
nila oba svoje štarty – 100 m a 200 m –  
na zlaté medaily. Kratší šprint zabeh-
la za 11,91 s, čo je čas, ktorý je v tejto 
kategórii na Slovensku málokedy ví-
daný.  Len jedna stotina sekundy jej 
chýbala, aby splnila limit aj na maj-
strovstvá sveta juniorov. 

Klub AC Malacky postavil aj štafe-
tu 4x 100 m dorasteniek. Terezu a Re - 
beccu doplnila ešte Karen Grígelová  
a talentovaná žiačka Hanka Záles-
ňáková. Karen prišla tiež vo výbor-
nej forme a prebojovala sa do finá-
le na 100 m, kde obsadila 6. miesto  
v osobnom rekorde. Dievčatám v šta-
fete nevyšli odovzdávky, ale aj na-
priek tomu obsadili pekné 3. miesto.

Traja dorastenci sa prebojovali do 
finále prekážok. Adam Gašpar, Eric 
Houndjo a Matúš Nehyba obsadili 4,. 
6. a 8. miesto. Adam a Eric sa posta-
vili aj na štart štafety 4x 100 m, kde 
spolu s Teom Volekom a Adamom 
Boškovičom dobehli na 4. mieste.

Štyri zlaté a  jedna bronzová me-
daila znamenali pre AC Malacky 3. 
miesto v  celkovom hodnotení od-
dielov.

Ďalšie výsledky našich 
pretekárov:
100 m 
12. Adam gašpar
21. Teodor Volek

200 m
19. Adam gašpar
23. Teodor Volek

400 m 
10. Teodor Volek
11. Adam Boškovič

100 m prek.
15. Hana Zálesňáková

400 m prek.
6. Eric Houndjo

skok do diaľky
12. Eric Houndjo 
15. Matúš Nehyba 
16. Karen grígelová 

trojskok
7. Karen Grígelová

AC Malacky/-red-
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V priebehu turnaja hrali paralel-
ne na vedľajšom ihrisku aj najmen-
ší mini-hádzanári. Počas dňa orga-
nizátori ocenili žiacke kategórie 
a odovzdali ceny od Bratislavského 
krajského zväzu hádzanej.

Manažér Strojára Malacky Boris 
Sivák: 

„Nezabudli sme ani na našich ju
bilantov, ktorí v  uplynulom období 
oslávili 60 rokov. Srdečne blahoželá
me Milanovi Sivákovi, Jiřímu Juháso
vi, Miroslavovi Míznerovi, Dušanovi 
Šusterovi a Petrovi Balážovi.” Na po-
dujatí si prebrali darčeky z  rúk pri-
mátora Malaciek Juraja Říhu.

„Ďakujeme každému, kto turnaj 
podporil akoukoľvek formou: či už 
zdieľaním na sociálnych sieťach, ale
bo priamo účasťou na turnaji,“ odka-
zujú organizátori.

Turnaj generácií sa ako jedno 
z mála športových podujatí konal aj 
počas pandémie, čiže v rokoch 2020 
aj 2021. Hádzanárov všetkých veko-
vých kategórií čaká na budúci rok 
„polojubilejný”, 25. ročník.

Text a foto: 
N. Jánošová

24. ročník hádzanárskeho
Turnaja generácií Dokončenie zo strany 1

Malačania skončili v III. lige Brati-
slavského futbalového zväzu (BFZ) 
na 7. priečke. Ani toto umiestnenie 
im však nezaručilo zotrvanie v III. lige, 
keďže po reorganizácii budú v tejto 
súťaži hrať iba celky z  čela tabuľky. 
Malačania sa tak predstavia v IV. lige, 
tzv. Majstrovstvách regiónu BFZ.

Bude opäť záhorácke derby?
Futbalový klub FC Rohožník sa  

po ročnom dobrodružstve v  II. lige 
neplánuje prihlásiť do III. ligy. Skončil 
síce v druhej lige na zostupovom 12. 
mieste, ale keďže do najvyššej súťa - 
že postúpili až tri celky, uvažovalo sa, 
že Rohožník zostane druholigový.

To sa však nestane, keďže klub 

sa podľa vyjadrení jeho prezidenta 
Jozefa Karšaya pre sportnet.sk ne-
plánuje prihlásiť do druhej a ani do 
novovzniknutej tretej ligy západ. Dô-
vodom je finančná náročnosť týchto 
súťaží: „V dnešnej ťažkej dobe, keď 
podpora od Slovenského futbalové
ho zväzu je taká, aká je, a podmienky 
sú kladené také, aké sú, je veľmi ťažké  
napredovať. Nechceme byť hrobármi 
futbalu v Rohožníku, nechceme do
padnúť ako Senica, Sereď či Nitra.”

Rohožník tak bude takmer isto 
hrať IV. ligu – Majstrovstvá regiónu 
BFZ. V nej sa bude stretávať aj s Ma-
lackami, čiže diváci sa opäť môžu  
tešiť na záhorácke derby.

M. Binčík

V utorok 21. júna odcestovali ma-
žoretky Ella na majstrovstvá Európy 
do chorvátskeho Zadaru. Účasť si vy-
bojovali na republikovom šampio-
náte, kde získali 5 zlatých a  jednu 
striebornú medailu. Počas posledné-
ho júnového víkendu budú v Zadare 
reprezentovať Malacky a Slovensko 

so šiestimi choreografiami – od naj-
mladších cez juniorky a kadetky až 
po seniorky.

Vedúcej súboru Danke Bukov-
skej, manažérke Martine Danihelovej 
a všetkým dievčatám držíme palce.

Text: -lp-, 
foto: Mažoretky ELLA 

držíme palce mažoretkám

Futbalisti FC Žolík Malacky sa so sezónou 2021/2022 rozlúčili úspeš-
ne. V poslednom zápase zdolali doma ŠK Tomášov 1:0. O troch bo-
doch pre domácich rozhodol v 59. minúte len pár sekúnd po svojom 
príchode na ihrisko Timotej Foltýn.

 Futbalisti na koniec  
sezóny víťazne


