
Okrem nominácie na toto najväč-
šie športové podujatie na území Slo-
venska v aktuálnom roku sa Tereze 
dostalo veľkej pocty, keď bola vybra-

ná za vlajkonosičku slovenskej vý-
pravy počas slávnostného otvorenia 
podujatia. Vlajku Slovenskej republi-
ky niesla spolu s tenistom Danielom 

Balaščákom „Bola to pre mňa veľká 
česť a celkovo som sa cítila super,“ pre-
zradila nám mladučká atlétka. Otvá-
rací ceremoniál sa uskutočnil v Parku 
pod Pamätníkom SNP v Banskej Bys-
trici a v priamom prenose ho vysie-
lala RTVS.

„Blahoželáme Malackám, blaho-
želáme trénerovi Petrovi Filipovi,” zvo-
lal komentátor v priamom prenose 
RTVS po dobehnutí finále dievčat na 
100 m na Európskom olympijskom 
festivale mládeže. Terezka v ňom ob - 
sadila vynikajúce 5. miesto s časom 

12,07 s. Kľúčom k jej úspechu bol vy-
soko koncentrovaný a zodpovedný 
výkon so zlepšenou štartovou reak-
ciou (0,172 s).

Pri finále na 200 m mala na štarte  
druhú najrýchlejšiu reakciu (0,160 s).  
Až po hranicu 150 metrov dokázala 
držať krok s najväčšími favo ritkami. 
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vstúpte
Poslanci schválili dofinancovanie 

rekonštrukcie a prístavby rehabilitač-
ného strediska Vstúpte o  20-tisíc €. 
Spolu s mimoriadnou dotáciou 24-ti-
síc €, ktorú schválili už v júni, je celko-
vá suma dofinancovania projektu zo 
strany mesta 44-tisíc €. Dôvodom sú 
práce naviac a rapídny nárast cien na 

stavebnom trhu. Organizácia Vstúp-
te bude žiadať ministerstvo investí-
cií ako riadiaci orgán pre eurofondy 
o zmenu pridelenej dotácie. Ak by sa 
to podarilo, dofinancovanie zo stra-
ny mesta by bolo iba 5-tisíc €.

Projektom rekonštrukcie a  prí-
stavby sa zhodnotí budova vo vlast-
níctve mesta, kde sídli Vstúpte, a zvý-

ši sa kvalita poskytovania sociálnych 
služieb pre ľudí s mentálnym postih-
nutím.

kompostáreň
Mesto po súhlase poslancov od-

kúpi do svojho vlastníctva dva po-
zemky na Stupavskej ulici v blízkosti 
budúcej kompostárne. Zároveň sa 
zmení účel ich využitia z  doteraj-
šej klasifikácie „Plochy rekreačných 
areá lov“ na „Plochy areálov technic-
kej vybavenosti“ a „Plochy komunál-

 Pripomenieme
 si výročie SnP

v piatok 26. augusta o 14.00 h 
sa pri pamätníku na námestí SnP 
uskutoční pietny akt pri príležitos-
ti 78. výročia Slovenského národ-
ného povstania. Pozývame aj verej-
nosť. Príďte si pripomenúť dôležitú 
udalosť našich dejín.       -red-

 Z júlového zastupiteľstva

Pokračovanie na strane 2

 Tereza Beňová so skvelými 
výkonmi na európskej 
 olympiáde mládeže

Členka Atletického klubu AC Malacky Tereza Beňová úspešne repre-
zentovala Slovenskú republiku na Európskom olympijskom festivale 
mládeže (European Youth olympic Festival, EYoF) v Banskej Bystrici. 
Ešte len 15-ročná atlétka zažila atmosféru olympijských hier praktic-
ky v domácom prostredí a vybojovala dve skvelé finálové umiestne-
nia: 5. miesto na 100 m a 6. miesto na 200 m. Tieto výsledky sú po 
zlate Alexandre Štukovej v behu na 400 m (Belehrad, 2007) druhým  
a tretím najlepším individuálnym umiestnením v histórii účasti zá-
stupcu malackej atletiky na EYoF. 

Pokračovanie na strane 8

Mestské zastupiteľstvo malo na júlovom rokovaní päť pracovných bo-
dov. Súviseli s rekonštrukciou a prístavbou vstúpte či s pripravovanou 
výstavbou kompostárne. Poslanci rokovali aj o zmene rozpočtu, kto-
rá sa týka viacerých mestských projektov.

vývoz odpadu
cez sviatky

Na prelome augusta a septembra 
nás čakajú dva štátne sviatky v  jed-
nom týždni – Výročie SNP (pondelok 
29. augusta) a Deň Ústavy SR (štvrtok 
1. septembra).

V  pondelok 29. 8., v  utorok 30. 
8. a v stredu 31. 8. budú vývozy ko-
munálneho odpadu podľa normál-
neho harmonogramu. Od štvrtka 1. 
9. sa vývozy posúvajú o  jeden deň. 
Znamená to, že pôvodne štvrtkový 
vývoz bude v piatok 2. 9. a piatkový 
vývoz bu de v sobotu 3. 9. 

Počas oboch sviatkov budú oba 
zberné dvory zatvorené.

TEkoS

 Sme späť
Po letnej prestávke opäť prichádza 

Malacký hlas. Teší nás, že sa nekona-
la žiadna uhorková sezóna. Naopak, 
naše mesto intenzívne žilo: kultúrnym 
letom, detskými letnými tábormi, in-
vestičnými projektmi aj športom.

Počas leta sa v  Lidli začala súťaž 
o zelenú zónu Čistinka. Je to podobné 
ako súťaž o detské ihrisko Žihadiel-
ko, ktoré sa nám, žiaľ, ani na 5 poku-
sov nepodarilo získať. Snáď to tento 
raz vyjde a  budeme mať nové pekné 
miesto na pohyb i oddych.

September bude rovnako bohatý  
na podujatia ako celé leto. Do pozor - 
nosti dávame najmä druhú septem-
brovú sobotu. Bude sa konať Malacká 
šošovica, festival Malarock, prehliad-
ka leteckých modelov Memoriál Karo-
la Wunderlicha a zberateľská burza na 
Dérerke, kde začneme oficiálny predaj 
našej novej suvenírovej eurobankov - 
ky. Termín 10. september pripomína-
me s predstihom preto, lebo najbližší 
Malacký hlas vyjde v stredu 7. septem-
bra, a nie všetci sa do spomínanej so-
boty dostanú k novinám, aby o podu-
jatiach vedeli.

PS: V redakcii sme prijali rozhodnu-
tie, že tento rok nebudeme v Malackom 
hlase zverejňovať politickú inzer ciu 
pred komunálnymi a župnými voľba-
mi. Dôvod je jediný: noviny majú sta-
novený rozsah 8 strán, pričom 5-krát  
za rok máme rozšírené vydanie na 
12 stranách. Keďže v  jednom termí-
ne bude dvoje volieb naraz, volebná 
inzercia by zabrala veľkú časť novín 
a  nezostalo by miesto na ostatné in-
formácie. Veríme, že to pochopíte. Dô - 
ležité informácie k  voľbám – mená 
kan didátov, volebné okrsky, volebné 
miestnosti, spôsob voľby, kontakty –  
samozrejme, budeme zverejňovať. 
Nájdete ich už v tomto čísle.

Želáme vám všetkým príjemný zá-
ver prázdnin.

Ľ. Pilzová 

Pošta mení 
otváracie hodiny

Slovenská pošta, a. s., oznamuje, 
že od pondelka 5. septembra bude 
mať Pošta Malacky 1 na Zámockej 
ulici zmenené hodiny pre verejnosť.

pondelok–piatok: 8.00–17.00 h
sobota: zatvorené         -red-
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nej, stavebnej výroby a  výrobných 
služieb”.

Do tejto lokality by sa perspektív-
ne mohla presťahovať mestská ko-
munálna spoločnosť Tekos a možno 
aj zberný dvor pre verejnosť.

Ako sme už informovali, Tekos 
získal od ministerstva životného 
prostredia dotáciu 2,6 milióna € na 
novú kompostáreň. Predpokladá sa, 
že výstavba by sa mohla začať po čas 
jesene.

Zmena rozpočtu 
Súčasťou schválenej zmeny roz-

počtu je okrem iného zvýšenie vý-
davkov na projekty spomínané 
v tomto článku, teda na dofinanco-
vanie rekonštrukcie Vstúpte a  na 
výkup pozemkov na Stupavskej. 
Poslanci tiež odhlasovali ďalších 
120-tisíc € na spolufinancovanie kry-
tých prístreškov pre bicykle a zvýše-
nie príspevku na rekonštrukciu špor-
tovísk v ZŠ Záhorácka o 75-tisíc €.

Ľ. Pilzová 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Ako povedala staronová riaditeľ-
ka, jej hlavnou motiváciou je pokra-
čovať v  začatej práci. „Znamená to  
skvalitňovať školský vzdelávací pro-
gram a  pokračovať v  rekonštrukcii  
školy. Pred piatimi rokmi som sa sna - 
žila, aby sa zlepšilo materiálno-tech-
nické zabezpečenie školy a  aby za-
mestnanci dostali primerané finanč-
né ohodnotenie. Vo výchovno-vzde-
lávacom procese išlo najmä o  posil-
nenie profilových predmetov, aby sa 
zlepšili vedomosti a výsledky žiakov. 
Tento zámer sa podarilo na plniť,” 
skonštatovala A. Číčelová.

Rozsiahle investície
Základná škola na Záhoráckej je 

najväčšou budovou vo vlastníctve 

mesta a  v posledných rokoch pre-
šla zásadnými zmenami. Má nový, 
presvetlený vestibul, novú fasádu, 
zateplenie, dlažbu pred hlavným 
vchodom, bezbariérový vstup, nové 
osvetlenie oboch telocviční, nové 
podlahy v triedach, zrekonštruova-
né všetky bloky toaliet, zrekonštru o-
vanú atletickú dráhu a nové átrium.

„Vďaka eurofondovému projektu 
prešlo kompletnou premenou osem 
učební. V spolupráci so združením ro-
dičov sa vybudovalo ihrisko odolné  
voči vandalizmu. Rodičia pomohli aj 
pri zakúpení počítačovej techniky do 
tried. Vďaka sponzorom a  rodičom 
sme mohli vybudovať altánok urče-
ný na zážitkové učenie a vyvýšené zá-
hony,” dopĺňa zamestnankyňa ško ly 

a zároveň mestská poslankyňa Vie-
ra Mária Adamovičová, ktorá v Rade 
školy zastupuje pedagogických za-
mestnancov.

Rozsah investícií dopĺňa posla-
nec Adam Janík: „Ako člena Rady ško-
ly a  zá roveň bývalého žiaka ma teší, 
že škola sa modernizuje. Dvadsaťšesť 
učební je vymaľovaných a má nové 
osvetlenie, nábytok i  dataprojektory. 
Okrem toho na prvom stupni ma jú 
interaktívne tabule a  dotykové ob-
razovky. Zamestnanci majú pracov-
né notebooky a určite ich potešila 
rekonštrukcia kabinetov i  zborovne. 
Veľmi sa mi páči práca pani riaditeľ- 
ky. Želám jej, aby toto funkčné obdo-
bie bolo rovnako úspešné ako to pre-
došlé.”

nielen Matej Tóth pomáha 
dobrému menu školy 

Od roku 2017 je škola zapojená 
do Športovej akadémie Mateja Tó-
tha. „Šport a  pohyb vôbec je medzi 
žiakmi mimoriadne obľúbený, preto 
sa vďaka dotácii z  Fondu na podpo-
ru športu aktuálne rekonštruujú obe 
telocvične a  vzniká exteriérové mul-
tifunkčné ihrisko. Súčasťou prác je aj 
rekonštrukcia šatní, zázemia, vzdu-
chotechniky, vykurovania a vonkaj-
šieho tienenia. Ak všetko dobre pôj-
de, športoviská by mali byť hotové do 
konca tohto roka,” povedal člen Ra-
dy školy za zriaďovateľa a poslanec  
Pavel Spusta a  doplnil: „Hoci vše-
obecne na Slovensku máme problé-
my s bu dovami škôl a ich vybavením, 
nám sa darí postupne zveľaďovať 
všetky školské zariadenia v meste.”

Výpočet investícií sa zďaleka ne-
končí, pretože školu ešte čaká po-
stupná oprava chodieb na jednot-
livých poschodiach a modernizácia 
kuchyne.

Škola má vo verejnosti slušný 
kre dit. „Dôkazom toho je záujem de - 
tí navštevovať našu školu. Pre porov-
nanie: vo februári 2017 sme mali 460 
žiakov a k 1. septembru 2022 ich na-
stúpi 645. Radi tiež konštatujeme, že 
naši žiaci dosahujú dobré umiestne-
nia v predmetových a športových sú-
ťažiach,” uzavrela A. Číčelová.

Text a foto: Ľ. Pilzová

 Z júlového zastupiteľstva

kvalifikačné predpoklady:
•  kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej  

činnosti v  zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o  peda-
gogických zamestnancoch a  odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedago-
gických zamestnancov a odborných zamestnancov,

•  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu 
uskutočnenia výberového konania.

Iné požiadavky a kritériá: 
•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka,
•  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
•  predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZŠ Štúrova,
•  organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
•  výhodou je znalosť školskej, ekonomickej a  pracov-

noprávnej legislatívy základnej školy.  

Požadované doklady: 
•  žiadosť o účasť na výberovom konaní,
•  podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis s  uve-

dením kontaktných údajov,
•  overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
•  potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
•  vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zá-

ko na č. 138/2019 Z. z. v  znení neskorších predpisov 
(uchádzač predloží čestné vyhlásenie o  bezúhon-
nosti a  o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je 
vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná 
obžaloba),

•  lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a dušev-
nej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického 
zamestnanca,

•  návrh koncepcie rozvoja ZŠ Štúrova (max. 4 strany),
•  súhlas na použitie osobných údajov na účely výbero-

vého konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

riaditeľ Základnej školy, Štúrova 142/A, Malacky

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 14. sep-
tembra do 15.00 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením  
vÝBERovÉ konAnIE – riaditeľ ZŠ Štúrova – nEoTvÁRAŤ. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum 
podania na odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 14. 9. 2022. 
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené výbe ro-
vou komisiou najmenej sedem dní pred jeho začatím. Predpokladaný nástup do funkcie je 12. novembra 2022.

 na čele Záhoráckej
 zostáva A. Číčelová

Alena Číčelová zostáva riaditeľkou Základnej školy na Záhoráckej 
ulici. Svoj mandát na druhé 5-ročné funkčné obdobie, ktoré sa za-
čalo 1. augusta, obhájila vo výberovom konaní. Menovací dekrét  
si prevzala z rúk primátora mesta. „To, že pokračujete na čele školy, 
je dô kazom spokojnosti a  dôvery zo strany rady školy, zamestnancov 
aj rodičov,” zdôraznil Juraj Říha.

Dokončenie zo strany 1

vÝBERovÉ konAnIE

Do Malaciek prichádza zberateľ-
ská eurobankovka. Na lícnej strane je  
národná kultúrna pamiatka Pálffyov-
ský kaštieľ, rubová strana je pre všet-
ky vydania eurobankoviek rovnaká 
a  zobrazuje slávne európske stavby. 
Jej oficiálny predaj sa začne v sobo tu  
10. septembra počas jesennej zbera-
teľskej burzy v ZŠ Dr. J. Dérera. V ďal-
ších dňoch bude v predaji v Turistic-
ko-informačnej kancelárii na Zá ho-
ráckej ulici. Cena bude 3 €.

Suvenírové eurobankovky sú mi-
moriadne obľúbené nielen medzi 
zberateľmi. Vydávajú ich mestá a  in-
štitúcie, pričom zobrazujú kultúrne,  
historické a  turistické lokality či vý-
znamné osobnosti. Svoju zberateľskú  
bankovku už majú napríklad Brati-
slavský hrad, Múzeum SNP Banská 
Bys trica, Štrbské Pleso, Anastasia Kuz-
minová či M. R. Štefánik.

Text: -lp-, foto: -otano-

 Malacky majú svoju 
 zberateľskú bankovku

 Cesta medzi Malackami 
 a Pernekom je opravená 

Cesta z Malaciek do Perneka prešla komplexnou revitalizáciou. Má 
nový asfaltový povrch, vodorovné dopravné značenie, obnovené 
priekopy, vytvorené nespevnené krajnice a v strede vozovky osa-
dené smerové gombíky. Je to doteraz najdlhšia zrealizovaná súvislá 
oprava v kraji.

Úsek bol poškodený v  dôsledku 
preťaženia predovšetkým kamióno-
vou dopravou. Tadiaľto totiž viedla 
obchádzková trasa v čase, keď župa 
opravovala cestu Malacky–Rohož-
ník. 10-kilometrový úsek sa opravo-
val metódou recyklácie asfaltových 
zmesí za horúca na mieste. Využíva 
sa pri nej existujúci materiál, ku kto-
rému sa pridá kamenivo a asfaltové 
spojivo.

Štruktúrované 3D plastové vodo-
rovné značenia na novom povrchu 

zvýšia viditeľnosť za zhoršených kli-
matických podmienok, ktorú zná-
sobujú aj nové smerové stĺpiky a re-
flexné smerové gombíky. Odstráne-
ním nánosov na nespevnenej kraj-
nici a prehĺbením odvodňovacích 
priekop sa zabezpečilo účinnejšie 
odvodnenie vozovky, čím sa predĺži 
životnosť samotnej cesty.

Celkové náklady dosiahli približ-
ne 2 milióny €.

Text: -red-/BSk, 
foto: BSk
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 Súťažíme o novú 
 mestskú zelenú zónu

Spoločnosť Lidl spustila projekt Čistinka, v  ktorom súťažia aj Ma-
lacky. víťazné mesto získa vybudovanie multifunkčnej oddychovej 
zóny na rozlohe až 600 m².

 Podávanie 
 kandidátnych listín 
 pre komunálne voľby
Kandidátne listiny pre voľby na primátora mesta Malacky  
a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Malacky sa po dá-
vajú zapisovateľke mestskej volebnej komisie 
Jane Slobodovej, tel. číslo: 034/79 66 158, 
mail: jana.slobodova@malacky.sk 

kandidátne listiny sa podávajú v  budove Mestského úradu 
Malacky, Bernolákova 5188/1A, v kancelárii číslo 302 na 3. po-
schodí počas pracovných dní. 

pondelok 8.00–11.30 h 13.00–15.30 h
utorok 8.00–11.30 h 13.00–15.30 h
streda 8.00–11.30 h 13.00–17.00 h
štvrtok 8.00–11.30 h 13.00–15.30 h
piatok 8.00–11.30 h 13.00–14.00 h

Posledný termín podania kandidátnych listín: 
utorok 30. augusta od 8.00 do 24.00 h. 
kandidátnu listinu v listinnej forme podáva:
•  politická strana alebo koalícia prostredníctvom svojho splno-

mocnenca,
•  nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomoc-

nenca, ktorého na to písomne splnomocnil.

delegovanie členov
a náhradníkov
do volebných komisií
Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej voleb-
nej komisie a okrskových volebných komisií sa doručujú Mest-
skému úradu Malacky na tieto kontakty:

Ivana Prelcová, tel. číslo: 034/79 66 111
ivana.prelcova@malacky.sk

katarína krišková, tel. číslo: 034/79 66 122
katarina.kriskova@malacky.sk

delegovanie člena a náhradníka do mestskej volebnej ko-
misie: najneskôr 30. augusta do 24.00 h

delegovanie člena a náhradníka do okrskových volebných 
komisií: najneskôr 22. septembra do 24.00 h

Msú

Parčík – čistinku bude tvoriť štvo-
rica modulov zahŕňajúca ihrisko pre 
malé deti, oddychovú zónu so stol-
mi, altánok s miestom na grilovačku,  
plochu s prvkami na cvičenie a mul-
tifunkčné ihrisko na loptové hry. 
Pôjde o  priestor slúžiaci všetkým 
ge  neráciám. V Malackách by taký-
to mestský park mohol vzniknúť na 
Mierovom námestí. 

Mestá sú zaradené do piatich  
kategórii podľa počtu obyvateľov. 
Hlasovať môžete prostredníctvom 
kódu na hlasovacej kartičke, ktorú 
získate pri každom nákupe v Lidli 
nad 20 €.

Súťaž trvá do 25. septembra.
Hlasovanie a  ďalšie informácie: 

cistinka.lidl.sk.
-red-

Rudavu umelo narovnali a spútali 
v 70. rokoch minulého storočia, teraz 
sa zbavila betónových platní a začala 
sa kľukatiť. Vďaka úprave sa rieka na 
tomto úseku postupne vráti do svo-
jej prirodzenej podoby, ktorú si dnes 
pamätajú už len staršie ročníky.

Prirodzenosťou Rudavy sú mean-
dre, zákruty a zákutia plné života, kto-
ré vidieť na jej ceste vojenským ob-
vodom. No na dolnom toku, v smere  
k  spojeniu s  riekou Morava, ich člo-
vek zničil svojím neuváženým kona-
ním. Zatiaľ úpravou prešli prvé dva 
kilometre, zvyšok cesty k  Mora ve si 
na úpravu bude musieť ešte počkať.

Ešte nikdy sa na Slovensku nevy-
konala obnova koryta rieky v takom 
veľkom rozsahu ako v  prípade Ru-
davy. Ani zákon nepozná niečo ako 
revitalizáciu rieky, pozná len vodnú 
stavbu a aj táto vodná stavba musela 
byť schválená príslušnými orgánmi. 

Aj keď to vyzerá tak, že si teraz rieka 
bude môcť robiť, čo chce, vhodnými 
koreňovými zábranami jej odborníci 
nedovolia zavŕtať sa do okolitých po-
zemkov. Pritom sa v koreňoch môžu 
skrývať ryby i  raky, teda živočíchy, 

ktoré doteraz na tomto úseku rieky 
v podstate nežili. 

Na spevnenie brehov boli použi-
té betónové platne v  podobe drte 
tak, aby zo stavby nebolo potrebné 
vyvážať žiaden odpad. Už teraz je na 

novom kľukatom koryte rieky vidieť 
prílev nového života. Ochranári však 
hovoria, že rieka nadobudne svoju 
starú podobu až o približne dva roky. 

Text: -jh-/BRoZ, 
foto: BRoZ

vzdušná akrobacia, 
Raptory 
i rozlúčka s MiG-29

Mesto bezodkladne poskytlo sú-
činnosť pri odstraňovaní následkov 
spadnutého konára a  komunikuje 

s po isťovňou pri riešení vzniknutej po-
ist nej udalosti. Napriek tomu, že mes-
to vykonáva pravidelnú údržbu stro-

mov, pretrvávajúce extrémne su chá 
spôsobujú ich rýchlejšie vysychanie.

Za profesionálny a včasný zásah ďa- 
kujeme pracovníkom firiem MB Holz, 
RoUP, KOVEL SERVIS, profesionálnym  
hasičom krajského a okresného ria-
diteľstva Hasičského a  záchranného 
zboru a  Dobrovoľnému hasičskému 
zboru mesta Malacky.          -lp-/-otano-

Časť úseku rieky Rudava medzi veľkými Levármi a riekou Morava pre-
šla cez leto revitalizáciou, ktorá tam vracia život a prirodzenú podo-
bu. koryto sa zásahmi a vytvorenými meandrami predĺžilo o 180 met-
rov. Za revitalizáciou rieky stoja Bratislavské regionálne ochranárske 
združenie (BRoZ) a Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Pro-
jekt financoval slovensko-rakúsky fond Interreg.

 do Rudavy sa opäť vracia život

Na podujatie prídu desiatky 
športových a  vojenských lietadiel 
z rôznych krajín, diváci uvidia i špič-
kovú akrobaciu svetoznámych pilo-
tov a formácií. Na letisko zavítajú do-
konca stíhačky F-22 Raptor, doteraz 
neprekonané bojové lietadlá 5. ge-
nerácie v službách výhradne USA.

SIAF budú zároveň poslednou prí - 
ležitosťou vidieť naše migy naživo  

v akcii. Stíhačky, ktoré dekády stráži-
li naše nebo, sa symbolicky odoberú 
do dôchodku. Je však celkom mož-
né, že v blízkej budúcnosti zažijú sku-
točne aktívny dôchodok, hoci už nie 
nad naším územím. 

Ďalšie informácie: 
www.siaf.sk. 

Text: -red-, 
foto: Ministerstvo obrany SR

v závere letných prázdnin, 27.–28. augusta, sa na Letisku kuchyňa 
uskutočnia Medzinárodné letecké dní SIAF 2022. organizátori pri-
pravujú dva dni pestrého letového programu, dynamické a statické 
ukážky a sprievodné atrakcie pre rodiny s deťmi.

v parku spadol starý strom
v Zámockom parku sa zlomil vyše 100-ročný platan a jeho nosný ko-
nár spadol na budovu Zámockej vinárne. našťastie, nikto nebol zra-
nený. vstup do parku od mesta, známy ako Čierna brána, bol niekoľ-
ko dní zatvorený. Platan je už podľa pokynov arboristu orezaný a po 
uvoľnení chodníka od konárov a lístia je Čierna brána znovu otvorená.
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Podmienky, v akých dnes žijeme, 
nám už nedovoľujú dodržiavať do 
bodky všetky tradície. Historická et-
nologička Katarína Nádaská však tvr-
dí, že je fajn o nich aspoň vedieť. Aj 
postoj ľudí k folklóru sa vekom vyví-
ja. „Nie každý mladý človek má vzťah 
k  folklóru, piesňam alebo ľudovému 
odevu. Časom ako človek dozrieva, tak 
si uvedomuje, že to všetko je súčasťou 
našej histórie a máme byť na čo hrdí. 
Nie sme nijakým spôsobom menší ná-
rod než susedné národy. Naopak, krásu 
ľudového odevu alebo nášho folklóru 
máme jedinečnú,” hovorí K. Nádaská. 

Podľa nej si krásu folklóru a tradícií 
mladí ľudia uvedomia napríklad pri 
štúdiu v  zahraničí. Zdravý lokálpat-
riotizmus sa v  nás môže vypestovať 
vtedy, ak v detstve počúvame okrem 
rozprávok aj rodinné príbehy alebo 
keď staršia generácia zvykne rozprá-
vať mladšej o tom, ako sa kedysi žilo.

K. Nádaská spomína príklad, že ke - 
dysi sa ľudia hanbili, že pochádzajú  
z  nejakej malej dedinky: „Vidím tú 
zmenu, že mladí ľudia sú hrdí na to, že 
sú z takej a takej obce a majú tam také 
a také zvyky, a robia preto v rámci fol-
klórnych súborov to a to, aby rozvíjali 
tradície. Hoci často iba vo folkloristickej 
rovine, aj tak je to krásny prínos.”

Mágia vraj ešte nie je prežitkom
Debata sa dostala aj ku konkrét-

nym slovenským zvykom. Napríklad 
k Veľkej noci. Šibačka a oblievačka bo-
li pôvodne zvykom slobodných ľudí  
a až postupom času sa modifikovali. 
Veľa zvykov pochádza z dávnejších 
predkresťanských čias. Keďže starí  
Slovania nepoznali štyri ročné obdo-
bia, bol pre nich dôležitý najmä svia-
tok letného a  zimného slnovratu. 
Sviatok letného slnovratu súvisel s úc - 
tou k slnku. Počas decembra sa zase 
slávil súbor sviatkov spadajúcich pod 
oslavy zimného slnovratu. Neskôr 
z nich vznikli kresťanské Vianoce.

Zabrúsilo sa aj do témy ľudovej 

má gie. „Vyše 20 rokov som sa venova-
la veľmi aktívne výskumu mágie a my-
slela som si, že to je niečo prekonané, 
ale nie,” prezradila K. Nádaská. S pre-
kvapením počas výskumu zistila, že 
mágia – dokonca aj čierna – je medzi 
ľuďmi stále živá.

ohne, slnko a promiskuita
Oslavy Svätojánskej noci boli 

v  pod state nástupcom sviatku let-
né ho slnovratu. Pramene, ktoré ho-
voria o  priebehu slávnosti v  pred-
kresťanskom období, sa zachovali 
zo zahraničia, napríklad z Franskej rí - 
še. „Frankovia prijali kresťanstvo skôr 
ako my. Ich kresťanskí kronikári po-
pisovali, čo sa to u  tých barbarských 
pohanských susedov deje. Takýmto 
spôsobom sa nám zachovalo vykres-
lenie, ako prebiehala Svätojánska noc. 
Paradoxne, keďže Slovania v tom čase 
nemali vlastné písmo, tak práve od su-
sedov,“ priblížila počas besedy etno-
logička a  dodáva, že máme spisy aj 
od arabských cestovateľov.

Slovania počas sviatku letného 
slnovratu poznali obrady súvisiace 
s  úctou k  slnku, ale aj s tzv. posvät-
nou promiskuitou. Tá mala racionál-
ny základ – cieľom bolo rozširova-
nie kmeňa, aby bol silnejší. Po prijatí 
kresťanstva sa už tieto obrady nevy-
konávali. Zostali len obrady, ktoré sa 
týkali ohňa.

Na záver besedy účastníci kládli 
zvedavé otázky. Téma ľudovej mágie 
sa rozobrala pomenej, preto Katarína 
Nádaská navrhla, že v  prípade záuj-
mu by ešte niekedy prišla do Mala-
ciek viac porozprávať o tejto téme.

Literárnu kuchyňu usporiadalo 
mestské centrum kultúry a  knižnica 
v rámci Malackého kultúrneho leta.

Podujatie z finančných 
zdrojov podporil

Text a foto: P. Arpášová

KULTÚRA

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, krimi/dráma, USA, vstupné 3 €

n štvrtok 25. 8. o 18.00 h
Teststrip
Erika Szőke – stretnutie s  auto-
rom pri dielach, priestor na súčasné 
umenie, komentovaná prehliadka 
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 došli, 

n štvrtok 8. 9. o 18.00 h
Teststrip
Simona Jančurová – stretnutie 
s  autorom pri dielach, priestor na 
súčasné umenie, komentovaná pre-
hliadka výstavy, vstup voľný

n sobota 10. 9.
hudobný festival – Malarock 2022

n utorok 13. 9. o 18.00 h
Stretnutie s históriou
Helena Gahérová a daniel Gahér 
– Grófi zo Svätého Jura a Pezinka 
a ich majetky na Záhorí, prednáška 
s historickou 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 

www.mckmalacky.sk

Publikácia Malacké pohľa 
dy – vý ber z článkov 2017–2021 
má rozsah 192 strán vo formá- 
 te A5. Jej vydanie podpori-
li príjmy z 2 % z  daní a  mes-
to Malacky. Články dopĺ ňa 
množ stvo fotografií. „Tema-

tic ky sú články venované naj - 
mä histórii mesta. Popri ob-
lasti pod nikania, spolkovej 
činnosti či vzdelávania je veľ - 
ká pozornosť venovaná cha-
rakteristic kým stavbám Ma-
laciek a tiež spomienkam na  

Malacké kultúrne leto 2022 – ak nie je uvedené inak, podujatia sa konajú v Pálffyovskom kaštieli.

 Zvyky aj mágia
 (o tom bola  Literárna kuchyňa)
 s etnologičkou 
 k.  nádaskou

Publikum neodradilo ani hodinové čakanie na hlavných aktérov be-
sedy. Moderátor dado nagy a  etnologička katarína nádaská sa vo 
vlaku z Bratislavy tak zarozprávali, že zabudli vystúpiť v Malackách 
a previezli sa až do kútov. o to viac bol ich následný rozhovor na ná-
dvorí Pálffyovského kaštieľa zaujímavejší. účastníci sa veľa dozvedeli 
o zvykoch a tradíciách na území Slovenska. Beseda sa konala v rámci 
podujatia Literárna kuchyňa.

 Štvrtá kniha 
 Malackých 
 pohľadov

občianske združenie Malacké pohľady vydalo v pora-
dí štvrtú knihu zostavenú z článkov publikovaných  
v uplynulých rokoch na webe malackepohlady.sk. ob-
sahuje dvadsaťšesť článkov od piatich autorov – deni - 
sy Fulmekovej, vlada Handla, Adama Janíka, Miroslava 
konečného a Martina Macejku.

staré časy. Posledné dva prí-
spevky nadväzujú na témy, 
ktorým sa venujeme dlhodo-
bo (výstavba a potok Malina), 
no na rozdiel od iných textov 
v tejto knihe uvažujú aj o bu-
dúcnosti,” píše sa v úvode 
knihy.

Predchádzajúce publiká-
cie Malacké pohľady vyšli  
v rokoch 2010, 2013 a 2016. 
V roku 2019 vyšiel zborník  
z konferencie o Mackovi. 
Všetky knihy vrátane no vej 
sú dostupné v Turisticko-in - 
formačnej kancelárii na Zá-
horáckej ulici 1919 v Malac-
kách, prípadne sa dajú ob- 
jednať mailom na adrese 
mpohlady@gmail.com.

Text: Malacké pohľady, 
foto: S. osuský
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Samotný kaštieľ už stál v prvej po-
lovici 17. storočia. Zmienky o kapln-
ke máme však až približne o sto ro-
kov neskôr. Najstaršia priama zmien-
ka pochádza z roku 1756, keď sa vo 
farnosti konala kanonická vizitácia 
(oficiálna návšteva vyššieho cirkev-
ného predstaveného). Okrem kon-
troly organizácie a  náboženského 
i sociálneho života sa počas nej spi-
suje aj protokol, ktorý eviduje ziste-
né informácie. Podľa M. Macejku sa 
však omše v zámku konali už v roku 
1739. Doslovná zmienka o  kaplnke 
sa ale vtedy ešte neuvádza.

nové zdroje, nové odhalenia
„Je možné, že keď sa tu stretneme 

a budeme sa o tejto téme baviť o de-
sať rokov, budú tie informácie nie 
úplne iné, ale čiastočne áno,“ hovorí 
v úvode prednášky M. Macejka. Kaž-

dá nová informácia, či už v podobe 
rozprávania pamätníkov, výskumov, 
alebo odbornej literatúry postup-
ne rozširuje vedomosti tímu malac-
kých historikov o miestnej zámockej 
kaplnke. Chýbajú však pálffyovské 
pramene, ktoré by presne odpove-
dali na otázky historikov.

Prvé informácie o  existencii za-
murovanej kaplnky sa na verejnosť 
dostali v  lete 2007. Na jeseň toho 
roka celý kaštieľ od františkánov od-
kúpilo mesto a začalo s postupnými 
úpravami. V stene, za ktorou sa skrý-
vala kaplnka, boli podľa fotografie 
len otvory, no priečky a  umelo do-
daný strop boli zbúrané až v  roku 
2016.

Svadby, omše, sklad i nemocnica
Omše, svadby aj bohoslužby pri 

iných príležitostiach – na to sa v čase 

Pálffyovcov využívala kaplnka. Klasi-
ka, poviete si. Vydávala sa v nej gróf-
ka Geraldína Pálffyová za grófa Jú-
liusa Károlyiho (1881) a grófka Paula 
Pálffyová za grófa Rudolfa Kinského 
(1892). Dlhé roky ju Pálffyovci využí-
vali na súkromné účely. Až na sklon-
ku ich prebývania v Malackách ju za 
špecifických podmienok sprístupnili 
napríklad ľuďom z Rádku.

Po tom, čo kaštieľ prešiel do rúk 
františkánov, kaplnku v  30.–40. ro-
koch 20. storočia využívali napríklad 
študenti františkánskeho gymnázia. 
Práve z  éry františkánov pochádza 
ornamentová výzdoba, ktorú môže-
me badať v kaplnke i dnes.

Komplikovanejšia situácia nasta-
la po druhej svetovej vojne. V 50. ro-
koch sídlili v  zámku istý čas vojaci. 
Podľa ústne podanej informácie 
vtedy slúžil priestor ako sklad mäsa. 
Prelom 50. a  60. rokov mal zname-
nať koniec kaplnky. Jej pozostatky 
prežili len vďaka zamurovaniu oltá-
ra. Potom sa celá miestnosť predelila 
a namiesto priestoru s vysokým stro-
pom vznikli dve podlažia. Zároveň sa 
vybudovali priečky a vytvorilo sa tak 
viac miestností, ktoré využívala ne-

mocnica. V  prízemnej časti kaplnky 
sa nachádzala gerontológia. 

Spomienky účastníkov 
aj prednášajúceho

Prednášajúci Martin Macejka si  
aj zaspomínal na časy nemocnice  
v kaštieli. Presne do priestorov niek-
dajšej kaplnky chodieval ako chla-
pec, pretože tam pracoval jeho otec.  
V tom čase sa však o existencii kapln-
ky nevedelo. Svoje spomienky v zá-
verečnej diskusii pridal aj tradičný 
účastník historických prednášok, 
MUDr. Juraj Balogh.

Zároveň sa na záver prednášky 
načrtli aj možnosti ďalších reštaurá-
torských prác. Projektová dokumen-
tácia je pripravená od roku 2019. 
Mesto teda má záujem o obnovenie 
kaplnky, chýbajú však financie.

Podujatie sa konalo v  rámci Ma-
lackého kultúrneho leta. Organizo-
valo ho Múzeum Michala Tillnera 
a  Mestské centrum kultúry. Finanč - 
ne ho podporil 

Text a foto: P. Arpášová

Šesť táborových turnusov prebie-
halo počas štyroch júlových týždňov, 
takže v prvý a v posledný júlový týž-
deň boli po dva. Každý mal odlišnú 

tému a  rôzne výlety tak, aby si deti 
a rodičia mohli vybrať.

Prvý tábor mal názov Pestré leto. 
Deti sa plavili po Baťovom kanáli 

a navštívili Canisland. Biotábor v prí-
rode 1 ponúkol lukostreľbu, šantenie 
na plavárni či základy jogy. Počas tre-
tieho tábora s názvom Remeslo má 
zlaté dno sa deti zabávali kreatívnou 
tvorbou, no navštívili tiež hrad Branč. 
Aj štvrtý turnus bol rozcestovaný, 
možno ešte viac ako ostatné. V rámci  
Leta na cestách deti navštívili la-
nové centrum, Smolenice a  videli aj 

krásu práce s  dravcami v  Sokoliar-
stve Červený Rybník. každý deň no-
vý zážitok, to je heslo, ktoré platilo  
počas všetkých turnusov, no ten pia - 
ty sa takto aj volal. Deti navštívili 
Schaubmarov mlyn v Pezinku, prehĺ-
bili si vedomosti o bezpečnom pohy-
be v okolí ciest a navštívili Zámocký 
park a kaštieľ. Šiesty Biotábor v prí-
rode 2 poskytol zážitky na biofarme 

či pri práci s hlinou. Skrátka, opäť to 
boli tábory, po ktorých deti vždy pod-
večer prichádzali domov nielen plné 
zážitkov, ale aj solídne vyšantené, aby 
sa im v noci dobre spalo a aby mali 
počas prázdnin trocha voľna aj rodi-
čia i babky a dedkovia.

Nuda doma u detí síce rozvíja kre-
ativitu, no niekedy nechceným sme-
rom, preto Cvečko organizuje kopu  
krúžkov počas celého roka. Na strán-
ke www.cvcmalacky.sk si určite vy-
berie každý.               Text: -jh-, foto: CvČ

 Leto v Cvečku: šesť táborov, a každý iný
CvČ Malacky aj toto leto pripravilo pre deti 1. až 4. ročníka ZŠ poriad-
nu dávku zábavy a spoznávania. Počas júla otvorilo až šesť denných 
táborových turnusov tak, aby sa do nich aspoň raz dostala väčšina 
záujemcov. Tak ako po iné roky, záujem bol znovu veľký, no prednosť 
mali tradične deti, ktoré CvČ navštevujú aj počas roka.

kaplnka 
poodhalila 
niektoré 
tajomstvá

kaplnka Sv. kríža v malackom kaštieli je opradená viacerými tajom-
stvami. nie na všetky otázky sa dá jednoznačne odpovedať, keďže 
nemáme dostatočné množstvo zdrojov informácií. na niektoré z nich 
však poskytol odpovede priamo v priestoroch kaplnky miestny histo-
rik a kronikár Martin Macejka. v rámci cyklu historických prednášok 
Stretnutie s históriou predstavil príbeh zámockej kaplnky v Malackách. 
Jej časť sa zachovala vďaka zamurovaniu v polovici minulého storočia.

V  porovnaní s  minulým rokom 
sú výsledky mierne horšie, vlani boli 
Malacky na 24. mieste a odjazdili vy-
še 12-tisíc kilometrov. 

V  Malackách bol vyhodnotený 
ako najlepší jednotlivec Marián Trn-
ka z tímu Z vjetrem opreteki (zamest-
návateľ Malacké pohľady), ktorý po-
čas 40 jázd najazdil úctyhodných 
1545,9 km. Medzi zamestnávateľmi 
bola najúspešnejšia Nemocničná,  

a. s., s celkovým počtom 2476,77 km.  
Za nemocnicu súťažilo viacero tímov. 

Cieľom kampane je pri každoden-
nom cestovaní do práce vymeniť au- 
 to za bicykel, chôdzu, verejnú do-
pravu alebo ich kombináciu. Medzi 
samosprávami už piatykrát za sebou 
vyhral Martin, za ním skončil Hloho-
vec a Liptovský Mikuláš.

Všetkým, ktorí sa za Malacky za-
pojili, ďakujeme.          Text a foto: -jh-

Do práce na bicykli: 
opäť sme zabojovali

na 9. ročníku kampane do práce na bicykli sa zúčastnili aj Malacky. 
v rámci nášho mesta sa prihlásilo 98 účastníkov z 28 tímov. odjaz-
dili sme 10 797 km na bicykli, ktoré v prepočte znamenajú úsporu 
približne 2895 kilogramov emisií oxidu uhličitého. vďaka tomu sme 
z vyše stovky zapojených samospráv skončili na 32. mieste. 
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Čas plynie ako v každej rieke prúd, 
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.

21. júna sme si pripo-
menuli 10. výročie, čo  
nás navždy opustil 
náš drahý Jozef kol-
lár. S úctou s  láskou 
spomínajú manželka 
Marta, synovia Dodi 

a Peťo, vnúčatá Jožko, Jurko a Janka 
s rodinami, Martuška a celá ostatná 
rodina. (V  predchádzajúcom vyda-
ní sme pri spomienke na pána Joze-
fa Kollára nesprávne uviedli výročie 
úmrtia. Za chybu sa ospravedlňujeme 
a spomienku zverejňujeme ešte raz.)

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 pripo menuli 9. výročie 

úmr tia nášho dra-
hého otca a dedka 
Jozefa kratochvíla. 
S láskou v srdci spo-
mínajú dcéra Jarmila 
a syn Vladimír s rodi-
nami. Kto ste ho po-

znali, venujte mu tichú spomienku.

10. augusta sme si 
pripomenuli 5. vý-
ročie úmrtia našej 
drahej mamičky  
a babky veroniky 
vitekovej z  Mala-
ciek. S láskou v srd-
ci spomínajú dcéry a syn s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Odišiel si cestou, 
ktorou ide každý sám,
len brána spomienok 
zostala dokorán.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie.
Ten, kto Ťa mal rád, 
nikdy nezabudne. 

20. septembra si 
pripomenieme ne-
dožité 80. narode-
niny nášho drahé-
ho Štefana Sopku 
a  6. augusta sme 
si pripomenuli 14. 

výročie jeho úmrtia. Spomínajú 
manželka Elena, synovia Vladimír, 
Stanislav a Michal s rodinami, sestra 
Betka, brat Milan s rodinami a ostat-
ná rodina. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu, prosím, tichú spomienku.

Milovali sme ich a oni milovali nás, 
tú lásku z našich sŕdc nevymaže ani čas.
Už 27 rokov so smútkom spomí na- 
 me na nášho mi lovaného otca Fran-
tiška novotu. Zároveň uplynu lo 10 
rokov, čo nás opustila aj na ša milo-
vaná a obetavá mama Gizela novo-

tová. S  láskou, úctou a vďačnosťou 
ich stále nosíme v srd ci. Dcéry Eva, 
Magda a Mária s rodinami a ostatná 
rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, 
ťažko je bez Teba byť, 
láska však smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť. 
Odišiel si, kam chodí každý sám.
31. augusta si pripo-
míname rok, čo nás 
navždy opustil náš 
milovaný manžel, 
otec, starý otec, šva-
gor a kamarát Milan 
Ma lý. S úctou spomí-
najú manželka Jana, dcéra Eva a syn 
Peter s rodinou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / INZERCIA

Kúpim staré motorky značky
» JAWA
» ČZ
» PIonIER
» STAdIon
» SIMSon

aj pokazené či nekompletné.
Ponúknite. Platím ihneď.

0949 15 03 98
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Štvrtok

7. september 

od 10.00 h
do 12.00 h

22. september
6. október

20. október

Právna poradňa poskytuje bez-
platnú pomoc seniorom s trvalým 
bydliskom v Malackách. Na konzul-
táciu s právnikom JUDr. Františkom 
Kurnotom sa netreba objednávať 
vopred, stačí prísť na Mestský úrad  
v Malackách (2. poschodie, číslo dve-

rí 225). Prineste si so sebou občian-
sky preukaz (na overenie bydliska). 
Poradenstvo je diskrétne a anonym-
né.

Seniori sa môžu na poradňu ob-
rátiť v týchto oblastiach: 
•  exekúcie, 
•  rodinné vzťahy (rozvod, rozdele-

nie bezpodielového spoluvlastníc-
tva manželov), 

•  dedičské konanie,  
•  zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej 

zmluvy, darovacej zmluvy, nájom-
nej zmluvy),

•  majetkové záležitosti (vyporiada-
nie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlast-
níctvo nehnuteľností nezapísaných 
na liste vlastníctva, výpovede z náj-
mu), 

•  spotrebiteľské problémy (rekla-
mácie tovaru/služieb), 

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

Poradenstvo neposkytujeme  
v trestných veciach a nezastupujeme 
ani v konaniach na súdoch.            -red-

 Bezplatná  právna  pomoc
 pre malackých seniorov

Lenka Horylová a Vladimír Kopka 
Nicole Boríková a Dominik Bartal 
Monika Kittnerová a Pavel Stacho 

Monika Rusnáková a Peter Tuček 
 Kristína Vadinová a Dominik Balúch
Lenka Perecová a Mário Danihel

 Baby Balance už aj
v Malackách!

Dušan Galovič, Malacky
Rudolf Dojčák, Malacky
Ján Štefík, Malacky 
Anna Mihálová, Gajary
Ján Diviak, Sekule
Mária Čadová, Malacky
Ladislav Hakala, Veľké Leváre
Ján Pajonk, Gajary
Pavlína Hrehušová, Moravský Sv.  
Ján
Dagmar Trucová Ležovičová, r. Ma- 
toušková, Bratislava
Mária Havlíková, r. Prelcová, Plavec-
ký Štvrtok
Věra Májková, Malacky
Miloslav Mráz, Malacky
Peter Čermák, Malacky
Ján Benko, Malacky
Jaroslav Vittek, Malacky
Mária Novotná, r. Krajčirovičová, 
Plavecký Štvrtok
Ferdinand Brenner, Pernek
František Kolandra
Anatólia Gaálová, r. Gajdúšková, 
Bratislava
Jozef Wlodasz, Gajary

Anna Vachunová, Malé Leváre
Mária Göndörová, Bratislava
Mária Límová, Malacky
Darina Ružová, Plavecký Štvrtok
Oľga Hojzáková, Lozorno
František Nemec, Malacky
František Neužil, Malacky
Júlia Pribilová, Borský Sv. Jur
Vlado Kučera, Malacky
Róbert Klena, Malacky
Marta Orlíková, Studienka
Jozef Chovanec, Moravský Sv. Ján
Jozef Kleštinec, Plavecký Štvrtok
Jozef Kočiš, Rohožník
Anna Gabrišová, r. Kosačíková, Ma-
lacky
Marián Krajčirovič, Sološnica
Rozália Osuská, r. Štrbáková, Plavec-
ký Štvrtok
Jozef Mackových, Malacky
Daniela Petrášová, r. Písečná, Ma-
lacky
Angela Šimková, r. Kotesová, Ku-
chyňa
Dagmar Uhrová, r. Jursová, Malacky
Jozef Húšek, Závod

75 rokov
Helena Bollardtová
Miroslav Gallo 
Ladislav Hájek
Jozef Jančárek
Miroslav Khun
Mária Miháliková
Ľuboš Mráz
Helena Muchová
Engelbert Nitschneider
Mária Nosianová
Miluše Ondrašková
Viktor Stachovič

80 rokov
Anna Jurkovičová
Mária Kopčová
Ján Sedlák
Mária Ščepková
Alojz Štora

85 rokov
Vilma Kočišová
Marta Malášková
Marta Šafránková
Lídia Višváderová
Mária Zaťovičová

91 rokov
Antonín Brázdil

93 rokov
Anna Oravcová

Srdečne blahoželáme!

AuGuSToví JuBILAnTI

oPuSTILI nÁS

SPoMIEnkY

Známy projekt, ktorý má poboč-
ky po celom Slovensku a neustále sa 
rozrastá ďalej, je už aj v Malackách. Na 
hodinách pracujeme v  jednotlivých 
organizovaných skupinkách s detič-
kami od 3 mesiacov až do doby ná-
stupu do škôlky. V kategóriách bábä-
tiek pomáhame rodičom vo vzdelá-
vaní v oblasti správnej manipulácie, 
komplexnom vývine dieťatka, cvičí-
me s detičkami podporné a kompen-
začné cvičenia a  predstavujeme si  
stimulačné aktivity, ktoré sa dajú re-
alizovať doma. Pri starších kategó-
riách detičiek pracujeme v  organi-
zovaných skupinkách s  podobným 
priebehom ako v  škôlke, avšak za-

tiaľ s podporou rodiča, pretože prá-
ve rodič je vzorom pre dieťatko. Na 
hodinách sa učíme pomocou hier 
a  aktivít samostatnosti a prezentá-
cii, ale aj tomu, že sa môžu v skupine 
cítiť bezpečne a sebaisto, čo deťom 
zabezpečí ľahšiu adaptáciu a nástup 
do škôlky. Aktivity zamerané na jem-
nú a hrubú motoriku sú vždy v kon-
texte konkrétnej zaujímavej témy. Na 
hodine sa okrem rozcvičky učíme te-
matickú básničku, tancujeme, spie-
vame a na konci nikdy nesmie chý-
bať pestrá prekážková dráha.

Už 5. septembra sa začína nový 
jesenný kurz s krásnymi témami, tak 
sa neváhajte pridať k nám.

www.babybalancemalacky.sk mobil: 0903 583 830

PovEdALI SI Áno

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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 Hádzanárky úspešné
 na turnaji  v Slovinsku

Spoločné družstvo Strojár Malacky/ŠKH Rohožník obsadilo na medziná-
rodnom turnaji v slovinskom meste Koper 2. miesto. V dramatickom finále 
podľahli až českému celku Poruba 14:15 po predĺžení (2:4 na 7-metrové hody). 
Naše dievčatá boli jediným tímom zo Slovenska. Srdečne blahoželáme!

Text a foto: Handball Malacky

ŠPORT

Najvyššiu slovenskú futsalovú 
ligu vyhral v  uplynulej sezóne opäť  
MIMEL Lučenec v  zostave aj s  Ma-
lačanom a slovenským reprezentan-
tom Danielom Čeřovským. Lučen-
čania teda zabojujú v predkole Ligy 
majstrov. Žreb im prisúdil skupinu 
v estónskej metropole Talin. Okrem 
domáceho FC Cosmos Talin zabojujú 
proti waleskému FC Cardiff a  írske-
mu Blue Magic FC Dublin. Turnaj sa 

hrá od 25. do 28. augusta. Podľa ko-
eficientu UEFA by mal byť slovenský 
majster favoritom turnaja. V prípade 
víťazstva by postúpil do ďalšej fázy 
najprestížnejšej súťaže.

Program Lučenca v LM:
25. 8. o 16.30 h Lučenec–Cardiff
26. 8. o 16.30 h Dublin–Lučenec
28. 8. o 18.30 h Cosmos Talin–Lu če nec 
          -mb- 

Jubilejný Záhorácky 
výstup  na vysokú

Tak ako vždy prvú nedeľu po Zuzane sa uskutočnil Záhorácky výstup 
na vysokú, v tomto roku už 15. ročník. Je to súčasne Memoriál Zuzky 
krajčírikovej, mladej turistky a  organizátorky rôznych mládežníc-
kych podujatí v našom meste, ktorá bola veľkou milovníčkou hôr. Jej 
pamiatku si uctili účastníci výstupu položením kytičky k pamätnej ta-
buli, ktorá je práve na vysokej.

Stolný tenis 
V rámci dotačného programu 

Bratislavská regionálna dotačná 
schéma – výzva na podporu špor-

tu 2022 sa klubu MSK Malacky 
podarilo získať finančné zdroje 
na nákup kompletného dovyba-
venia stolnotenisovej haly. Vďa-
ka dotácii pribudli nové, kvalitné 
stoly a mantinely značky Butter-
fly.

Hádzaná
Vďaka dotácii z  výzvy Mate-

riálne vybavenie pre tréningový 
proces hádzanári nakúpili nové 
športové vybavenie. Vo funkč-
nej miestnosti pribudlo náradie 
na silový tréning a  deti sa tešia 

z mobilných mini-hádzanárskych 
bránok, ktoré sú veľmi jednodu-
ché na manipuláciu a premiest-
ňovanie.

Text a foto: MSk Malacky, 
Handball Malacky

večerný beh 
zdravia – Beh 
vďaky SnP

organizátori: 
Mesto Malacky,
Centrum voľného času Malacky,
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky

Spoluorganizátori: 
AC Malacky, AD HOC, 
Dobrovoľný hasičský zbor Malacky 

Záštita: 
Komisia pre šport a mládež, 
MsZ Malacky

Termín: 
piatok 9. september 2022 

Štart: 
ZŠ Dr. J. Dérera, Pamätník SNP

Prezentácia: 
15.00–16.15 h, školský dvor 
ZŠ Dr. J. Dérera

otvorenie:
16.20 h, Pamätník SNP

Štart: 16.30 h

Cieľ: 
Zámocký park – futbalový štadión, 
bežecká dráha

vyhodnotenie: 
17.15 h – odovzdanie cien víťazom 

kategórie: 
žiačky ZŠ 
1.–2., 3.–4., 5.–7., 8.–9. ročník
žiaci ZŠ 
1.–2., 3.–4., 5.–7., 8.–9. ročník 
dorastenky, dorastenci, ženy, muži

dĺžka trate: 
cca 2000 metrov, z toho 850 metrov 
tvorí asfaltový povrch od Pamätní-
ka SNP po zámockú bránu. Ďalej sa 
beží po vyznačenej trati Zámockým 
parkom. Cieľ je na atletickej dráhe. 
V prípade potreby môže byť z tech-
nických príčin trasa upravená.

Ceny: 
Prví traja z  každej kategórie získajú 
vecnú cenu a diplom. Cenu získajú 
aj  najmladší a najstarší účastník. Kaž-
dý účastník získava účastnícky list.

-red-

 kluby majú nové vybavenie

 Čeřovský sa predstaví
v Lige majstrov

I  keď počasie ráno neveštilo nič 
dobré – bolo dusno a  zamračené –
nakoniec vyše 60 účastníkom prialo. 
Vzhľadom na sucho a  nebezpečen-
stvo požiarov však chýbalo tradičné 
opekanie. Aj tak si spokojní účastní-
ci okrem pekného zážitku odnášali 
domov účastnícku kartičku, a keďže 
išlo o  jubilejný ročník, všetci dosta-
li aj  účastnícky odznak. Filatelisti 
dokonca pripravili i korešpondenčný 
lístok, ktorý bolo možné z tohto po-
dujatia odoslať.

Pri spiatočnej ceste autobusom 
z Vývratu si všetci zaželali veľa zdra-
via, aby sa o rok mohli opäť na Vyso-
kej stretnúť. Organizátormi boli tra-
dične mesto Malacky, obec Kuchyňa, 
Komisia pre mládež a šport MsZ Ma-
lacky, centrum voľného času, mest-

ské centrum kultúry a odbor Matice 
slovenskej v Malackách.

Text: A. Pašteka, foto: Š. Sopóci 

Záhoráci začnú ligu u nováčika

Prvé kolo je na pláne cez prvý 
septembrový víkend. Záhorákov 
budú čakať v  novej sezóne tisícky 
precestovaných kilometrov, keď-
že sa stretnú s Košicami, Prešovom, 
Martinom či Považskou Bystricou. 

„Sme na prahu 24. ročníka najvyš-
šej súťaže v ére samostatnosti. Jej 
formát sa po relatívnej spokojnosti 
s predchádzajúcim ročníkom ne-
mení. Po osemročnej prestávke ví-
tame nováčika z Martina. Základ-

ná časť vyvrcholí v polovici marca. 
Na 18. marca máme naplánované 
finále Slovenského pohára mužov  
a žien. V závere marca sa začnú boje 
v play-off i spodnej štvorke. V prie-
behu apríla pokračujeme semifiná-
lovými súbojmi a po reprezentačnej 
prestávke nasleduje v máji finále  
a stretnutia o 3. miesto,“ uviedol ria-
diteľ súťaží Slovenského zväzu há-
dzanej pre web SZH Peter Brunov-
ský.

-mb- 

dotácie z Bratislavského samosprávneho kra-
ja pomohli malackým športovcom dovybaviť 
športoviská novým náradím. Z  novej kvality 
tréningov sa tešia stolní tenisti a hádzanári.

Hádzanári spojeného tímu Záhoráci Stupava/Malacky vycestujú 
v prvom kole extraligovej sezóny 2022/2023 na palubovku jediného 
nováčika súťaže MHák Martin. Budú tak opäť účinkovať medzi slo-
venskou hádzanárskou elitou, hoci v uplynulej sezóne nevyhrali ani 
jeden zápas. Zo súťaže však odišli košice Crows, a tak Záhoráci mohli 
v extralige zostať.

PRoPoZíCIE 39. RoČníkA
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Členky Atletického klubu AC 
Malacky Tereza Beňová a Re-
becca Slezáková úspešne re-
prezentovali Slovenskú repub-
liku na Majstrovstvách Európy 
v atletike do 18 rokov v  Jeruza-
leme ešte začiatkom leta (4.–7. 
júla).

15-ročná Tereza Beňová postúpila 
z rozbehov na 100 m do semifinále, 
kde obsadila 20. miesto. Ešte lep-
šie skončila v šprinte na 200 m. Jej 
semifinálový výkon ju zaradil na 15. 
priečku celkového poradia, čím do-
siahla jedno z najlepších umiestnení 
v histórii AC Malacky na medzinárod-
nej scéne. 

O  rok staršia Rebecca Slezáková 
na 100 m prekážok dvakrát vylep-
šila slovenský dorastenecký rekord, 
ktorý má aktuálne hodnotu 13,44 s. 

Najskôr zvíťazila vo svojom rozbe-
hu, v semifinále jej patrila 2. priečka 
a vo finále finišovala na výbornom 5. 
mieste. Rebecce sa darilo aj v behu 
na 400 m prekážok. Vo svojom roz-
behu dobehla druhá, v   semifinále 
v  novom osobnom rekorde  tretia 
a vo finále vybojovala pre Slovensko 
ďalšie 5. miesto. 

Výkony študentky Gymnázia sv. 
Františka Assiského v Malackách boli 
vyhodnotené ako najhodnotnejšie  
v rámci 14-člennej slovenskej vý-
pravy a z  pohľadu AC sú historicky 
druhým najlepším individuálnym vý-
sledkom na vrcholnom mládežníc-
kom podujatí. 

Doposiaľ najväčším úspechom 
zostáva 3. miesto a bronzová medai-
la Alexandry Štukovej z  Ostravy 
2007, ktorú získala v behu na 400 m 
na majstrovstvách sveta v atletike do 
18 rokov. 

Okrem Terezy, Rebecy a Alexandry 
sa na vrcholných mládežníckych 
po dujatiach (majstrovstvá Európy 
alebo sveta) v minulosti predstavilo 
ďalších 6 členov AC Malacky: Alena 
Patkánová, Ján Beňa, Barbora Šimko-
vá, Martin Koch, Monika Baňovičová 
a Marek Havlík.

Ďakujeme všetkým, ktorí obom 
dievčatám držali palce a  ktorí ich 
počas prípravy alebo samotnej účas-
ti na šampionáte akokoľvek podpo-
rili!

Majstrovstvá Európy v atletike 
do 18 rokov (Jeruzalem 2022)
Rebecca Slezáková 
5. miesto v behu na 100 m prekážok, 
národný rekord v kategórii do 18 ro-
kov 
5. miesto v behu na 400 m prekážok

Tereza Beňová 
20. miesto v behu na 100 m
15. miesto v behu na 200 m

Text a foto: P. Filip
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Vľavo Rebecca Slezáková, vpravo Tereza Beňová

úžasné výkony
 našich bežkýň

Ako jediná účastníčka finále na 200 m absolvovala aj fi-
nále na stovke, čo sa prejavilo v závere behu, keď jej po-
stupne dochádzali sily o čosi skôr ako jej súperkám. Na-
pokon prebehla cieľom ako šiesta v poradí a aj napriek 
protivetru -0,8 m/s dosiahla čas 24,70 s, čo je jej druhý 
najlepší osobný výkon v tejto disciplíne vôbec. 

Pôvodne mala Tereza štartovať aj na druhom úseku 
tzv. švédskej štafety (100 – 200 – 300 – 400 m). Pre nároč-
nosť jej programu, keď počas troch dní absolvovala až 5 
štartov na hranici svojich možností, sa vedenie slovenskej 
výpravy rozhodlo, že miesto v štafete prenechá inej pre-
tekárke.

Tereza Beňová je deviatou členkou Atletického klubu 
AC Malacky, ktorej sa podarilo kvalifikovať na najväčšie 
európske multišportové podujatie pre mládež vo veku  
14–18 rokov. V minulosti sa to podarilo Alexandre Štuko-
vej a Jánovi Beňovi (obaja Belehrad 2007), Martinovi 
kochovi (Tampere 2009), Monike Baňovičovej, Eliške 
Chvílovej a  Marcovi Adrienovi drozdovi (všetci Trab-
zon 2011), Marcelovi Žilavému (Tbilisi 2014) a Marekovi 
Havlíkovi (Györ 2017).

Na Európskom olympijskom festivale mládeže sa  
zú častnilo 2300 športovcov zo 48 krajín. Slovenská re-
publika mala zastúpenie vo všetkých desiatich športoch, 
v ktorých sa o čo najlepší výsledok usilovalo 149 špor-
tovcov nominovaných Slovenským olympijským a špor-
tovým výborom. Športové súboje v atletike, basketba - 
le, bedmintone, cyklistike, džude, hádzanej, plávaní, 
špor tovej gymnastike, tenise a volejbale sa uskutočnili 
počas šiestich súťažných dní. „Ďakujeme za úžasnú pod-

poru z Malaciek,” odkázali spoločne Terezka a tréner Petr 
Filip.

Text: AC Malacky/-red-, foto: SoŠv, RTvS, AC Malacky

 Tereza Beňová so skvelými
výkonmi na európskej
 olympiáde mládeže
Dokončenie zo strany 1

Po pohárovom zápase v  strede 
tohto týždňa budú nasledovať dva 
ligové zápasy v krátkom slede za se-
bou. Prvý bude v sobotu 27. augus-
ta o 17.00 h na domácej pôde proti 
SDM Bratislava. Nasledovať bude zá-
pas v stredu 31. augusta vonku proti 
NŠK 1922 Bratislava. V novej sezóne 

sa Malacky opäť ocitli v IV. lige aj na-
priek dobrému umiestneniu v pred-
chádzajúcej sezóne. Dôvodom bola 
reorganizácia líg, ktorá do novej III. 
ligy posunula len dva najlepšie tímy.

Malacky pred sezónou vymenili 
trénera a  B tím premiestnili do Pla-
veckého Štvrtka. Po odchode hlav-

ného trénera Branislava Juhasa sa 
kormidla v  Áčku ujal Marian Tóth, 
ktorého futbaloví fanúšikovia môžu 
poznať z  dlhoročného pôsobenia 
v FC Rohožník. Práve on vybudoval 
z FC Rohožník mužstvo postupujúce 
do II. ligy. Jeho asistentom je dušan 
Rupec, trénerom brankárov je karol 
dvoran.

FC Žolík Malacky nebude mať  
v novej sezóne vlastný B tím, no 
jeho kmeňoví hráči zo širšieho kádra 
budú nastupovať v šiestoligovom 
OŠK Plavecký Štvrtok, kde bude tré-
nersky pôsobiť Pavol Michalovič. 

-red-

FC Žolík Malacky: nová liga,
 nový tréner a prvé body

Futbalisti FC Žolík Malacky začali sezónu úspešným vstupom do 
Slovenského pohára, v ktorom porazili susedný Láb. v deň vydania 
Malackého hlasu, v stredu 24. augusta, odohrajú zápas 2. kola proti 
druholigistovi Fk dubnica nad váhom. Zároveň sa začala aj liga. Po 
treťom kole v Iv. lige majú Malačania štyri body za jednu výhru, jed-
nu remízu a jednu prehru. v lige zvanej Majstrovstvá regiónu BFZ im 
patrí 9. miesto. 


