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ÚVODNÍK

Aby sme raz boli 
hodní dušičkovej 
sviečky 
 Vôňa chryzantém, opadané oh-
nivé lístie a  drobučký dážď bývajú 
už tradične predzvesťou blížiacich 
sa sviatkov, keď si pripomíname 
tých, čo už nie sú medzi nami. Nap-
riek tomu, že opustili tento svet, 
na Pamiatku zosnulých a  Sviatok 
všetkých svätých s  vierou v lásku 
akoby stretáme svojich predkov 
a vzdávame im úctu zapálením 
sviečky na mieste ich posledného 
odpočinku. V tieto dni sme pokor-
nejší než inokedy, uvedomujeme 
si, že všetko je pominuteľné a, do-
kiaľ sme tu, mali by sme žiť viac 
pre iných než pre seba samých.   
 V  našom meste pracuje mnoho 
spoločenských, kultúrnych a  športo-
vých organizácií či združení. Radnica 
zverejnila aktuálnu výzvu na pred-
kladanie žiadostí o  dotácie zo svoj-
ho rozpočtu na rok 2017. A tak všetci, 
ktorí budú aj v  nasledujúcom roku 
venovať svoj čas, silu a  energiu pre-
dovšetkým tým druhým, majú mož-
nosť získať financie na svoju činnosť. 
Po splnení potrebných náležitostí 
mesto rado prispeje na vašu prácu 
v prospech iných. A o niekoľko rokov 
ju ocenia aj vaši nástupcovia.
 Skvelou možnosťou, ako tu s dob-
rým pocitom zostať „naveky“, je reago-
vať na výzvu Záhorského múzea, ktoré 
hľadá do svojich zbierok ľudové kroje, 
predovšetkým z  dolného Záhoria. 
Prispejte aj vy, možno niečím, čo len 
tak leží na povale alebo je odsúdené 
na zabudnutie. A rozhodne na vás na-
stávajúce generácie nezabudnú.
 Je veľa možností, ako urobiť 
niečo v  prospech iných. Nikto z  nás 
nie je Robinson na pustom ostrove, 
všetci tvoríme jednu spoločnosť, jed-
no úžasné mesto. Stačí otvoriť oči 
a  veci, ktoré zvládneme urobiť sami, 
sa priam núkajú. Stačí zodvihnúť 
papier, ktorý niekto zahodil na zem, 
pomôže brigáda na priestranstve, 
ktoré síce nevlastníme, ale je predsa 
naše, je vizitkou nás všetkých. Ne-
reptať, nepýtať sa – čo za to, doneko-
nečna nekritizovať, ale chopiť sa činu 
je jedno z  najväčších umení našej 
doby. Dokážme nastávajúcim ge-
neráciám, že nám na skutočných 
hodnotách záleží. A  budeme hodní, 
rovnako ako naši predkovia, tichej, 
horiacej sviečky na hrobe.

I. Sochorová

Zmeny a doplnky územného plánu
 Mesto Malacky na základe preskúmania platného Územného plánu 
mesta Malacky v znení neskorších zmien a doplnkov zistilo, že sa na území 
mesta čiastočne zmenili územno-technické, hospodárske a sociálne pred-
poklady, na základe ktorých bola navrhnutá organizácia územia v  plat-
nom územnom pláne. Zároveň vznikla potreba na zosúladenie územného 
plánu mesta s územným plánom regiónu, ako aj s niektorými projektmi 
dopravnej infraštruktúry (modernizácia železnice, rozvoj diaľničnej infra-
štruktúry a pod.), preto má mesto Malacky zámer obstarať zmeny a dopln-
ky platného územného plánu mesta.
 Mesto Malacky týmto vyzýva dotknutých vlastníkov pozemkov, aby 
v  prípade potreby zaslali na Útvar strategického rozvoja mesta Malacky 
žiadosť o zmenu územného plánu, ktorú je potrebné na podateľňu doručiť 
do 8. novembra. Takto doručené žiadosti budú vyhodnotené a postupne spra-
covávané v rámci pripravovaných zmien a doplnkov územného plánu mesta. 
 Zmeny doručené po tomto termíne budú postupne riešené v rámci ďalšieho 
prehodnocovania územného plánu, ktoré je mesto povinné robiť raz za 4 roky. 

Adresa na zasielanie žiadostí o zmenu územného plánu: 
Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky, Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky 
Termín: utorok 8. november 2016

MsÚ

Vianočné trhy otvoria Cigánski diabli 
 Ako sme vás už informovali 
v  predchádzajúcom čísle Malac-
kého hlasu, naše mesto aj tento 
rok pripravuje obľúbené podujatie 
Adventné Malacky. Začne sa kon-
certom v prvú adventnú nedeľu, 
27. novembra, a  skončí sa Trojkrá-

ľovým koncertom 6. januára 2017. 
Oba budú v Kostole Nepoškvrnené-
ho počatia Panny Márie. 
 Súčasťou Adventných Malaciek 
budú aj vianočné trhy, ktoré sa zač-
nú v piatok 16. decembra a potrva-
jú 8 dní. Hneď v  prvý deň vystúpia 

v  našej vianočnej dedinke v  centre 
mesta Cigánski diabli, Miro Jaroš 
a speváčka Janais. Počas vianočných 
trhov nebudú chýbať ani vystúpenia 
žiakov našich škôl a  malackých hu-
dobných skupín. 

-lubi- 

Príďte diskutovať 
o novej diaľničnej križovatke
 Ministerstvo životného prostre-
dia SR zaslalo mestu Malacky sprá-
vu o  hodnotení Diaľnica D2 – kri-
žovatka Rohožník. Správa je k dis-
pozícii na sekretariáte primátora 
mesta Malacky (budova MsÚ 
Malacky, Bernolákova 5188/1A, 
4. poschodie). Verejnosť môže do 
správy nahliadnuť, robiť z nej výpi-
sy, odpisy alebo na vlastné náklady 
vyhotoviť kópie. K  správe možno 
podávať pripomienky prostred-
níctvom mailovej adresy zástup-
cu primátora Milana Ondroviča 

milan.ondrovic@malacky.sk.
 Verejné prerokovanie sprá-
vy bude v  utorok 8. novembra 
o  17. hodine v  zasadačke na 
1. poschodí starej budovy MsÚ 
(Radlinského ulica).  
 Správa o  hodnotení je zverej-
nená aj na internetovej stránke 
ministerstva: www.enviroportal.
sk/sk/eia/detail/dialnica-d2-kri-
zovatka-rohoznik-.

-MsÚ-

Tekos aktuálne 
Ako budú otvorené cintoríny počas nadchádzajúcich novembrových 
sviatkov? Ako ovplyvnia voľné dni vývoz komunálneho odpadu? Aktuálne 
informácie z Tekosu prinášame na strane 2.  

Išel Macek do Malacek... alebo Jak to teda vlastňe bylo? 
Pesničku Išel Macek do Malacek pozná celý svet. Spieva ju Karel Gott i Alexandrovovci, spievajú ju v ďalekej Ázii, nechýba ani na futbalových 
či hokejových zápasoch bez ohľadu na to, z ktorej časti Slovenska pochádzajú fanúšikovia. Čo ale v skutočnosti vieme o Mackovi? Odkiaľ išiel 
a prečo išiel práve k nám? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsila dať odpoveď 1. MEDZINÁRODNÍ KONFERENCIA O MACKOVI. 

 Jeden z organizátorov a zá-
roveň autor nápadu usporiadať 
konferenciu, Stano Bellan, tvrdí: 
„Nikto nevie, kto bol Macek, odkiaľ 
išiel, kadiaľ išiel a prečo išiel práve 
do Malaciek. To by nemalo ostať 
nezodpovedané.“  A  tak sa pred-

nášajúci pokúsili vo svojich prí-
spevkoch objasniť zásadné otázky 
našej súčasnosti: aké historické 
okolnosti sprevádzali Mackov 
príbeh (historik Martin Macej-
ka), aký bol jeho psychologický 
profil (psychologička Magdaléna 

Drahošová), aký je právnohis-
torický kontext Mackovho ži-
vota a  práce (právnička Andrea 
Olšovská) či aké verzie piesne 
Išiel Macek poznáme (muziko-
lóg Peter Michalovič).  A nechýba-
la ani rodová analýza Mackovej 

manželky (Gabriela Alexová), 
ba dokonca konšpiračný pohľad 
na pozadie príbehu 
piesne (spisovateľ 
Karol D. Horváth). 
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Voľné pracovné miesto v MsP
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej po-
zície obsluha kamerového systému na Mestskej polícii v Malackách 
- pre zdravotne ťažko postihnutých, v rámci projektu Chránenej dielne. 
Ide o ¾ pracovný úväzok. 

Výberové konanie sa uskutoční v stredu 2. novembra o 9.00 hod v síd-
le Mestskej polície Malacky na Radlinského 1. Záujemcovia nemusia 
posielať žiadosti ani životopisy. Treba prísť osobne.

Podmienky prijatia:
- pokles vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70%
- schopnosť vykonávať prácu so zobrazovacími jednotkami 
  a prácu v noci
- bezúhonnosť

MsP

Žiadosti o dotácie 
z rozpočtu mesta na rok 2017
Záujemcovia o dotáciu na činnosť alebo na konkrétnu akciu v roku 2017 môžu podávať žiadosti o dotáciu. 
Adresa na podávanie žiadostí: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.
Termín podávania žiadostí: najneskôr 30. novembra 2016. 

 Spôsob a  podmienky  posky-
tovania  dotácií  upravuje Vše-
obecne záväzné nariadenie (VZN) 
mesta Malacky č. 16/2011  o  do-
tačnej  a grantovej   politike  mes-
ta v  znení VZN č. 12/2012 a  VZN 
č. 3/2015. Žiadateľmi môžu byť 
i  neziskové organizácie a  občian-
ske združenia. Žiadatelia  sú po-
vinní poskytnúť  v žiadosti  všetky 
požadované údaje a doložiť prílo-
hy v súlade § 5 VZN. 
 K  žiadosti treba priložiť aj vý-

pis z  registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace. V prípade, že žia-
dosť nebude kompletná, úrad žia-
dateľa vyzve na doplnenie do 10 
pracovných dní. 
 Organizácie, ktoré v súlade so zmlu-
vou vyúčtujú dotáciu poskytnutú 
na rok 2016 v mesiaci december 2016, 
doložia čestné vyhlásenie o  tom, 
že nemajú voči mestu žiadne záväzky, 
až súčasne s  vyúčtovaním poskytnu-
tej dotácie. 
 Text VZN a vzor žiadosti sú k dis-

pozícii na www.malacky.sk v  časti 
Mesto - Samospráva mesta - Dotá-
cie a granty alebo u referentky MsÚ 
Marie Jurdákovej v Klientskom cen-
tre MsÚ.
 Termín na žiadosti o  poskyt-
nutie dotácie pre športové  kluby  
a  organizácie pôsobiace v športe 
je 31. január 2017. Výzvu pre špor-
tové organizácie zverejníme v de-
cembri 2016. 

MsÚ

Cintoríny na Dušičky
Počas blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a  Pamiatky zosnulých budú 
malacké cintoríny prístupné verejnosti dlhšie ako zvyčajne. Od piatku 
28. októbra do stredy 8. novembra budú otvorené denne od 8.00 do 22.00 h. 
Mestská spoločnosť TEKOS pristavila pri oboch cintorínoch – na Ulici l. mája 
(starý) a na Ceste mládeže (nový) – po dva veľkokapacitné kontajnery. 

Vývoz odpadu počas 
sviatkov

RODINNÉ DOMY 
Vývoz komunálneho odpadu spred rodinných domov sa v „dušičkovom 
týždni“ posúva vždy o jeden deň neskôr, okrem pondelka 31. októbra, 
keď vyvážame normálne podľa harmonogramu. 
Pôvodný termín Náhradný termín 
utorok 1. 11. STREDA 2. 11.
streda 2. 11. ŠTVRTOK 3. 11.
štvrtok 3. 11. PIATOK  4. 11.
piatok 4. 11. SOBOTA 5. 11. 

Pre rodinné domy nastane podobná situácia aj v týždni, keď bude 
vo štvrtok 17. novembra štátny sviatok. 
Pôvodný termín Náhradný termín
štvrtok 17. 11. PIATOK 18. 11.
piatok 18. 11. SOBOTA 19. 11.

PLASTY – BYTOVKY  PAPIER – BYTOVKY
STREDA 2. 11. PIATOK 4. 11. 
  PIATOK 18. 11.

-TEKOS-

Oprava
 V  predchádzajúcom čísle Malackého hlasu sme na strane 2 v  článku 
Z  rokovania MsZ 29. septembra nesprávne informovali o  novej výške 
poplatku za opatrovateľskú službu v Mestskom centre sociálnych služieb. 
 Správna informácia má znieť: Poplatok za hodinu opatrovania sa od 
1. novembra 2016 zvýši o 0,20 € na 1,50 € (a nie na 1,30 €, ako sme 
uviedli). Za chybu sa ospravedlňujeme. 

-red-

Macek znel aj v Spojených štátoch
Našu malackú pesničkú hrali a spievali až za ďalekým oceánom, v Baltimore, na východnom pobreží Spo-
jených štátov počas 30. ročníka Česko-slovenského festivalu. „Išel Macek“ bola jednou z prvých piesní, 
ktoré tam zazneli. 

 Macka a  iné české i  slovenské 
pesničky zahrala a zaspievala sloven-
ská kapela Pajtáši, pôsobiaca v New 
Yorku a známa na celom východnom 
pobreží USA. Samozrejme sa aj tan-
covalo. Polku,  čardáš a  klobúkový 
tanec predviedla folklórna skupina 
Carpahia. Pôsobí vo Washingtone 
D. C. a v Spojených štátoch propagu-

je folklórnu hudbu a  tance strednej 
a východnej Európy.
 Festival už tri desaťročia organi-
zuje Združenie Čechov a  Slovákov 
pre zachovanie národných odka-
zov. Na podujatí sa zúčastnili nielen 
desiatky našich emigrantov a  ich 
potomkov, ale aj ďalší ľudia so záuj-
mom o naše krajiny.

 Na festivale nechýbala česká 
a  slovenská kychyňa. Sviečková 
či  bravčové s  kapustou a  domácou 
knedľou a  čapované české pivo vy-
čarili mnohým úsmev na tvári. Do-
máce koláče stačili predajkyne ledva 
dokladať a  rušno mali aj v  stánku 
s našimi cukrovinkami. 

Michaela H. Janotová

TEKOS INFORMUJE

Uzávierka Rakárenskej ulice
 V  súvislosti so spätnými úpra-
vami komunikácie po vybudovaní 
verejnej kanalizácie na Rakáren-
skej ulici je úplne uzavretá prí-
stupová komunikácia k  Materskej 
škole Rakárenská. Bratislavská 

vodárenská spoločnosť písomne 
informovala všetkých vlastníkov 
nehnuteľností aj rodičov, ktorých 
deti navštevujú MŠ Rakárenská. 
Vjazd je možný iba pre záchranné 
zložky a technické služby.

 Od pondelka 24. októbra je uzav-
retý aj jeden jazdný pruh časti Raká-
renskej ulice.

-BVS-

Išel Macek do Malacek...
alebo Jak to teda vlastňe bylo? 
(dokončenie zo str. 1)

Zaplnené malacké kino sa nestačilo 
diviť: publikum sa dozvedelo, že Ma-
cek bol asi bordelár, lebo si zabudol 
doma cepy. Že mal celkom slušnú 
zemepisnú orientáciu, lebo trafil 
do Malaciek. Že sa vedel postarať 
o rodinu, lebo neváhal odísť praco-
vať aj mimo domova. Že Mackova 
žena nebola iba životná partner-
ka, ale určite to bola manželka. 
A  z  čoho tak usudzujeme? Nuž, 
oslovil ju „stará moja“.  

Odkiaľ prišiel?
Kam teda išiel Macek, vieme. K nám. 
Odkiaľ ale išiel? Martin Macejka 
vo svojom príspevku pripustil, 
že mohol prísť aj z  Moravy, prípad-
ne z  Rakúska. Dekanka právnickej 
fakulty Trnavskej univerzity A. Ol-
šovská ako správna Podhradzanka, 
však vyhlásila tónom, ktorý nezne-
sie pochybnosti: Macek bol určite 
z  Plaveckého Podhradia. Zároveň 
načrtla jeho medzinárodný rozmer, 
keďže podľa historických prameňov 
sa priatelil s  Móricom Beňovským 
a  určitý čas strávil na Madagaskare. 

Podľa toho istého zdroja sa stretol 
aj s hybským zbojníkom Pachom.  

Recesiu treba brať vážne
Hoci na konferencii nevystúpil nik-
to zo zahraničia, prívlastok „medzi-
národná“ jej podľa S. Bellana patrí: 
„Už len preto, že tu boli účastníci 
z iných kútov Slovenska, je pre nás 
na Záhorí táto konferencia medziná-
rodná.“ Natíska sa tiež prirovnanie 
k českému fenoménu Járovi Cimrma-
novi. „Cimrman je vymyslený, my sme 
si Macka nevymysleli. Našou úlohou 
je dopátrať sa pravdy. Keďže o  ňom 
nevieme nič, každou našou teóriou 
sa možno iba blížime k tej definitívnej 
pravde,“ hovorí S. Bellan a  dodáva: 
„Najlepšia recesia je vtedy, keď sa berie 
vážne.“  Každý z  prednášajúcich pri-
niesol svoj pohľad, ale jednu zásadnú 
vec mali všetci spoločnú: nadhľad. 
Bavilo sa aj pozorné publikum, ktoré 
často tlieskalo uprostred príspevkov. 
Aj preto sa už tešíme na druhý ročník 
konferencie. Kedy bude? O rok alebo 
o  dva? Tajomník konferencie Stano 
Bellan to zatiaľ tají. 

Text a foto: Ľ. Pilzová 

Z úvodného slova 
Stana Bellana 
na konferencii o Mackovi 

„Mjel sem jasno, že téma, kerú 
sem si sám zadal, neobsáhne zda-
leka šecko, co bi sme o  Mackovi 
sceli vjedzet a  čím šeckím Ma-
cek né enem pro nás je, a že dat 
pred Medzinárodňí konferenciu 
o Mackovi numero jedna, bilo ve-
lice múdré.
...
Cez to šecko, že dílo Išeu Macek 
do Mauacek neňí naše, ale o nás, 
je to jedna z prvňích, ked né čas-
to jedziná vjec, kerú o  nás svjet 
ví. Ale tadi mosím zdúrazňit, že 
o  to vjec. Jútub je plní muzikan-
tú, ale po dúkladném pátráňí, za-
húbja sa do hledáňá, čovjek ziscí, 
že ked sa spjevák alebo kapela 
scú ludom zalúbit, umjeňí ide 
bokem. V  tej chvíli sú každému 
Malacki dobré a  umjelec sa líšká 
Macejkem.“
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Podpora cyklodopravy dostáva reálnu podobu
V tohtoročnom rozpočte mesta je na podporu cyklodopravy vyhradených 10 tisíc eur. Občianska iniciatíva MALACKY NA KOLO zorganizovala anketu, kde samotní cyklisti hlasovali, 
ako v rámci cyklozásahov rozdeliť vyčlenené peniaze. 

 „Cyklozásahy sú malé opat-
renia pre zlepšenie podmienok 
v meste pre cyklistov a cyklodopra-
vu,“ vysvetľuje zástupca primá-
tora mesta Milan Ondrovič, inak 
aj sám zanietený cyklista, a do-
dáva: „Sú ľahko realizovateľné, pri-
nášajú okamžitý efekt a dopĺňajú 
plánované väčšie infraštruktúrne 
projekty mesta.“ Výsledky anke-
ty ukázali, že je potrebné zlepšiť 
najmä bezpečnosť na cestách 
(značenie, dopravná výchova). 
278 hlasujúcich rozdelilo 10 tisíc 
eur medzi tieto štyri opatrenia:
•	 ZNAČENIE	MIESTNYCH	KOMU-
NIKÁCIÍ PRE CYKLISTOV – 2 000 €
Značky Cyklista v protismere ale-
bo Pozor cyklisti – na identifiko-
vaných úsekoch sa zosúladí prax 
s pravidlami cestnej premávky.
•	 MOBILNÉ	DOPRAVNÉ	 IHRISKO	
VYUŽITEĽNÉ	PRE	ŠKOLY	–	4	000	€
Ihrisko prevádzkované v spoluprá-
ci s mestskou alebo štátnou políci-
ou naučí žiakov, ako sa bezpečne 
pohybovať v cestnej premávke.
•	 VYTVORENIE	CYKLOMAPY	
MESTA –1 500 €
Mapa v elektronickej aj papiero-
vej podobe, kde budú jednotlivé 
ulice označené podľa bezpečnosti 
pre cyklistov (napr. odporúčané 
alebo lepšie sa vyhnúť).
•	 OPRAVA	LÁVKY	CEZ	MALINU	
(PRI PADZELKU) – 2 500 €
Vyhľadávaná cykloturistická láv-
ka vás opäť bezpečne prevedie 
ponad potok Malina. Suma bola 
znížená, keďže časť prác môže byť 
zabezpečená brigádou, ako na-
vrhovali hlasujúci.

 Prvým zrealizovaným opatre-
ním je oprava lávky cez Malinu. 
Vďaka patrí aj VLM, a.s., ktoré po-
skytli materiál, a  Povodiu Moravy 
za povolenie lávku postaviť. Lávka 
slúži cyklistom i turistom.

 Vydanie cyklomapy sa pri-
pravuje, mesto v týchto dňoch 
rokuje s potenciálnym dodáva-
teľom. Výsledkom bude partici-
patívne vybrané trasovanie pre 
pohyb cyklistov v meste, vyzna-
čenie hlavných, vedľajších a re-
kreačných odporúčaných trás, ale 
aj bodov záujmu a upozornení 
na rôzne nebezpečenstvá pre cyk-
listov s troma rôznymi výstupmi:

1. mapa v elektronickej verzii – ako 
vrstva mapy Google, ktorú je mož-
né integrovať na webstránky alebo 
zdieľať cez odkazy;
2. autorská ilustrovaná mapa vlast-
nej produkcie v elektronickej verzii 
– PDF s  možnosťou aktualizácie 
dotlače;
3. autorská tlačená mapa vlastnej 
produkcie v náklade 250 kusov. 
 Mobilné dopravné ihrisko, 
ktoré by spĺňalo požiadavky na 
dopravnú výchovu, je drahšie, 
ako respondenti ankety predpo-
kladali. Mesto preto ešte v tomto 
roku objedná prvú časť doprav-
ného ihriska. Na ňom bude mož-
né vyučovať pohyb v  križovat-
kách či pohyb na priechodoch 
pre chodcov. V budúcom roku by 
sme chceli v rámci cyklozásahov 
mobilné dopravné ihrisko rozšíriť 
a skompletizovať. 

 Na preznačenie miestnych 
komunikácií bolo vytipovaných 
viacero ulíc, najmä jednosme-
riek.  Cyklisti v týchto uliciach 
jazdia obojsmerne, čím porušujú 
cestný zákon, avšak dopravným 
značením sa dá ich pohyb upra-
viť a zlegalizovať. Ako prioritnú 
lokalitu v spolupráci s iniciatívou 
Malacky na kolo sme vytipovali 
najdlhšiu jednosmerku v  meste, 
Ulicu 1. mája. Na tejto ulici sa vy-
značí jazda cyklistu v protisme-
re vodorovným a zvislým zna-
čením, parkovanie sa presunie 
na pravú stranu (v smere jazdy) 
a  odstránia sa aj problematic-
ké červené bariéry z chodníka, 
ku ktorým dostalo mesto viacero 
podnetov v  súvislosti s  bezpeč-
nosťou chodcov.
 Okrem spomínaných cyklozá-
sahov sa posúvame aj vo veľkých 

projektoch. V nadväznosti na ge-
nerel cyklodopravy, ktorý v  júni 
schválilo mestské zastupiteľstvo, 
sa už projektuje hlavná cyklistic-

ká spojnica mesta od Kostolišťa 
po Nádražnú.

Text: Ľ. Pilzová / M. Ondrovič, 
foto: S. Osuský

Lávka cez Malinu

Cykloopatrenia Ulica 1. mája

Ilustračné foto – mobilné dopravné ihrisko, zdroj: www.dopravneihriska.sk 
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Rodičia škôlkarov 
sa môžu tešiť: 
vznikajú ďalšie miesta v MŠ
 Po nedávnej rekonštrukcii hlav-
ného pavilónu Materskej školy 
na Bernolákovej podstupuje obno-
vu ďalší objekt v tomto areáli. Ten-
toraz sa prestavuje pavilón, známy 
ako bývalé jasle. 
 „Po jeho odovzdaní môžeme 
umiestniť ďalších 25 detí, čím do bu-
dúcnosti stabilizujeme počet miest pre 
našich škôlkarov,“ spokojne konšta-

toval primátor mesta Juraj Říha. Ako 
povedal, pavilón bude zodpovedať 
úrovni 21. storočia. 
 Malacky sú jednou z  mála sa-
mospráv na Slovensku, ktoré nema-
jú problém s miestami v materských 
školách. Vďaka novému pavilónu 
na Bernolákovej budeme môcť prijať 
deti vo veku okolo 2 a pol roka. 

-lubi/otano-

Ďalšie zrekonštruované a nové chodníky

Vnútroblok na Radlinského 
Po niekoľkoročných nesplnených sľuboch dostane rozbitý chodník vo vnút-
robloku na Radlinského nový povrch. Rekonštrukcia by sa mala skončiť v naj-
bližších dňoch.

Ku Kauflandu 
Nový chodník medzi dolným kostolom a Kauflandom zvýši bezpečnosť chodcov, ktorí za nákupmi doteraz chodili 
po okraji frekventovanej Brnianskej cesty. Jeho výstavbu financoval obchodný reťazec. Napojil sa na existujúci chod-
ník pri priechode pre chodcov pri Ulici 1. mája. Jeho súčasťou je nové verejné osvetlenie  a nový mostík ponad Malinu.

Vedľa cvičiska 
Nedokončený chodník za okresným úradom sa nedávno dočkal predĺženia. 
Chodci tak majú komfortné spojenie zo Záhoráckej na Ulicu 1. mája, ktoré 
vedie popri cvičisku pre psov.

Pozdĺž parkoviska na Záhoráckej
Starý asfaltový chodník je už minulosťou. Po rekonštrukcii má dláždený povrch, pričom prístup ku vchodom a nové-
mu parkovisku je bezbariérový. V budúcom roku by naň mal nadviazať nový chodník na Pribinovej ulici.

V minulom čísle Malackého hlasu sme priniesli informácie o zrekonštruova-
nom chodníku v centre mesta od bašty k Základnej škole Dr. J. Dérera a o no-
vom, ktorý vedie k Materskej škole na Rakárenskej ulici popri múre Zámoc-
kého parku. Medzitým dostali, resp. dostávajú novú tvár ďalšie chodníky.

-red/otano-
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Školáci pripravili tradičnú 
jesennú výstavu 

 
Školský klub pri ZŠ Štúrova každoročne usporadúva výstavu ovocia, 
zeleniny a tekvíc. Átrium školy sa znova zmenilo na malé výstavisko 
úspešného záhradníčenia rodičov a starých rodičov našich detí, ktorí 
radi prispeli peknými exemplármi zo svojej úrody.

Jeseň má svoje čaro a  čas-
to inšpiruje k tvorbe. Fantázii 
sa medze nekládli, a tak tekvičky i os-
tatná zelenina dostali rôzne podoby. 
Najväčší obdiv si vyslúžila obrovská 
tekvica, ktorá zaujala svojou hmot-
nosťou a krásnym tvarom.  

Prehliadka darov prírody bola pre 
deti aj praktickou ukážkou na príro-
dovedu a  výtvarnú výchovu. Ďaku-
jeme všetkým za pekné kúsky, ktoré 
obohatili našu výstavku. Už dnes 
sa tešíme na budúcoročnú úrodu.

ŠKD Štúrova

Otvorené dvere 
v Dome Svitania

Streda 19. október. Pestrá ozdobená brána jedného z domov v Ja-
kubove bola jasným znamením: v Dome Svitania je Deň otvorených 
dverí. Tento rok už išlo o 14. ročník podujatia, na ktoré sa tešia za-
mestnanci i klienti. 

 Napriek sychravému počasiu 
si do domu s  číslom 79 našlo cestu 
veľa ľudí. Boli medzi nimi zvedavci, 
ktorí prišli po prvýkrát, ale aj dlho-
roční priaznivci tohto zariadenia 
sociálnych služieb. Tradičného pod-
porovateľa Domu Svitania – mesto 
Malacky – zastupovala prednostka 
Mestského úradu Ľubica Čikošo-
vá v  sprievode zástupcu primátora 
mesta Milana Ondroviča. 
 Návštevníkov sprevádzali klienti 
Domu Svitania. Niektorí suverénne, 
iní možno aj s menšou trémou hrdo 
ukazovali priestory, kde trávia svoj 

čas: krajčírsku dielňu, spoločenskú 
miestnosť či kníhviazačskú dielňu. 
Takmer každý návštevník si odniesol 
niektorý z  výrobkov, ktoré vznikajú 
s  láskou priamo v  Jakubove – van-
kúšik, vianočnú ozdobu, domáce pa-
pučky, bylinkový čaj alebo záložku 
do knihy. Ku každému darčeku navy-
še pribalili úsmev a dobrú náladu. 
 Výrobky klientov Domu Svitania 
si môžete zakúpiť aj na tohtoročných 
vianočných trhoch v Malackách, kde 
budú mať spoločný stánok so svoji-
mi kamarátmi zo Vstúpte. 

Text a foto: Ľ. Pilzová 

ZŠ Štúrova sa zapojila 
do projektu Zdravý chrbátik
 „Naučme naše deti sedieť a  cvičiť 
zdravo, naučme ich vážiť si svoje zdra-
vie,“ aj tieto slová odzneli v rámci pre-
ventívneho projektu Zdravý chrbátik, 
ktorý v ZŠ Štúrova zorganizovalo ob-
čianske združenie Za zdravší život.
 Odborníci skontrolovali prvá-

čikom správne držanie tela, stav 
chrbtice i  plochosti chodidiel. Vý-
sledky týchto vyšetrení dostali 
aj rodičia detí. Časť pedagógov ab-
solvovala teoretické aj praktické ško-
lenie o tom, aké najčastejšie poruchy 
chrbtice majú už aj malé deti a aký-

mi cvičeniami sa dajú napraviť. 
Škola dostala 20 nových fit lôpt, 
ktoré sa budú využívať na telesnej 
a  športovej výchove. Do učebne 
počítačov pribudlo 12 špeciálnych 
podsedákov na správne sedenie.

Text a foto: ZŠ Štúrova

Tekvicové strašidlá v CVČ
Cvečko pripravilo pre deti podujatie, na ktorom tvorili a vyrezávali 
z tekvíc. Menší i väčší priaznivci tejto typickej jesennej zábavy si tak 
preverili svoju fantáziu. Do veselého tvorenia sa zapojili aj rodičia 
či starí rodičia, ktorí bez rozdielu veku podľahli čaru - a možno nos-
talgii – spomínania na detské časy.

 Každý trpezlivo a zodpovedne 
vyberal z ozdôb, špagátikov, stužiek 
či konárikov, ktoré by čo najlepšie pri-
stali jeho tekvičke. Pod šikovnými ruka-
mi sa krivolaké tekvice menili na strašid-
lá, princezné, drakov či čertov. Tí starší 
a odvážnejší si otestovali  svoju zručnosť 
na obrovských tekviciach. Každým ro-
kom sú diela zaujímavejšie a nápaditej-

šie. Porota to pri vyhodnocovaní nema-
la ani tentoraz jednoduché. Zamerala sa 
na fantáziu, kombináciu použitých ma-
teriálov, pestrosť i tvar. Každá tekvica 
bola zaujímavá niečím iným a  každá 
mala svoje čaro. Za najkrajšie dielka zís-
kali deti z rúk riaditeľky Centra voľného 
času Alžbety Šurinovej pekné ceny. 

CVČ

ŠARKANIÁDA alebo nedeľa v oblakoch 
Centrum voľného času pripravilo pre všetkých nadšencov lietania súťaž v púšťaní šarkanov. Počasie bolo 
krásne, slnečné, vetrík pofukoval tak akurát...

 Malí umelci priniesli do výtvar-
nej súťaže doma vyrobených šar-
kanov, ktorých krásne a  originálne 
vyzdobili. Do leteckej súťaže sa 
zaregistrovalo 60 pretekárov, ktorí 
so svojimi šarkanmi  zažívali vzlety 
aj pády. Nakoniec sa vďaka obrovskej 
podpore fanklubov, zložených z rodi-
čov, súrodencov a kamarátov, poda-

rilo mnohým dostať až k oblakom.
 Pretekári, ktorí sa umiestnili 
na popredných miestach, dostali 
od nás pekné ceny. Veď to predsa kaž-
dý pozná, že tie najšikovnejšie deti 
chodia  do Cvečka. V súťaži NAJšarkan 
boli ocenení: Natálka Glembusová, 
Sarah Wachsmannová, Lukáš Ka-
rel, Samko Baliga, Samko Pištelák, 

Zuzana Krasňanská a Alexandra 
Petrášová. V súťaži NAJletec uspe-
li: Anička Rybáriková, Riško Švec, 
Lucka Šatanová, Linda Pešková 
a Lenka Bubáková. 
Všetky deti, ktoré sa zúčastnili, si do-
mov odniesli diplom a  medovníko-
vého draka. 

Text a foto: CVČ
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Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Vyšetrenia očí pre všetkých 
držiteľov Klientskej karty 
Nemocnice Malacky optickou 
koherentnou tomografiou 
zadarmo a bez objednania 
počas Dní zdravia. 

Optická koherentná tomografia patrí medzi najmodernejšie špecializované 
vyšetrovacie metódy pre podrobné vyšetrenie zadného aj predného segmentu 
oka, pri rôznych typoch ochorení sietnice. Medzi ne patria vekom podmienená 
degenerácia makuly, diabetická retinopatia a iné ďalšie. 

Podmienená degenerácia makuly je najčastejšou príčinou straty zraku v populácii 
nad 50 rokov, nemá žiadne varovné sprievodné príznaky, preto sa odhaľuje často 
neskoro. 

Pri tomto ochorení dochádza k strate centrálneho videnia a schopnosti čítať. 
V centre zorného poľa sa môže objaviť rozmazaná škvrna alebo sa dajú 
rozoznávať iba obrysy objektov, nevidíte jasno. Až jedna tretina diabetikov má 
postihnutie sietnice, známe ako diabetická retinopatia. 

Očné komplikácie sa v začiatočných štádiách objavujú bez sprievodných 
prejavov. Videnie nemusí byť poškodené, no v oku môžu prebiehať zmeny skôr, 
ako sa prejavia prvé príznaky zhoršeného videnia alebo je  zistená cukrovka. 
Včasné diagnostikovanie ochorenia aj pomocou OCT vyšetrenia, predchádza  
vzniku vážnejšieho stupňa ochorenia a takisto umožňuje skoré začatie liečby 
a dosiahnutie dobrých výsledkov.

Nepodceňujte preto prevenciu a príďte sa nechať zadarmo vyšetriť do 
Nemocnice Malacky počas Dní zdravia, 26. a 27. októbra, v zasadačke pri 
magnetickej rezonancii.

ZSE jesen inz Malacky hlas 258x169 salka ri.indd   1 14.10.2016   13:00

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Gymnazisti v Himalájach
Malackí gymnazisti začiatkom októbra navštívili Nepál. V rámci dvojtýždňového programu žili v nepálskych rodinách, spoznávali ich kultúru, náboženstvo, kuchyňu, tradície či škol-
ský systém. Počas pobytu absolvovali expedíciu do národného parku Chitwan a trek pod jednu z osemtisícoviek - Annapurnu.

 Okrem krás tejto rôznorodej 
krajiny spoznali aj jej tienisté 
stránky – problémy s  odpadom, 
elektrinu na prídel, neriešenie 
následkov zemetrasenia, chu-
dobu. So svojimi dojmami, po-
znatkami a názormi  sa účastníci 
programu podelia so svojimi spo-
lužiakmi na konferencii v  rámci 
Týždňa globálneho vzdelávania. 
Zozbieraná fotodokumentácia, 

videozáznam a jeho spracovanie 
do tematických prezentácií bude 
študijným materiálom na vyučo-
vací predmet Človek v ohrození.
 Začiatkom novembra bude náš 
nepálsky priateľ – učiteľ partner-
skej školy z Káthmandú – stážovať 
na Gymnáziu v Malackách.

-gym-
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Žiakov zaujala fauna 
i flóra Záhoria

Viete, čo sa skrýva pod názvom lietajúci diamant či močiarna dáma? Prečo volavka dokáže prezimovať 
u nás a bocian nie? Malackí školáci už to vedia. Odpovede na tieto  a ďalšie otázky im v utorok 18. októbra 
dala Hodina envirovýchovy v Centre voľného času pre deti základných škôl. Cieľom netradičného pozná-
vania s ochranárom Martinom Mrázom bolo priblížiť žiakom prírodu regiónu Záhorie.

14. októbra sa 
Jaroslav Kadluba 

dožil 89 rokov.

Sú také dni, 
keď sa obyčajné chvíle 

stávajú neopakovateľnými. 

A tento je jedným z nich. 
Ku krásnym 89. narodeninám 

Ti všetko najlepšie želajú dcéra 
Jarka a syn Jozef s rodinami, 

vnúčatá a pravnúčatá.

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána 
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.

Aj my dnes želáme dobrého 
zdravíčka pre našu babičku 

Angelu Hrčkovú 
od Pána z nebíčka.

Nech jej dá dar zdravia, v ňom 
je žitia sila, aby tu radostne 

a šťastne ešte žila.
Ku krásnym 85. narodeninám, 

ktoré oslávi 1. novembra, 
blahoželajú deti, vnúčatá 

a pravnúčik Jojko.

Jubilanti 
v novembri 
80 Jozef Baluch
 František Neužil
 Rozália Vosátková
85 Angela Hrčková
 Anna Izakovičová
 Klementína Machatová
 Pravomila Vačková
 Emília Vallová
 Jolana Žáčková
90 Rudolf Leskovský
 Martin Valent
91 Anna Chvasteková
92 Anastázia Kühtreiberová

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

BLAHOŽELANIA

  Povedali si ÁNO:
Stanislava Schmidtová a Michal Pavlík 
Zuzana Bilková a Juraj Sokol
Hana Klempová a Patrik Fuksa 
Alena Janská a Martin Smoleň

  Opustili nás:
Ivan Šimek, Jakubov, *1955
Danuše Billiková, Malacky, *1942
Juraj Šipický, Malacky, *1953
Mária Poláková, Malacky, *1925
Jozefa Tomášková, Záhorská Ves, 
*1944   
Ľudovít Beňa, Kuchyňa, *1929
Štefan Kučera, Malacky, *1946
Vojtech Labuda, Malacky, *1946
Ladislav Kapsa, Partizánske, *1945
Ján Kimliček, Sekule, *1939
Ernest Majzún, Závod, *1945

MALACKÁ MATRIKA 
od 10. 10. do 24. 10. 2016

SPOMIENKY

31. októbra uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš manžel, 

otec a dedko Ladislav Hrčka.
Dnes len kytičku kvetov na hrob 
mu môžeme dať, ticho sa modliť, 

s úctou a láskou spomínať.
Manželka Angela, deti, 
vnúčatá a celá rodina.

25. októbra si pripomíname 
1. výročie úmrtia nášho 

drahého manžela, otca a deda 
Stanislava Danihela 

z Malaciek. S láskou v srdci 
spomínajú manželka a deti s rodi-
nami. Kto ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku.

2. novembra si pripomíname 
7. výročie, čo nás navždy opustila naša 

drahá manželka, mamička a babka 
Darinka Šabíková z Malaciek. 

S láskou a úctou spomínajú manžel 
Jaroslav, syn Jaroslav s rodinou, 

dcéra Renátka s rodinou, vnúčatá 
Jaroslav, Alex, Karolínka, Nikolaj 

a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

Ďakujeme.

Záhorské múzeum 
hľadá kroje z okolia Malaciek

Tradičný ľudový odev je dlhodobým objektom pozornosti múzej-
ných inštitúcií. Záhorské múzeum v Skalici buduje jeho zbierku od 
svojho vzniku v roku 1905. Zvýšený záujem o ľudový odev v posled-
ných rokoch dal impulz k príprave monografie Kroje Záhoria a výsta-
vy na rovnakú tému.

 Pri tejto príležitosti má Zá-
horské múzeum v  Skalici záujem 
zdokumentovať fotografické ma-
teriály z  regiónu a doplniť zbier-
ku krojov o menej zastúpené 
krojové typy z  oblasti stredného 
a  južného Záhoria, konkrétne 
z Podhoria Malých Karpát a oko-
lia Malaciek, kde je charakteris-
tický typ lábskeho kroja. Ak máte 
celé kroje alebo ich časti, ktoré 
ste ochotní darovať alebo odpre-
dať múzeu, prosíme, kontaktujte 
nás. Radi uvítame i zapožičanie 
fotografií s  tradičným ľudovým 
odevom (z  celého Záhoria) na 
digitalizáciu, resp. ich zaslanie 
v elektronickej forme.

Kontakty:
Záhorské múzeum v Skalici
Námestie slobody 13
909 01 Skalica

tel: 034/664 42 30
       034/664 42 53

zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
web: www.zahorskemuzeum.sk

Kontaktné osoby: 
historik Richard Drška, 
vedúci oddelenia zbierok Róbert Svíba

-ZM- 

Nedali sa zahanbiť 
 Už úvodná prezentácia ukáza-
la, že záhorská krajina je v  mno-
hých smeroch výnimočná. Milým 
prekvapením bolo, že Chránená 
krajinná oblasť (CHKO) Záhorie, 
CHKO Malé Karpaty a Vojenský ob-
vod Záhorie neboli pre malackých 
žiakov neznámymi pojmami. A po-
radili si aj s tunajšou faunou. Bez 
váhania pomenovali korytnačku 
močiarnu, ktorá, žiaľ, čím ďalej tým 
viac zápasí o svoj životný priestor. 
Povestnú „močiarnu dámu“ z neho 
v  ostatných rokoch vytláča koryt-
načka písmenková, ktorá sa do na-
šich vôd dostala vinou nezodpo-
vedných chovateľov. Vypustenie 
zvieratka z  domáceho chovu do 
voľnej prírody ubližuje všetkým, 
uznali školáci. 
 Deti zaujali aj ďalšie farebné 
fotografie. Poznali raka, vydru, 
bobra, bociana bieleho aj čier-
neho, skokana, jaštericu, vid-
lochvosta, ba i modlivku či dudka 
chochlatého. Prekvapila ich výni-
močnosť pavúka stepníka morav-
ského, sila a  vznešenosť  orliaka 
morského či sokola sťahovavého 

aj  prítomnosť kobylky ságy step-
nej v  Malých Karpatoch. Pozor-
nosti malých mudrlantov neušli 
ani veľké chrobáky – roháč a  fu-
záč. Medzi najpôsobivejšie patrila 
fotka rybárika riečneho, krásne 
sfarbeného operenca, ktorého 
pre jeho vzhľad právom nazývajú 
„lietajúci drahokam“.         

Nedotknuté zákutia 
 A čo zaujalo malackých školákov 
z flóry rodného regiónu? Asi najzlo-
žitejšie pre M. Mráza bolo vysvetliť 
im, že príroda v povodí rieky Moravy 
je takmer nedotknutá a  zachovaná 
preto, lebo tadiaľ viedlo pohraničné 
pásmo a nesmelo sa sem chodiť. De-
ťom znelo veľmi zvláštne, že sa nie-
kedy nedalo chodiť do lesa. 
A  tak je lužný les naším tropickým 
pralesom - vzácnym biotopom, kde 
dokážu žiť dreviny dlhší čas pod vo-
dou, kde sa darí mnohým rastlinám 
a kde našlo svoje útočisko množstvo 
živočíchov, predovšetkým vtákov 
a obojživelníkov. 
V  súčasnosti je obmedzený pohyb 
ľudí predovšetkým vo Vojenskom ob-
vode Záhorie, v ktorom sa nachádzajú 

dôležité mokrade a  vresoviská. Žiaci 
sa dozvedeli, že význam práve mok-
radí sa znovu dostáva do popredia, 
pretože ide o  prírodné čističky vôd. 
Z  tunajších rastlín sa im veľmi páčil 
predovšetkým kosatec žltý a mäsožra-
vá „mucholapka“ bublinatka žltá.    

Citlivé vnímanie prírody
 Žiaci sa na výnimočnom vyučo-
vaní aktívne zapájali  do diskusie, 
odpovedali na otázky a  spontánne 
reagovali na pútavý výklad ochra-
nára. „Ja som držal hada. Môj brat 
chytil jaštericu. Po ceste do Malých 
Levár sme videli bociana. A  ja som 
ho videla hniezdiť na stĺpe. S  tatkom 
sme v  lese našli veľké chrobáky. Na 
stanovačke skoro ráno prišla do našej 
blízkosti srnka.“ O ďalšiu z „počítačo-
vých“ generácií sa naozaj nemusíme 
obávať, deti vnímajú prírodu veľmi 
citlivo. V  záverečnom skúšobnom 
kvíze obstáli dievčatá aj chlapci. M. 
Mráz ocenil záujem škôl o  účasť na 
netradičnej vyučovacej hodine. Po-
zitívne vníma aj skutočnosť, že na 
environmentálnu výchovu detí vplý-
va – podľa ich spontánnych zážitkov 
- prioritne rodina.

V novom krúžku sa budeme túlať 
 Zostali sme vám dlžní odpo-
veď na otázku z úvodu: Prečo vo-
lavka dokáže prezimovať u  nás 
a  bocian nie? Odpoveď je jedno-
duchá – bocian by u  nás nemal 
čo jesť. Živí sa predovšetkým ža-
bami a  ďalšími obojživelníkmi 
a  tie sú počas najchladnejšieho 
ročného obdobia zazimované. 
Volavka, ktorá v  ostatných desať-
ročiach zimuje aj na našom území, 
si dokáže nájsť potravu – ryby, ale 
aj myši, hady či mláďatá vtákov, aj 
v zimných mesiacoch. 

 Pre všetkých, ktorí chcú ešte 
lepšie poznať prírodu nášho re-
giónu, otvára centrum voľného 
času krúžok Spoznávajme Záho-
rie. „Je určený tým, ktorí sa chcú 
s  nami túlať, učiť a  presviedčať 
sa, že krásnu a  zaujímavú krajinu 
máme rovno za humnami,“ uzavrel 
M. Mráz s tým, že záujemcovia sa 
môžu do krúžku prihlásiť priamo 
v CVČ Malacky.

Text: I. Sochorová, foto: Ľ. Pilzová
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8 ŠPORT

Pozvánka na futbalové 
zápasy ŠK Žolík
ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a  futbalových priaznivcov na 
najbližšie domáce súťažné zápasy. Odohrajú sa na ihrisku v Zámoc-
kom parku. Vstup je voľný.

29. 
október
SOBOTA

I. trieda starší žiaci B OBFZ (Bratislava - vidiek)
9.30 h ŠK Žolík B – FK Studienka

I. trieda mladší žiaci B OBFZ 
11.30 h ŠK Žolík B – FK Karpaty Limbach

30. 
október
NEDEĽA

II. liga starší žiaci BFZ (Bratislavský futbalový zväz)

9.30 h ŠK Žolík – FK Rača
II. liga mladší žiaci BFZ
11.30 h ŠK Žolík – FK Rača

05. 
november

SOBOTA

Prípravka A2 BFZ

9.30 h ŠK Žolík – Futbalová akadémia Lafranconi 
FTVŠ UK

Prípravka B2 BFZ 

9.30 h ŠK Žolík – Futbalová akadémia Lafranconi 
FTVŠ UK

05. 
november

SOBOTA

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)

10.00 h ŠK Žolík – MFK Topvar Topoľčany
II. liga mladší dorast ZsFZ
12.30 h ŠK Žolík – MFK Topvar Topoľčany

- ŠK Žolík-

Prvé víťazstvo v Extralige
Hádzanári Malaciek zaznamenali 15. októbra na domácej palubovke proti Pezinku dôležité víťazstvo v Extra-
lige. Bola to zároveň historicky prvá výhra pre Strojár v najvyššej slovenskej súťaži.   

 Zverenci Jána Kordoša šli za ví-
ťazstvom od prvých momentov 
stretnutia a hostí zaskočili rýchlym 
nástupom. V piatej minúte sme vied-
li už 5:0, ale postupne sa Pezinčania 
prebrali a náskok Malaciek aj vďaka 
niekoľkým sedemmetrovým hodom 
stiahli. Po 20 minútach hry bolo skó-
re 11:8 v prospech domácich, ktorí 
za takýto stav mohli ďakovať skve-
le chytajúcemu Dušanovi Roškovi. 
Aj posledná desaťminútovka patrila 
našim. Pezinok urobil niekoľko chýb, 
čo viedlo k polčasovému skóre 17:11. 
 Po prestávke Malacky zvýšili 
náskok a stretnutie sa zdalo byť 
rozhodnuté. V  40. minúte za stavu 
21:13 bola hala Malina svedkom 
červenej karty: zápas po nebez-
pečnom faule musel opustiť jeden 
z hráčov hostí. Paradoxne, práve 
tento moment vyburcoval mužstvo 
spoza Karpát, ktoré robilo Malac-
kám čoraz väčšie problémy a núti-
lo našich hráčov faulovať, dôsled-
kom čoho boli časté vylúčenia. 
V nervóznom závere prišli Malača-
nia hneď o dvoch hráčov. Päť minút 
pred koncom šiel predčasne do ka-
bín Peter Živica a necelé tri minúty 
po ňom rozhodca udelil červenú 
kartu aj Davidovi Stachovičovi. 
Pezinok sa síce v  závere stretnutia 
priblížil na rozdiel troch gólov, ale 
domáci už zápas nepustili a zaslú-
žene zvíťazili 25:22. Hala Malina tak 
po prvý raz videla malacké víťaz-
stvo v Extralige. 

Zostava Strojára Malacky: 
Dušan Roško – Vladimír Pavlík, To-
máš Baláž 1, Robert Baláž 1, Ivan 
Oslej 6, David Stachovič 2, Martin 
Sedláček 3, Pavol Stachovič 3, To-
máš Stachovič 3, Adam Škoda 6, 
Peter Živica, Andrej Dobrocký.

Prehra v Hlohovci
V ďalšom kole, ktoré sa hralo v so-
botu 22. októbra, sme cestovali 
do Hlohovca bez potrestaného Da-
vida Stachoviča a chýbali aj ďalší 
hráči zo základu.  Vyrovnaný prie-
beh bol iba prvých desať minút, 
potom sa ukázala kvalita domá-
cich hráčov. S  HC Hlohovec sme 
napokon prehrali 23:36. 

Zostava Strojára Malacky: 
Dušan Roško, Roman Piaček – Tomáš 
Stachovič st., Vlado Pavlík, Tomáš 
Baláž, Peter Puškáč, Robert Baláž 3, 
Ivan Oslej 2, Martin Sedláček 5, Pavol 
Stachovič 5, Tomáš Stachovič ml., Ru-
dolf Draškovič 4, Adam Škoda 4.  

Po ôsmich zápasoch sme na pred-
poslednom mieste extraligovej ta-

buľky. Za jedno víťazstvo, jednu re-
mízu a 6 prehier máme 3 body. 

TABUĽKA – LINK:
http://www.evysledky.com/tabulka/
l8sasm75/6PLGv8uj/#table;overall
pod tabuľku treba dať zdroj: 
www.evysledky.com 

V novembri prídu silní súperi 
Najbližšie dve extraligové kolá odo-
hráme doma. V sobotu 12. novembra 
privítame silného súpera – niekoľko-
násobného majstra Československa 
i Slovenska a účastníka Ligy majstrov 
Tatran Prešov. O týždeň neskôr, v so-
botu 19. novembra, príde Považská 
Bystrica. Oba zápasy sa hrajú o 18. ho-
dine. Príďte všetci povzbudiť náš tím! 

Text: M. Binčík / M. Mízner, 
foto: Ľ. Pilzová 

Medailisti zo Vstúpte
Plavci z neziskovej organizácie Vstúpte sa pravidelne zúčastňu-
jú na Regionálnych plaveckých pretekoch pre ľudí s mentálnym 
postihnutím. Spoluorganizujú ich Bratislavský samosprávny 
kraj a Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti 
a dospelých. 

 Úspešný bol pre nich aj nedáv-
ny 8. ročník pretekov, z  ktorého 
priniesli do Malaciek päť medailí 
z individuálnych súťaží. Na dráhe 
50 m prsia muži si 1. miesto vyplá-
val Michal Rehák a na 2. mieste 
skončil Karol Hlavenka. Na 100 m 
prsia získal Michal Rehák strie-
bornú medailu a Karol Hlavenka 
bronzovú. Hanka Sýkorová sa 
vrátila s bronzom z trate 50 m pr-
sia, na kratšej 25 m si vyplávala 6. 

miesto. V klasickej štafete si Karol 
s  Michalom  spolu s kamarátmi 
z Domu Svitania Ľubomírom Jan-
čím a Petrom Jungom vybojovali 
striebro. Hanka Sýkorová skonči-
la v integrovanej štafete piata. 
 Vo Vstúpte je plávanie jednou 
z pravidelných aktivít, dvakrát do 
týždňa navštevujú v rámci akvate-
rapie ŠH Malina.

Text a foto: Vstúpte

Naši úspešní plavci zo Vstúpte. Zľava Michal Rehák, Hanka Sýkorová a Karol Hlavenka.

Najbližšie číslo vyjde v stredu 
9. novembra 2016. 
Želáme vám príjemné dni. 


