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ÚVODNÍK

Dobíjajme svoj 
akumulátor 
mladosťou 
 Reklamy s  vianočnými guľami, 
zlatými hviezdami či novodobými 
Santa Klausmi nás už niekoľko ro-
kov tradične upozorňujú na to, že 
prišiel... október. Stalo sa akousi kla-
sikou, že začiatkom tohto mesiaca 
už sú v  predaji cukrovinky v  trblie-
tavých obaloch a  supermarkety sa 
hrdia vianočnými stromčekmi.  Ob-
chodníkom sa nepochybne vyplatí 
rok čo rok posúvať časovú hranicu. 
Odpoveďou sú ľudia, ktorí si dobro-
voľne nechávajú kradnúť jeseň. 
 Čas netreba posúvať, i  tak letí 
dosť rýchlo. Vedeli by o tom rozprá-
vať predovšetkým tí, ktorí prežívajú 
jeseň naplno. Jeseň svojho života. 
Skutočnosť, že október je Mesiacom 
úcty k  starším, v  sebe nesie hlbokú 
symboliku. Ľudia, ktorí sa už môžu 
obzrieť dozadu za svojím životom 
ako za navinutým kotúčom krás-
neho filmu, vedia, v  čom spočíva 
hodnota každého dňa. V  jednej z 
pozvánok, ktorú sme dostali na 
mestský úrad od združenia zosku-
pujúceho seniorov, bol citát: „Keď 
sa na to pozrieme správne, nie 
sme takí starí, len v  sebe máme 
naakumulovanej veľa mladosti.“ 
A  skutočne. Malackí dôchodcovia 
zostávajú mladí v  každom smere. 
Ich akumulátor doslova preteká 
energiou. V  meste pracuje šesť 
seniorských organizácií, predse-
dovia ktorých sa pravidelne stre-
távajú. Zástupcovia najstaršej 
generácie sa zaujímajú o  kultúr-
no-spoločenské dianie, podporu-
jú ho a  nikdy neodmietnu podať 
pomocnú ruku. Skutočnosť, že sú 
stále užitoční, považujú za zázrak. 
„Zázrakom stíhame mnoho vecí, 
zázrakom zvládame veľa situácií, 
ba zázrakom neraz dokážeme 
navariť len z  jedného eura, náš 
život je jednoducho plný zázra-
kov,“ skonštatovala svojho času 
jedna z  aktívnych senioriek. Pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k  starším je 
namieste zaželať dôchodcom veľa 
síl, elánu a nadšenia do ďalších dní. 
Paradoxne - nepotrebujú tieto slová 
viac mladšie generácie? 
 Ignorujme nezmyselné pod-
súvanie, že času už je menej než 
málo, a dobíjajme svoj akumulátor 
mladosťou. Na starobu ako keby 
sme našli. Jeseň sa možno zdá byť 
pochmúrna, ale ani ona nechce byť 
odvrhnutá a bojuje o svoju priazeň 
predovšetkým prekrásnymi farba-
mi. Aj toto obdobie vie byť štedré 
- ako v  kalendári, tak aj v  živote. 
Symbolika októbra je aj v  zbere 
úrody. V  prípade našich seniorov 
ide o plné priehrštia životných skú-
seností a  múdrostí. A  hoci ortuť 
okenného teplomera nemilosrdne 
klesá na dno ako ťažké závažie, 
tešme sa, že jeseň ešte zotrváva. 
A nedajme si ju vziať.

I. Sochorová

Macek nadálej opredení záhadama, 
konferencia má pokračovanie! 
 Do byl Macek? Kedy a  odkád išel do 
Malacek? Proč išel mlácit šošovicu ako-
rát k  nám? Co na to jeho žena? Nebylo 
to šecko konc ináč? – na všetky tieto zá-
sadné otázky sa už v októbri minulého 
roka pokúsili odpovedať účastníci 1. 
medzinárodnej konferencie o Mackovi. 

Téma Macka je však večná, a preto má 
stretnutie nadšencov recesie a  humo-
ru svoje pokračovanie. Macek nadálej 
opredení záhadama! Jak to vidzí súdní 
patológ? Jak Macek ovplivnil svjetové 
divadlo? Ziscí sa konečně ňeco? Podarí 
sa otevrítú konferenciu aj zavrít? To je 

len niekoľko otázok, na ktoré budeme 
hľadať odpovede 14. októbra v kine 
(Kultúrním domečku) v Malackách 
od 10. hodiny na 2. medzinárodnej 
konferencii o  Mackovi. Lektormi 
budú historici, právnička, spisovateľ, 
jazykovedec, divadelná dramaturgič-

ka či archeobotanička. Účastníkov 
nadchádzajúceho stretnutia navyše 
čaká aj Zlatí hrebík: krest obnove-
ného vydáňá Záhoráckého slovňí-
ka! Dojdite, bude sranda! 
Vstup je voľný. Všetkých srdečne pozývame. 

-red-

 

 Kvapka krvi 
25. októbra

SČK Miestny spolok Malacky 
pozýva na odber krvi, 

ktorý sa uskutoční 
v stredu 25. októbra 
od 8.00 do 11.00 h 

v priestoroch Gymnázia 
Malacky (Ul. 1. mája).

Na odber si prineste občiansky 
preukaz, kartu poistenca 

a preukaz darcu.

Informácie: www.ntssr.sk 
– darcovstvo krvi. 

Kontakt: mobil 0949 12 33 62, 
mail klaudiakov@centrum.sk.

DARUJ KRV- ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!
v SČK Malacky

Kandidáti v župných voľbách 
majú vyžrebované miesta 
na volebnú kampaň 
 V  sobotu 4. novembra budeme 
voliť predsedov a  poslancov vyš-
ších územných celkov (VÚC). O post 
predsedu sa v Bratislavskom kra-
ji uchádza 18 kandidátov (volíme 
jedného), o  miesta poslancov má 
záujem v  našom volebnom obvode 
15 kandidátov (volíme dvoch).  Voľby 
predsedu BSK (župana) sú jednoko-
lové, čo znamená, že kandidát, ktorý 
získa najviac hlasov, vyhráva a stáva 
sa predsedom samosprávneho kraja. 

 Mesto Malacky pre každého kan-
didáta vyžrebovalo výlepné plochy, 
na ktoré sa môžu umiestňovať vo-
lebné materiály. Ako výlepné plochy 
slúžia betónové valce na 4 miestach:  
Pribinova (pri AFK), Sasinkova 
(pred ŠH Malina), Bernolákova (pri 
potravinách Domky), Duklianskych 
hrdinov (pri nemocnici). Podľa 
princípu spravodlivosti sú rozdele-
né na 33 plôch (18 kandidátov na 
župana +15 kandidátov na poslan-

cov). Každá plocha, resp. políčko 
je označené písmenom a číslom 
od A1 až C11. Každý kandidát má 
k  dispozícii jedno políčko určené 
žrebom.
Kompletný zoznam kandidátov na 
župana i  na poslancov a  ďalšie in-
formácie nájdete na strane 3.
Podrobný informačný volebný ser-
vis prinesieme v  budúcom vydaní 
Malackého hlasu, ktoré vychádza 
25. októbra. 

Prichádza Záhorácky slovník 
 Viete, čo je perpétr? Koho mô-
žeme označiť slovom roskolínek? 
Dali by ste si knofel? Aj tieto slo-
víčka nájdete v Záhoráckom slov-
níku autora Konštantína Palkoviča. 
Od jeho prvého vydania uplynulo 
20 rokov a už je pre bežného čita-
teľa nedostupné. Dobrou správou 
je, že vďaka mestu Malacky je na 
svete jeho reedícia. Návrh na zno-
vuvydanie Záhoráckeho slovní-
ka iniciovala Komisia pre kultúru 
a cestovný ruch pri MsZ Malac-
ky. Mestu sa podarilo od dedičov 
pána Palkoviča nezištne získať au-

torské práva. Z prvého vydania sa 
nezachovala elektronická verzia, 
takže pôvodná kniha sa prácne 
skenovala a  digitalizovala. Druhé 
vydanie je doplnené o ilustrácie.
 Záhorácky slovník slávnost-
ne vyprevadíme do života počas 
konferencie o Mackovi v sobotu 
14. októbra. Záujemcovia si kni-
hu môžu kúpiť priamo na podu-
jatí alebo v Turisticko-informač-
nej kancelárii (Mestské centrum 
kultúry, Záhorácka 1919).

-lp-

MALACKY, kino 15.10.2016  o 10.00

Macek nadálej opredení záhadama! Jak to vidzí 
súdní patológ? Ziscí sa konečňe ňeco? Podarí
sa otevrítú konferenciu aj zavrít?
Zlatí hrebík: krest obnoveného vidáňá
Záhoráckého slovňíka! VST

UP

VOLNÍ

2.

14.10.2017

MEDZINÁRODNÍ 
KONFERENCIA O MACKOVI
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Pozor na obmedzenie premávky v Lamači
V sobotu 7. októbra sa začala úplná rekonštrukcia križovatky Hodonínska – Vrančovičova v Lamači. 

Najdôležitejšie dopravné obme-
dzenia: 
• hlavná ulica Hodonínska je 
s veľkým obmedzením,
• výjazd a vjazd na Vrančovičovu (pri 
pohostinstve U Pantla) je uzavretý, 

• autobusové zastávky (MHD a re-
gionálne spoje) na Hodonínskej 
ul. sú umiestnené priamo do jazd-
ného pruhu. Keď je na zastávke 
autobus, všetky vozidlá za ním 
musia stáť. 

Všetkých vodičov, ktorí smerujú 
z Malaciek alebo do Malaciek, prosí-
me, aby sa tomuto miestu vyhli. Od-
porúčame obísť Lamač po diaľnici.

-red-

Dérerka dostane 
moderné športovisko
 Najstaršia a  počtom žiakov naj-
väčšia základná škola v  Malackách 
dostane nový športový areál. V  bu-
dúcom roku by sa malo na Dérer-
ke začať kompletne rekonštruovať 
zastarané asfaltové ihrisko, ktoré sa 
zmení na moderné multifunkčné 
športovisko s novým doskočiskom 
a gumovým povrchom. 
 Náklady na opravu sú rozpočí-
tané na 80 tisíc eur. Predseda vlády 
SR Robert Fico poskytol zo svojej 
rezervy 10 tisíc, spoločnosť Pozagas 
prispeje sumou 30 tisíc a  mesto dá 
zo svojho rozpočtu 40 tisíc. „Sna-
žíme sa postupne okrem škôlok re-
konštruovať aj základné školy. Nedá 
sa odstrániť všetko naraz a hneď, 
ale Dérerke chceme pomôcť dvoma 
projektami. Dostavbu telocvične už 
schválilo mestské zastupiteľstvo a  na 

ministerstve školstva sme podali žia-
dosť o dotáciu 150 tisíc eur. Pre ak-
tuálny projekt nového športoviska 
sme získali už podporu spoločnosti 
Pozagas a pána premiéra, za čo im 
veľmi ďakujem,“ povedal primátor. 
 Základná škola Dr. J. Dérera sídli 
v budove z prvej republiky. Pôvodná 
telocvičňa už dávno kapacitne ne-
stačí a zastaraná je aj kotolňa. Inves-
tície sú teda nevyhnutné, a aj preto 
sa vedenie mesta rozhodlo, že spolu 
s ihriskom sa zrekonštruujú aj hlavné 
vetvy kanalizácie. 
 Nové športovisko bude multi-
funkčné pre viacero športov. K  dis-
pozícii bude aj verejnosti 
na rekreačné športovanie.

S využitím informácií 
z www.lpm.sk spracovala –lp-

Andělské hody vo Veselí 
 Kresťanský sviatok Anjelov stráž-
nych (2. októbra) je v  našom par-
tnerskom meste Veselí nad Moravou 
spojený s množstvom tradícií. Všetky 
vychádzajú z  jedného faktu: tamoj-
ší kostol nesie meno práve Anjelov 
strážnych, čo znamená, že začiatkom 
októbra majú hody s prívlastkom An-
dělské. Na tých tohtoročných sa za 
Malacky zúčastnili zástupca primá-
tora Milan Ondrovič a predsedníčka 
komisie pre kultúru a cestovný ruch 
Lucia Vidanová. V sprievode prvého 
vicestarostu Petra Kolářa zažili na 
každom kroku autentické tradície: 
spev, tanec,  radosť, ba aj krojovaný 
sprievod s vozmi po celom meste. 
 Predsedníčka malackej kultúrnej 
komisie sa do Veselí vrátila po 12 ro-
koch. Spoločnú reč našla predovšet-
kým s druhým vicestarostom Petrom 

Kolaříkom a jeho manželkou Jarmilou, 
ktorí sa - rovnako ako ona – venujú so-
ciálnej oblasti a charite.  „Vo Veselí bolo 
skutočne veselo. Partnerstvo našich 
miest je stále živé, otvorené k výmene 
skúseností nielen z riadenia samosprá-
vy, ale najmä vzájomnému stretávaniu 
našich obyvateľov. Verím, že Veselčanov 
budeme môcť privítať počas Advent-
ných Malaciek. Bolo by fajn nadviazať 
na projekt Kultúry bez tlmočníka, ktorý 
sa v minulosti organizoval,“ zhodnotila 
návštevu L. Vidanová. 
 Počas oficiálneho prijatia na 
radnici sa M. Ondrovič poďakoval 
starostovi Milošovi Kozumplíkovi za 
pohostinnosť a  vrúcnosť Veselanov 
a zároveň ich srdečne pozval na Ad-
ventné Malacky. Už teraz sa tešíme 
na ich návštevu. 

-lp-

Primátor so seniormi 
predovšetkým o MHD 

Ďalšie zo série stretnutí primátora mesta Juraja Říhu s radou seniorov a občanov so zdravotným znevý-
hodnením sa začalo blahoželaním pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a pozvaním na pripravované po-
dujatia pre seniorov. Primátor informoval o  aktuálnych projektoch mesta: o úprave okolia nového cin-
torína, pokračujúcej rekonštrukcii vnútroblokov na Ulici 1. mája, chystanej cyklotrase a pripravovanom 
veľkom záchytnom parkovisku v areáli bývalej píly. 

 Najväčší priestor z dvojhodino-
vého rokovania dostala téma mest-
skej hromadnej dopravy. Systém 
4 autobusových liniek, ktorý začal 
fungovať približne pred mesiacom, 
je stále v   „zahrievacej fáze“. Primá-
tor si vypočul niekoľko zásadných 
pripomienok k MHD a zdôraznil, že 
prioritou mesta bolo dostať pracu-
júcich z  obytných častí na stanicu 
k  vlakovým spojom. Ako povedal, 
vníma aj potreby seniorov: „Mestská 
hromadná doprava je tu pre všetkých 
ľudí, preto  vítam každý návrh na jej 
skvalitnenie. Pozorne som si vypočul 
všetky postrehy a  budem ich tlmočiť 
kolegom na mestskom úrade aj  spo-
lupracovníkom v Slovak Lines. Našou 
snahou je veci zlepšovať a presne 
s  týmto zámerom vznikla rada seni-
orov a osôb so zdravotným postihnu-
tím.“  
Na základe odporúčaní rady seni-
orov mesto začalo pripravovať:
• „okružnú linku“, ktorá by vo najvy-
ťaženejších časoch vhodne dopĺňa-
la grafikon a umožňovala seniorom 
a študentom cestovať bez prestupu,
• zmenu trasovania linky B cez 
Veľkomoravskú ulicu,

• pridanie liniek na nový cintorín 
v poobedňajších hodinách, 
• zriadenie zastávky MHD na Juhu 
pri zdravotnom stredisku a obno-
venie pôvodnej zastávky pri Apro. 

 Pripomienky smerovali aj na 
systém cestovných lístkov. Pri ku-
povaní jednotlivých lístkov u vodi-
ča sa platí 0,70 € za 15-minútový 
lístok a 0,90 € za 30-minútový. Se-
niori nad 60 rokov platia polovicu. 
Tí, čo dovŕšia 70 rokov a majú Seni-

orPas, cestujú po celom Bratislav-
skom kraji zadarmo. Počas časovej 
platnosti cestovného lístka je mož-
né v rámci jednej zóny prestupovať.
 Možnosť na zapracovanie pri-
pomienok k  malackej MHD bude 
už začiatkom decembra, keď pre-
pravcovia každoročne upravujú 
svoje cestovné poriadky. Dovtedy 
sa chce primátor ešte raz stretnúť 
s radou seniorov.

-lp-/-ing-
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Kandidáti do zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja, obvod č. 12 
(Malacky, Studienka, Závod, vojenský obvod Záhorie)

Oskar Dobrovodský 
46, strojár 
Malacky 
SME RODINA - Boris Kollár 

Peter Hallon 
30, člen predstavenstva 
Malacky 
nezávislý kandidát 

Marián Haramia, MUDr. 
58, lekár - chirurg 
Malacky 
nezávislý kandidát 

Stanislav Haramia, Ing. 
52, poľnohospodársky inžinier 
Malacky 
Slovenská národná strana 

Peter Kováč 
37, invalidný dôchodca 
Malacky 
Kotleba - Ľudová strana Naše Slo-
vensko 

Ján Kubinec 
34, vedúci kvality 
Malacky 
Slovenská národná strana 

Martin Macejka, Mgr. 
35, učiteľ - historik 
Malacky 
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, 
Strana maďarskej komunity - Magy-
ar Közösség Pártja, NOVA, Občianska 

konzervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska 

Jozef Mračna, Ing. 
62, prednosta okresného úradu 
Malacky 
MOST - HÍD, SMER - sociálna demok-
racia, SKOK - Európski liberálni de-
mokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS 
- Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia - Demokratická strana, STA-
ROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

Marian Novota, Ing., PhD. 
49, procesný manažér, poslanec 
mestského zastupiteľstva 
Malacky 
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, 
Strana maďarskej komunity - Magy-
ar Közösség Pártja, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska 

Anton Pašteka, Mgr. 
68, učiteľ 
Malacky 
MOST - HÍD, SMER - sociálna demok-
racia, SKOK - Európski liberálni de-
mokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS - 
Slovenská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana, STAROS-
TOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

Vladimír Petráš, Mgr. 
37, auditor 
Malacky 
SME RODINA - Boris Kollár 

Juraj Říha, JUDr., Ing., PhD. 
32, primátor Malaciek 
Malacky 
nezávislý kandidát 

Peter Stanek 
23, riaditeľ 
Závod 
nezávislý kandidát 

Vavrinec Studenič 
46, bezpečnostný pracovník 
Závod 
Kotleba - Ľudová strana Naše Slo-
vensko 

Lucia Vidanová, PhDr., Ing. 
36, projektová manažérka Vstúpte, 
n. o. 
Malacky 
nezávislá kandidátka

Kandidáti na predsedu 
Bratislavského samosprávneho kraja
Rastislav Blaško, PhDr., Mgr. 
46, publicista, fotoreportér, repre-
zentant Slovenska vo futbalgolfe 
Pezinok 
nezávislý kandidát 

Jozef Danko, JUDr. 
45, podnikateľ 
Bratislava - Staré Mesto 
nezávislý kandidát 

Juraj Droba, Mgr., MA, MBA 
46, poslanec NR SR (SaS), manažér 
Bratislava - Ružinov 
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), Strana 
maďarskej komunity - Magyar Közös-
ség Pártja, NOVA, Občianska konzer-
vatívna strana, Zmena zdola, Demok-
ratická únia Slovenska 

Pavol Frešo, Ing. 
48, predseda Bratislavského samo-
správneho kraja 
Bratislava - Staré Mesto 
nezávislý kandidát  

Milan Ftáčnik, doc., RNDr., CSc. 
61, vysokoškolský učiteľ 
Bratislava - Staré Mesto 
nezávislý kandidát  

Natália Hanulíková, Mgr. 
28, psychologička, predsedníčka 
Strany zelených Slovenska 
Bratislava - Karlova Ves 
Strana zelených Slovenska 

Ľubomír Huďo, PhDr. 
54, novinár 
Bratislava - Dúbravka 
nezávislý kandidát 

Martin Jakubec, PhDr., PhD. 
33, manažment riadenia, generálny 
manažér, pedagóg, podnikateľ 
Bratislava - Nové Mesto 
nezávislý kandidát 

Ľubomír Kolárik 
51, súkromný podnikateľ 
Chorvátsky Grob 

Strana zdravotne a sociálne znevý-
hodnených občanov  

Daniel Krajcer, Mgr. 
48, publicista 
Bratislava - Staré Mesto 
MOST - HÍD, SKOK - Európski liberálni 
demokrati, Strana zelených 

Rudolf Kusý, Mgr. 
41, starosta mestskej časti Bratislava 
- Nové Mesto 
Bratislava - Nové Mesto 
nezávislý kandidát 

Marián Leinerovič, Mgr. 
67, pedagóg 
Stupava 
NOVÝ PARLAMENT 

Milan Lopašovský, PharmDr. 
54, farmaceut 
Bratislava - Staré Mesto 
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA 
(SMS) 

Ján Mrva, Ing. 
48, starosta Bratislava - Vajnory 
Bratislava - Vajnory 
nezávislý kandidát  

Lukáš Parízek, Mgr. 
31, štátny tajomník MZVaEZ SR 
Bratislava - Vajnory 
Slovenská národná strana  

Jalal Suleiman, Ing., PhD. 
51, prekladateľ 
Pezinok 
Komunistická strana Slovenska  

Andrej Trnovec, RNDr. 
54, kultúrno-osvetový pracovník 
Bratislava - Staré Mesto 
Slovenská ľudová strana Andreja 
Hlinku  

Jozef Uhler, JUDr., Mgr. 
41, IT špecialista 
Bratislava - Jarovce 
nezávislý kandidát

Vyžrebované výlepné plochy – 

kandidáti do zastupiteľstva BSK
Oskar Dobrovodský   C5
Peter Hallon    B9
Marián Haramia      C1
Stanislav Haramia   C9
Peter Kováč  C10
Ján Kubinec   B8
Martin Macejka   C6
Jozef Mračna    C11

Marian Novota    B10
Anton Pašteka    C3
Vladimír Petráš    B11
Juraj Říha    C8
Peter Stanek    C4
Vavrinec Studenič    C2
Lucia Vidanová    C7

Vyžrebované výlepné plochy 
– kandidáti na predsedu BSK
Rastislav Blaško  A6
Jozef Danko  B7
Juraj Droba  B1
Pavol Frešo  A11
Milan Ftáčnik   B5
Natália Hanulíková  A10
Ľubomír Huďo  B3
Martin Jakubec  B4
Ľubomír Kolárik  A2

Daniel Krajcer  A3
Rudolf Kusý  B6
Marián Leinerovič A5
Milan Lopašovský   A1
Ján Mrva   B2
Lukáš Parízek   A8
Jalal Suleiman  A9 
Andrej Trnovec   A7
Jozef Uhler  A4

Číslo okrsok a adresa volebnej miestnosti

Adresy volebných miestností
1

4

7

2

5

8

3

6

9

10

11

12

Základná škola, Štúrova 142/A, 
družina č. 1
Základná škola, Štúrova 142/A, 
družina č. 2
Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen 
M. R. Štefánika 7, prízemie, č. dv. 41
Základná umelecká škola, Záho-
rácka 1918, prízemie, č. dv.1

Mestské centrum kultúry, Záho-
rácka 1919, vestibul
Sobášna sieň, Bernolákova 2954, 
vestibul
Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen 
M. R. Štefánika 7, prízemie, č. dv. 60
Základná škola, Záhorácka 
1941/95, I. B  trieda

Materská škola, Jána Kollára 
896/2, trieda č. 2
Centrum voľného času, 
M. Rázusa 2383/30, 1. pavilón
H S F, s.r.o., Jesenského 50, 
vestibul
Malacký kaštieľ, prízemie vľavo, 
Zámocká 932/14

Prenosná 
volebná urna 
Ak chcete zo závažných zdravot-
ných dôvodov požiadať o  hlaso-
vanie mimo volebnej miestnosti 
(tzv. prenosná volebná urna), 
kontaktujte Andreu Baťkovú zo 
sekretariátu prednostky MsÚ 
(3. poschodie), telefón: 
0944 712 596 
alebo 034/7966 111, mail: 
andrea.batkova@malacky.sk

Ste zapísaní 
v zozname 
voličov? 
Občania (voliči) majú možnosť 
overiť si, či sú zapísaní v stálom zo-
zname voličov a či sú údaje o nich 
úplné a  pravdivé. Do zoznamu je 
možné nahliadnuť na Mestskom 
úrade v  Malackách (Bernoláko-
va 5188/1A, budova Inkubátora) 
v úradných hodinách:

• klientske centrum - evidencia 
obyvateľstva, prízemie MsÚ, 
Marta Ferenčáková 
telefón 034/7966 141, mail: 
marta.ferencakova@malacky.sk

• sekretariát prednostky, 3. po-
schodie MsÚ, Andrea Baťková 
telefón: 0944 712  596 alebo 
034/7966  111, mail: andrea.
batkova@malacky.sk

Stranu pripravila redakcia Malackého hlasu.
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Dom Svitania, n.o. v Jakubove
Vás pozýva na jubilejný

15. Deň otvorených dverí
dňa 18.10.2017 od 9. do 15. hod. v Dome Svitania v Jakubove

Už 15. krát otvárame dvere Domu Svitania pre Vás všetkých.
Tento rok máme jubileum, sme tu spolu s Vami už 20 rokov.

Vaša návšteva bude určite prospešná pre obidve strany,
pre nás motivujúca a pre Vás ... uvidíte!

Tešíme sa na Vás, otvoríme Vám dvere

Dom Svitania, n.o. v Jakubove, ZPMP Svitanie
Vás pozýva na stretnutie pri príležitosti

20.výročia otvorenia Domu Svitania
25.výročia vzniku ZPMP Svitanie

dňa 18.10.2017 od 16. hod. v kultúrnom dome v Jakubove
Program:

Kultúrny program, príhovory hostí, príhovor riaditeľky Domu Svitania,
Divadlo na Hambálku, občerstvenie, darček pre každého,
na záver príjemné posedenie „hudba, tanec, klobása       “
Kontakt: tel: +42134/77 33 292, mob: +421905 810 749 

email: domsvitania@stonline.sk www.domsvitania.sk

Centrum voľného času  
 

 vás pozýva na 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
   
 
  

14:30    Prezentácia,  Súťaž tvorivosti pre doma vyrobených šarkanov                
            „NAJ-ŠARKAN“ /prineste si šarkana, ktorého ste si vyrobili      
            a vyzdobili  podľa vlastnej fantázie - nemusí vedieť lietať.... výber  
            materiálu a stvárnenie šarkana je len na vás/. 
             

            Púšťanie šarkanov, prelety nad lúkou  - /môže byť i z obchodu,  
              hlavne, že vie lietať/ - súťaž  „NAJ-LETEC“.  
 

Počas podujatia budete mať možnosť zakúpiť si šarkana na mieste. 
 

16:00   Vyhodnotenie súťaží, diplomy, odmeny pre súťažiacich. 
                       

 Časový harmonogram je orientačný.
 

 V prípade  dažďa sa podujatie nekoná.  
 
Mediálni partneri:                                                                    

 
 
Sponzor:                                                                   
 

Slávnostná imatrikulácia 
na Štúrovej
 V stredu 4. októbra sa v škol-
skom klube na ZŠ Štúrova usku-
točnila imatrikulácia prvákov. 
Budúci „klubáci“ sa  na tento 
deň veľmi tešili.  Predstavili sa 
starším kamarátom a  ukáza-
li, čo sa v  klube počas prvého 
školského mesiaca naučili. Svo-
jím sľubom potvrdili a dokázali, 
že patria medzi veľkých. Staršie 

deti prisľúbili, že budú prvá-
čikom vo všetkom pomáhať 
a  ochraňovať ich. Každý dostal 
na pamiatku darček od členov 
klubu a  sladkú odmenu za sta-
točnosť. 
 Veľa šťastia a  úspechov v  škole, 
milí prváci!

Text a foto: ŠKD Štúrova

90 rokov Gymnázia sv. Františka Assiského – 
Najkrajšie je prezliecť sa za človeka 

S  láskou, citom, odhodlaním, presvedčením a vierou si 4. októbra pripomenuli pedagógovia, študenti 
a pozvaní hostia 90. výročie založenia svojho Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách. Svojho preto, 
lebo im táto škola úprimne prirástla k srdcu. Jednoznačný postoj preukázali aj počas slávnostnej akadé-
mie, ktorá bola dôstojnou oslavou narodenín významnej vzdelávacej inštitúcie v Malackách. 

 Študenti gymnázia si nacvičili 
program, ktorý bol viac ako len kul-
túrny. Ich vystúpenie malo hlbokú 
myšlienku a  posolstvo. Mladí ľudia 
odkázali publiku, že majú jasno 
v  tom, kým chcú byť. Nezávisle od 
všetkých prostoduchých vnemov 
zo súčasného sveta zostávajú sami 
sebou. „Najkrajšie je prezliecť sa 

za človeka,“ spievali zborovo. Do 
dojímavého pásma zakomponovali 
aj pekné spomienky na známe osob-
nosti – významných absolventov 
františkánskeho gymnázia. Fantas-
tickým momentom bolo prizvanie 
jedného z  nich na pódium medzi 
seba. Posledný žijúci maturant 
z 36 abiturientov roku 1944, 93-roč-

ný doktor práv Ivan Budinský, sa 
v radoch generácie svojich pravnu-
kov nestratil. S  mladíckym elánom 
odpovedal na všetečné otázky zve-
davej študentky a  s  nadšením tlies-
kal do rytmu počas tanca budúcich 
absolventov jubilujúcej školy. 
 Riaditeľ gymnázia Daniel Masaro-
vič vo svojom príhovore hovoril o po-
zitívach nevyhnutných pre život člove-
ka, pričom ich v širokom kontexte príz-
načne nazýval svetlom. Prítomným sa 
prihovoril aj primátor Malaciek Juraj 
Říha. Mesto síce nie je zriaďovateľom 
tejto školy, ale aj tú nazval „jednou 
z našich škôl“ a všetkým, ktorí za ňou 
stoja, zaželal veľa úspechov do ďalších 
dní. Počas záverečného standing ova-
tion prítomní neskrývali nadšenie, ale 
aj dojatie. Gymnázium sv. Františka As-
siského dostalo k svojej deväťdesiatke 
krásny dar – vďaku a úsmev tých, ktorí 
ho navštevovali, ako aj tých, ktorým 
v súčasnosti poskytuje ochranné kríd-
la. Všetko najlepšie!

Text: I. Sochorová, foto: Ľ. Pilzová   

EKOTOPFILM v Malackách: najlepšie 
dokumentárne filmy a beseda s tvorcami 
filmu Nesmrteľný les 
 Filmový festival Ekotopfilm – 
Envirofilm prichádza aj tento rok 
do Malaciek. Stretneme sa v piatok 
27. októbra v kine Záhoran. Prog-
ram sa začína predpoludním JU-
NIOR FESTIVALOM, ktorý je určený 
žiakom a  študentom základných 
a stredných škôl. 
 O 16. hodine festival pokraču-
je programom určeným pre širo-
kú verejnosť. Každý, kto sa zaujíma 
o  prírodu, ekológiu a  záleží mu na 
prostredí, kde žije, určite privíta päť 

dokumentárnych filmov – víťazov 
tohto ročníka svetového festiva-
lu. Snímky atraktívnym spôsobom 
otvárajú a  poukazujú na niektoré 
z mnohých problémov, ktorým naša 
civilizácia čelí.
 Program obohatí sekcia „mimo 
plátna“ s tvorcami filmu Nesmrteľ-
ný les. Jeho režisér Erik Baláž  pros-
tredníctvom svojho filmu Strážca 
divočiny a  knihy Posledná pevnosť 
prispel k  ochrane Tichej a  Kôprovej 
doliny v Tatrách. Povzbudený úspe-

chom sa rozhodol pokračovať ďalej. 
Prostredníctvom autentických zá-
berov sa chalani z Arolla Film snažia 
sprostredkovať nadšenie pre divú 
prírodu širokej verejnosti a prispieť 
k ochrane konkrétnych území. Do 
Malaciek prídu predstaviť film 
Nesmrteľný les, druhý z tatranskej 
trilógie. Zároveň porozprávajú o špe-
cifikách nakrúcania v divej prírode.

Vstup na festival je ZADARMO.
Viac info na : www.ekotopfilm.sk.

WWW. E KO T O P F I L M . S K

OLEJNATKA LABUTIA

[ CYGNUS OLEUS ]

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

vstup
volný

Na konci
evolúcie

nie je krása
27. 10. 2017

MALACKY | KINO ZÁHORAN

SPOLUORGANIZÁTOR

TOUR V MESTE MALACKY PODPORILI:

GENERÁLNY PARTNER OFICIÁLNI PARTNERI HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERIDESTINAČNÝ PARTNER MEDIÁLNI PARTNERI REKLAMNÍ PARTNERIFESTIVAL PODPORILISPOLUORGANIZÁTORI

Pantone 432 EC Pantone 180 EC
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Projekt modernizácie objektov a zariadení v Malackách bol úspešný 
Projekt modernizácie, rekonštrukcie a racionalizácie objektov a zariadení v Malackách, realizovaný spoločnosťou ENGIE Services v roku 2015, s využitím modelu Garantovanej ener-
getickej služby (GES) bol úspešný. Plánované garantované energetické úspory vo výške 28 % sa podarilo dosiahnuť a dokonca prekročiť aj pri zachovaní komfortu obyvateľov mesta. 
Malacky získali v júni 2017 cenu EFEKTIA za najlepší projekt energetickej efektívnosti v kategórii verejných budov.

Projekt
ENGIE Services v roku 2014 na zákla-
de výhry v  súťaži podpísala s  mes-
tom Malacky zmluvu na realizáciu 
projektu Rekonštrukcia a  moderni-
zácia 3 objektov v správe a majetku 
mesta – kino, domov sociálnych slu-
žieb a športová hala. 
Projekt bol riešený modelom Ga-
rantovanej energetickej služby 
(GES), hlavným cieľom ktorej bol 
návrh a  realizácia opatrení na 
zníženie energetickej náročnosti 
budov v meste a ich tepelno-tech-
nických zariadení vrátane zabez-
pečenia finančných zdrojov pros-
tredníctvom splácania investície 
z dosiahnutých a dodávateľom 
zaručených úspor.

Prevádzka a úspory
ENGIE Services zrealizovala moder-
nizáciu a  na jeseň 2014 odovzdala 
zrekonštruované zariadenia a  ob-
jekty mestu. Na začiatku roka 2015 
boli tieto objekty uvedené do ostrej 

prevádzky. ENGIE Services, ktorá 
sa v  rámci kontraktu zaviazala na-
staviť ich prevádzkový režim tak, 
aby dosiahla garantované úspory 
energie, začala so sledovaním spo-
treby energie na dennej, týždennej 
a  mesačnej báze a  na základe me-
raní ďalej koordinovala prevádzku 
zariadení (napr. nastavenie teploty 
a iné okrajové podmienky). 
Úspory dosiahnuté v rokoch 2015 
a  2016 boli porovnávané s  kom-
paračným rokom 2012. Počas 
týchto dvoch rokov sa podarilo 
garantované úspory (28 % ročne) 
nielen dosiahnuť, ale aj prekročiť. 
V  roku 2016 ENGIE Services do-
siahla úsporu až 32 %. V tomto 
roku spoločnosť dosiahla garan-
tovanú polročnú úsporu už v pia-
tom mesiaci.
Realizáciou projektu ušetrili Ma-
lacky ročne 147 342 kWh elektriny, 
307 900 kWh zemného plynu 
a 33 005 kWh tepla, čo predstavuje 
celkovú ročnú úsporu 43 841 eur.

Malacky získali za projekt GES cenu 
EFFEKTIA 2017
Projekt Rekonštrukcia zariadení a ob-
jektov v Malackách získal jednu z hlav-
ných cien súťaže EFEKTIA, ktorú tento 

rok v júni po prvýkrát zorganizovala 
Asociácia poskytovateľov energetic-
kých služieb (APES-SK) v spolupráci 
so Slovenskou inovačnou a energetic-
kou agentúrou (SIEA) a Slovenskou ra-

dou pre zelené budovy (SKGBC). Mes-
to Malacky so svojím projektom GES 
zvíťazilo v kategórii verejných budov. 

www.engie.sk

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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„Aby odborné školstvo dobre plnilo svoju úlohu, musí byť schopné 
pružne reagovať na potreby trhu práce. To je možné dosiahnuť len 
úzkou spoluprácou odborných škôl so všetkými zainteresovanými, 
teda so zamestnávateľmi, stavovskými a profesijnými organizáciami 
a zástupcami zamestnancov. A nárast počtu žiakov to len potvrdzuje.  
I keď niektoré školy ešte stále zaznamenávajú pokles žiakov, tak z aktu-
álnych údajov je možné usudzovať, že dlhodobá spolupráca so zamest-
návateľmi pri mierne stúpajúcej populačnej krivke sa začína postupne 
prejavovať, čo je dobrá perspektíva pre budúce obdobie,,“ vyjadril sa 
bratislavský župan Pavol Frešo.

V Bratislavskom kraji pôsobí 10 centier odborného vzdelávania a prípravy, 
z toho 8 je na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a 2 na školách 
iných zriaďovateľov. V Centre odborného vzdelávania a prípravy pre ob-
lasť technickej a aplikovanej chémie pri Strednej odbornej škole chemickej,  
Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktoré vzniklo 1. septembra 2016 sa zvýšil po-
čet žiakov oproti minulému roku o 46 žiakov. Táto škola aj s podpo-
rou Bratislavského samosprávneho kraja aktívne rozvíja spoluprácu  
s jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov Slovnaft a. s. a aj 
vďaka tejto spolupráci sa podarilo získať žiakov do študijného odbo-
ru chemik operátor, ktorý je v zozname študijných a učebných odborov  
s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.

Spoločnosť Slovnaft ponúka žiakom študujúcim vo vybraných odboroch, 
ktoré sú žiadané na trhu práce, viaceré benefity, ako je štipendium, prí-
spevok na ubytovanie a pod.

Záujem stúpa aj o technické odbory. Dôkazom je vyšší počet žiakov  
o 22 v Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží  
5 v Bratislave, ktorá má dlhoročnú tradíciu vo vyučovaní strojárskych od-
borov a spolupracuje nielen so zamestnávateľmi, ale aj s vysokými školami  
a o 43 žiakov v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Hálova 16  
v Bratislave, ktorá pripravuje odborníkov pre oblasť informačných technológií  
a ponúka aj nový študijný odbor informačné a sieťové technológie. 

Nárast počtu žiakov je aj v školách zameraných na oblasť služieb, naprí-
klad v Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v 
Bratislave stúpa záujem o odbory kaderník, vizážista, kozmetik.

V školskom roku 2017/18 je Bratislavský samosprávny kraj zriaďovateľom 
56 stredných škôl, z toho je 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl,  
2 konzervatóriá, 3 spojené školy a 2 jazykové školy.

POČET ŽIAKOV V ŽUPNÝCH
ŠKOLÁCH RASTIE
Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja nastúpilo v školskom 
roku 2017/2018 18 015 žiakov, čo je o 239 žiakov viac ako v minulom školskom roku. Potešiteľný 
je najmä zvýšený záujem o štúdium a nárast počtu žiakov na stredných odborných školách, ktoré 
pôsobia ako centrá odborného vzdelávania a prípravy.

„
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  Povedali si ÁNO:
Michaela Wolemanová a Martin Friala  
Marcela Habová a Marek Prokop
Lenka Michalovičová a Tomáš Rist  
Michaela Moravčíková a Petr Trnka 
Monika Cilečková a Marek Mládek 
Monika Volárová a Ľuboš Černý 
Lea Krišková a Ján Pagáč 
Veronika Babaríková a Martin Galbavý 
Zuzana Hlásna a Erik Juračič 
Soňa Kunšteková a Tomáš Zajac

  Vítame medzi nami:
Izabel Klímová * 27. 7. 
Miroslav Linder * 25. 7. 
Viktória Podmajerská * 19. 9. 
Kristína Paštrnáková * 25. 9. 

  Opustili nás:
Vladimír Ivan, Malacky, *1961
Martin Valent, Malacky, *1926
Mária Hujsová, Malacky, *1951
Oľga Štefeková, Jakubov, *1948
Anastázia Kühtreiberová, Malacky, *1924
Anna Hlavenková, Malacky, *1941
Štefan Mihok, Čáry, *1968
Anna Odumorková, Malacky, *1952

MALACKÁ MATRIKA 
od 25. 9. do 9. 10. 2017

Ťažko sa hľadajú tie správne slová, 
keď vynáraš sa v pamäti znova a znova. 
Už je to 5 rokov, čo pobral si sa v diaľ. 

Bez rozlúčky a úsmevu, zostal nám 
iba žiaľ. 

4. októbra sme si pripomenuli 
5. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca 

a dedka Ladislava Matúška. 
S láskou spomínajú manželka 

Edita a deti s rodinami. 
Venujte mu tichú spomienku. 

10. októbra sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia našej milovanej 

manželky, mamičky a krstnej mamy 
Gabinky Černy, rod. 
Vittekovej z Malaciek. 

S láskou spomínajú otec Dušan,
manžel Roman, syn Christiánko, 

sestra Silvia, Marek, Kristínka. 
Kto ste ju poznali a mali ju radi, 

spomínajte spolu s nami. 

Keby sa dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť Tvoj hlas. 

Už sa však nevráti, čo osud vzal. 
Ostali len spomienky a v srdci žiaľ. 

4. októbra uplynulo 7 rokov 
od smutnej chvíle, keď nás navždy 

opustila naša milovaná dcérka 
Janka Purdeková – Partlová. 

9. októbra by sa dožila 50 rokov. 
S láskou a bolesťou v srdci 

spomínajú rodičia, sestra Zdenka 
a brat Ladik so svojimi rodinami. 
Kto ste Janku poznali a mali radi, 

spomínajte s nami. 

8. októbra sme si  pripomenuli 
14. výročie úmrtia nášho drahého 
manžela a otca Jozefa Báchora. 

S láskou v srdci spomína 
manželka, deti s rodinami 

a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku. 

4. októbra sme si pripomenuli 
nedožitých 95 rokov našej drahej 

babky Františky Gašparovej. 

S láskou a úctou spomínajú sestra 
Irenka a vnuci Vlado a Roman. 

Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. 

Kto Ťa mal naozaj rád, 
len ťažko môže zabudnúť. 

Odišiel si, niet Ťa medzi nami, 
no v našich spomienkach si stále s nami. 

3. októbra sme si pripomenuli
nedožité 84. narodeniny nášho 

milovaného otca a dedka 
Imricha Hrúza z Malaciek. 

S láskou a úctou spomínajú 
synovia, dcéry, vnúčatá 

a ostatná rodina.

SPOMIENKY

Jubilanti 
v októbri 
80 Anna Budišová
 Cecília Chmelová
 Anna Janská
 Otília Machovičová
 Stanislav Mráz
 Ľubica Strechová
 Rudolf Šmahlík
 Anna Trebuľová
85 Margita Balentová
 Anna Moserová
 Alžbeta Rösslerová  
90 Jaroslav Kadluba
 Karol Krajčovič
 Terezia Uhrincová
91 Albína Tatajková
95 Pavlína Greifová
96 Anna Schönová
98 Ján Kilian
 Terézia Mrázová

Srdečne blahoželáme!

V týchto dňoch sa dožíva 80 rokov pani 
Ľudmila Horínková. 
V deň Tvojich vzácnych  narodenín prišli sme k Tebe 
s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame 
vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie roky viedol Tvoje kroky. 
To Ti želajú dcéry Jana, Elena a Gabika s rodinami. 
Pripája sa celá rodina. 

BLAHOŽELANIE

September plný zážitkov
 Seniori z  Jednoty dôchodcov 
z  Malaciek prežili tohtoročný sep-
tember skutočne aktívne.
 Najskôr sa netradičným doprav-
ným prostriedkom vybrali do ra-
kúskeho veľtržného mesta Tulln na 
výstavu kvetov. Plavili sa kráľovnou 
medzi európskymi riekami, Duna-
jom. Od Bratislavy popod Devín k ús-
tiu rieky Moravy a  ďalej obdivovali 
mestá, hrady a  čarovné zákutia na 
rakúskej strane Dunaja: popri Hain-
burgu, Viedni, cez priehradu Freude-
nau a Greifenstein až do cieľa cesty. 
Úžasný zážitok z plavby ešte umoc-
nil Tulln, kde boli vystavené nádher-
né kompozície a  aranžmány nielen 
z ruží, ale aj z ovocia a zeleniny. 
 Ďalším podujatím, odkiaľ prišla 
veľmi dobrá správa, boli Celosloven-
ské športové hry seniorov Jedno-
ty dôchodcov Slovenska. Malacky 
a  Bratislavský kraj reprezentovala 
Anna Kaffelová, ktorá priniesla zlatú 
medailu za prvé miesto v streľbe.
 Veľkým zážitkom bol 5-dňový po-
znávací zájazd po Slovensku. Na trase 
od Nitry cez Kremnicu a Banskú Štiavni-

cu až na Gemer do Rožňavy spoznávali 
históriu ďalších miest nášho krásneho 
Slovenska. Neobyčajná a  plná emócií 
bola návšteva v podzemí, keď na jeden 
a pol hodiny sfárali do štôlne v Banskej 
Štiavnici a priamo tam sa oboznamova-
li so životom a prácou baníkov v minu-
losti. Aj návšteva mincovne v Kremnici 
im dala veľa nových poznatkov o  mi-
nulosti i  súčasnosti. Navyše kto chcel, 
mohol si vyraziť svoj vlastný kremnický 
dukát. Dojímavé bolo zastavenie v stre-
de Európy pri obci Krahule v Kremnic-
kých vrchoch. Každý sa chcel dotknúť 
pamätného kameňa a urobiť si na pa-
miatku vlastnú fotografiu. Posledný 
deň zájazdu patril prehliadke kaštieľa 
Betliar a jeho nádherného parku, ale 
aj návšteve Ochtinskej aragonitovej 
jaskyne - jednej zo štyroch unikátnych 
jaskýň na svete zaradenej do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. Domov prišli una-
vení, ale plní nových poznatkov. Už te-
raz sa tešia na ďalšie zážitky. 

Text: D. Bukovská, 
foto: A. Kaffelová

Poslanec Martin Macejka: 
Chcem pokračovať v práci pre Malacky v krajskom zastupiteľstve
O rozhovor sme požiadali Martina Ma-
cejku, známeho mestského historika 
a kronikára, autora a spoluautora množ-
stva publikácií o Malackách, učiteľa 
a aktívneho občana, ktorý je mestským 
poslancom a od roku 2013 aj naším po-
slancom krajského zastupiteľstva.

Budete opäť v novembrových voľ-
bách kandidovať za poslanca VÚC? 
Po dôkladnom zvažovaní som sa roz-
hodol, že áno. Rád by som sa uchá-
dzal o dôveru občanov a pokračoval 
vo svojej práci v zastupiteľstve BSK. 

Ako by ste zhrnuli vaše pôsobenie 
v zastupiteľstve BSK?
V priebehu tohto volebného obdobia 
sa nám podarilo presadiť veľa dob-
rého, do Malaciek prišli milióny eur. 
Z tých najväčších investícií spome-
niem každoročné dotovanie malackej 
pohotovosti a rekonštrukciu nadjaz-
du. Som rád, že aj vďaka práci našej 
komisie kultúry sa podarilo zrealizo-
vať v celom okrese výrazne viac pro-
jektov ako v minulosti. Pred voľbami 
som zdôrazňoval tému malackej iden-
tity a na to nadväzujúceho cestovné-
ho ruchu. Teším sa, že veci sa posunuli 
dopredu a je o nás viac počuť.

V čom je vaša výhoda oproti väčši-
ne kandidátov?
Nie som v „kraji“ nováčikom, a môžem 
tak lepšie využiť vybudované kontak-
ty a nadviazať na doterajšiu prácu. 
Nesľubujem nereálne veci. Aktuálne 
spolupracujem na príprave viacerých 
projektov a rád by som sa podieľal na 

ich realizácii. Máme plány, vďaka kto-
rým sa kvalita života Malačanov zlep-
ší - práca v župnom zastupiteľstve 
je behom na dlhé trate a mám chuť 
v nej pokračovať. Výhodou je, že tú 
trať už dobre poznám.

Objednávateľ: Sloboda a solidarita, 
Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, 
IČO: 421 39333.
Dodávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00304913.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
Malackí seniori v strede Európy na Krahuliach.

Najbližšie číslo Malackého hlasu 
vychádza v stredu 25. októbra 2017. 
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Kubo Kopiar má zlato z dráhy i z cesty
Jakub Kopiar poňal aktuálnu sezónu vo veľkom štýle. Je už dvojnásobným majstrom Slovenska. Svoju 
poslednú veľkú medailu zo slovenského šampionátu vybojoval v sobotu 16. septembra v Šali. 

 Pre malackého juniora bol zisk 
zlata z cestného šampionátu na 
10 km impulzom pre blížiace sa maj-
strovstvá Slovenska v cezpoľnom 
behu. Na štarte právom stál po boku 
mužských účastníkov. Nemal dôvod 
neveriť si, veď v týždni zvládol tri 
razy zabehnúť tri kilometre s pauzou 
tri minúty v časoch 9:37, 9:30 a 9:23. 
Táto celkom slušná bilancia ukazuje, 
že Kubo sa nachádza vo forme, v akej 
dosiaľ nikdy nebol. 
 Po štartovom výstrele sa držal 
v čele mužskej skupiny, ďaleko od 
svojich juniorských súperov. V prie-

behu pretekov však Kubovo tempo 
klesalo a šli pred neho niektorí súpe-
ri. Rovnako ako my zhodnotili Kopia-
rov nástup ako predčasne razantný. 
Sú to skúsenosti, mal isto aj na čas 
pod 33 minút, ale zásluhou rýchleho 
úvodu si túto šancu nechal ujsť. Vý-
sledný čas 33:32.
 V závere sa na neho dotiahli aj 
jeho juniorskí prenasledovatelia. 
Neboli však schopní ho predstihnúť, 
a tak dobehol do cieľa ako prvý 
junior. Kubovi k zisku zlata gratu-
lujeme! Stal sa tento rok už dvoj-
násobným majstrom republiky. 

Pripomeňme, že k zlatej zbierke pri-
dal aj dve bronzové medaily – jednu 
z haly pri osobnom rekorde 4:10 min 
na 1500 m (medzičasom ho zlepšil 
na 4:08) a jednu z dráhy na 10 kilo-
metrov.
 Kubo sa následne vrhol do ko-
lotoča behov po lesoch a kopcoch, 
aby sa pripravil na jesennú kroso-
vú sezónu. Majstrovstvá Slovenska 
v krose sa budú konať 19. novembra 
v Šamoríne, malackému bežcovi dr-
žíme palce. 

-ekipa-

Malacky plné džudistov
JUDO-club TJ Strojár Malacky s podporou mesta Malacky zorganizoval v ŠH Malina ďalší ročník Memo-
riálu Jakuba Habudu a Veľkej ceny mesta Malacky v jude žiakov a žiačok. Tento rok prišlo 197 pretekárov 
zo Slovenska a Česka vo veku od 6 do 15 rokov.
 

 Všetci pretekári nám predviedli 
krásne zápasy. No keďže konkuren-
cia bola veľká a vyhrať môže iba je-
den, nie všetkým sa podarilo získať 
medailové miesto. Niektorí naši malí 
pretekári zvládli aj súťažné napätie a 
viedli si veľmi dobre. Všetci sa riadi-
li pokynmi a radami trénerky Sone 

Kunštekovej a skúsenejších kama-
rátov Denisy Cabadajovej a Martina 
Bartoška. Videli sme aj vyrovnané zá-
pasy, kde sa o výsledku rozhodlo až v 
zlatom skóre (kto prvý zaboduje, ten 
vyhrá - napr. u Martiny Moravčíko-
vej to bolo po 2-minútovom zápase 
v 4. minúte zlatého skóre). 

Pretekári pre JUDO-clubu získali: 
1. miesto Martin Bartošek
2. miesto Richard Dienes, Michal 
Bartošek
3. miesto Denisa Cabadajová, 
Martina Moravčíková, Tamarka 
Binčíková.

Text: JK, foto: R. Dienes

Slnečná Malacká desiatka 
a Malacký kilometer

Sobota 30. septembra bola sviatkom bežcov z Malaciek a širokého okolia.  Na 34. ročníku Malackej 
desiatky a 11. ročníku Malackého kilometra na zišlo v Zámockom parku veľa priaznivcov rekreač-
ného behu. 

 Od rána prichádzali deti, často 
aj s  rodičmi, prihlásiť sa do jednej 
z  kategórií Malackého kilometra. 
Tieto detské bežecké preteky sú už 
jedenásty rok súčasťou Malackej 
desiatky a ich hlavným organizáto-
rom je Centrum voľného času. Deti 
podľa veku bežia na rôznych vzdia-
lenostiach: od 60 m až po kilometer.
 Počas detských pretekov prú-
dili do areálu Zámockého parku 
dospelí bežci. Ich hlavné preteky 
odštartoval presne o  12. hodine 
výstrelom zo štartovacej pišto-
le primátor mesta Juraj Říha. Na 
štarte pred tribúnou sa tiesnilo 
140 pretekárov, zaradených do 
trinástich kategórií. Na tribúne 
mali fanúšikov – nielen svojich ro-
dinných príslušníkov, ale i  malých 
bežcov, ktorí dospelých obdivova-
li. Pretekári vybehli na 10-kilomet-
rovú trať, ktorá pozostávala z troch 
kôl. Svoju kondičku, odhodlanie 
a bežecké umenie predviedli divá-
kom na štadióne pri každom pre-
behnutí popred tribúnu. Obdiv za 
elán i  nasadenie si zaslúžia všetci, 
no vyzdvihujeme predovšetkým 
výkony starších bežcov v kategó-
riách nad 65 a  nad 70 rokov. Naj-
starší účastník mal vyše 80 rokov, 
čo je obdivuhodný výkon.
 Na záver ďakujeme všetkým 
bežcom - malým, väčším i  naj-
väčším (najstarším) za účasť, lebo 

bez nich by snaha organizátorov 
nemala zmysel. Srdečná vďaka 
patrí aj všetkým organizátorom: 
členom Komisie pre vzdelávanie, 
mládež  a  šport, pracovníkom 
Centra voľného času, AC Malacky, 
AD HOC, Dobrovoľnému hasičské-
mu zboru a Klubu zdravotne pos-
tihnutej mládeže. V neposlednom 
rade organizátori ďakujú sponzo-

rom, ktorí pomohli finančne a ma-
teriálne: pobočke Raiffeisen Bank 
v Malackách a tlačiarni ESKO v Pla-
veckom Štvrtku.

Kompletné výsledky: 
http://gpz-sk.webnode.sk/

Text: A. Šurinová, P. Tedla, -red-, 
foto: CVČ

Olympijský víťaz 
Matej Tóth na ZŠ 
Záhorácka
 Základná škola na Záhorác-
kej v  Malackách dostala certifikát 
Športovej akadémie Mateja Tótha. 
Zaslúžila si ho za víťazstvo v  súťa-
ži Zapoj sa, behaj a  vyhraj, kde sa 
prostredníctvom mobilnej apliká-
cie zbierali nabehané kilometre. 
Za školu bojovalo 67 rekreačných 
bežcov, ktorí od apríla do augus-
ta spolu nabehali takmer 19 tisíc 
kilometrov. Toto víťazstvo zna-
mená, že 20 talentovaných žiakov 
I. stupňa bude počas školského 
roka 2017/2018 bezplatne tréno-
vať pod dohľadom vyškolených 
trénerov s využitím prepracovanej 
metodiky a špeciálne navrhnu-
tých pomôcok. Tréningy budú 
2x týždenne po 60 minút.  Garanta-
mi za školu sú telocvikári a športo-
ví nadšenci Eva Vargová a Petr Filip. 
„Som rád, že našu školu podporili aj 
ľudia, ktorí s ňou možno ani nemajú 

priamy kontakt. Všetkým ďakujeme,“ 
povedal P. Filip.  
 Certifikát športovej akadémie 
v podobe keramickej plakety s pod- 
pisom Mateja Tótha a  odtlačkom 
jeho tenisky prišiel na ZŠ Záhorác-
ka osobne odovzdať práve olym-
pijský víťaz a  majster sveta. Deti 
využili vzácnu príležitosť získať 
podpis či odfotiť sa. Našu atletic-
kú hviezdu obkolesili a  tie smelšie 
sa aj pýtali: kedy začal športovať, 
aké boli jeho atletické začiatky, či 
ako bude akadémia fungovať. Ma-
tej Tóth sa priznal, že ako žiak bol 
zavalitejší typ. „Ako vidíte, všetko 
sa dá. Možno aj medzi vami vyrastá 
olympionik a ak aj nie, nezabudnite, 
že pohyb je pre život veľmi dôležitý,“ 
povzbudil Matej šikovných žia-
kov zo Základnej školy Záhorácka.   

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Hádzaná – viac ako šport!
 Chcete dať dieťa na hádzanú? 
Príďte na tréningy mladších žiakov! 
Prijmeme medzi seba chalanov rok 
narodenia 2005 – 2007.

PONDELOK   17.00 – 18.30 telo-
cvičňa ZŠ Štúrova 

ŠTVRTOK  16.30 – 18.00 ŠH Malina 

Kontakt: Tomáš Stachovič – 
tréner žiakov, 0911 717 495, 
info@handballmalacky.sk

www.handballmalacky.sk


