
 Po dohode zástupcov mesta a in-
vestora sa začalo asfaltovať v smere 
od Tesca, vďaka čomu sa kruhový ob-
jazd pri obchodnom centre mohol 

dať do prevádzky už pred pár dňami. 
Komunikácia sa opravila až na pod-
ložie vrátane cementovej stabilizácie, 
spevňujú sa krajnice a  vymenilo sa 

zá bradlie na moste pri kúpalisku.  Pre 
dopravu v bežnom režime sa oprave-
ný úsek otvorí počas prvého septem-
brového víkendu (1.–2. 9.)

Po dokončení aktuálnej etapy sa 
práce presunú na ďalšiu časť komu-
nikácie. Opravovať sa bude úsek od 
križovatky pri hasičoch po križovatku 
smer Studienka a Rohožník (tzv. štvtá 
etapa). Doprava bude vedená v polo-
vičnom profile, t. j. v  jednom pruhu 
a bude riadená dočasnou svetelnou 
signalizáciou. V  tejto lokalite sa vte-
dy očakáva menej dopravy, preto-
že od 1. 9. je kvôli dlhoočakávanej 
rekonštrukcii naplánované úplné 

uzavretie cesty Malacky–Rohožník. 
Túto opravu, rovnako ako aj práce na 
diaľničnom privádzači v  Malackách, 
financuje Bratislavský samosprávny 
kraj, ktorý je vlastníkom a správcom 
oboch komunikácií. 

Tak ako už niekoľkokrát, znovu 
opa kovane prosíme všetkých účast-
níkov premávky o  trpezlivosť a vzá-
jomnú toleranciu. Dočasné obme-
dzenia síce momentálne komplikujú 
pohyb, avšak ich výsledkom bude 
tak mer nová cesta, ktorá bude slúžiť 
dlhé roky do budúcnosti. Ďakujeme 
za pochopenie. 

-lp-/-otano-
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úvodník

Aj po 
prázdninách 
pozitívne

Leto sa síce ešte nekončí, ale 
prázdniny sú vo finále. Posledné 
augustové dni sa už tradične nesú 
v  znamení príprav do škôl a  návra
tov do tzv. plnej prevádzky, keď sa 
voľnejšie dni zmenia na kolobeh 
povinností a  úloh. Znie to hrozivo,  
ale aj v tomto prípade platí – nič  
nie je také, ako to na prvý pohľad vy
zerá. Veď okrem každodennej ru ti ny 
nás čakajú i  nové skúsenosti, výzvy, 
množstvo ďalších zážitkov, ktoré sú 
síce iné ako tie prázdninové, ale roz
hodne rovnako cenné a rozmanité. 
Stačí myslieť pozitívne a  vrhnúť sa 
vpred v  ústrety novým pracovným, 
školským či osobným začiatkom.

Po letnej odmlke sa vraciame i my 
v poradí so 14. tohtoročným vydaním 
Malackého hlasu, v  ktorom sa do
zviete, aké boli mesiace júl a august 
v Malackách. Naše leto bolo bohaté 
na po dujatia najrôznejšieho druhu. 
Vďaka MCK i CVČ bol zabezpečený 
pestrý pro gram pre deti i dospelých, 
mesto pokračuje vo viacerých rekon
štrukciách a letné kúpalisko pokorilo 
dlho neprekonaný rekord v návštev
nosti. Zaujímavé sú i športové výko
ny, ktorých ani zďa leka nie je málo.

Píšeme však aj o  udalostiach, 
ktoré nás ešte len čakajú a o ktorých 
by ste mali vedieť. Nechajte sa infor
movať re dakciou Malackého hlasu 
a vstúpte spolu s nami do ďalšej časti 
roka plní elánu, očakávaní a pozitív
nej energie, pretože, ako sme už spo
menuli, nič nie je také, ako to na prvý 
pohľad vyzerá.

n. Bednáriková

• ZŠ dr. J. dérera
všetky ročníky sa stretnú o 8.00 h  

na školskom dvore. V  prípade ne-
priaznivého počasia sa slávnostné 
otvorenie uskutoční v  jednotlivých 
triedach. 

Prosíme všetkých, aby na nový 
tartanový povrch školského dvora 
zvolili vhodnú obuv bez vysokých 
a ostrých opätkov.

• ZŠ Štúrova
prváci o 8.00 h v átriu, ostatné roč-

níky o 9.00 h vo svojich triedach

• ZŠ Záhorácka 
prváci o 8.00 h v školskej jedálni, 

ostat né ročníky o 9.00 h vo svojich 
triedach

• SŠ sv. F. Assiského 
žiaci I. stupňa ZŠ o 8.00 h v kostole,
žiaci II. stupňa ZŠ o 8.00 h vo svo-

jich triedach, 
študenti gymnázia o 8.00 h v trie -

d ach na dolnej chodbe
Prvákov budú čakať od 7.45 h pri 

školskom klube triedne učiteľky, s kto
rými odídu do kostola na slávnostný 
začiatok nového školského roka.

• Materská škola
deti prichádzajú od 6.00 do 8.00 h,

novoprijaté deti prichádzajú o 8.00 h
Zoznamy detí sú zverejnené na bu

dovách elokovaných pracovísk od 27. 
augusta. S umiestnením detí z budovy 
na Ulici Jána Kollára v čase rekonštruk
cie boli rodičia oboznámení.

• Základná umelecká škola
3. 9., 4. 9. a 5. 9., od 14.00 do 18.00 h,  

synagóga – zápisy do odborov vý-
tvarný, literárno-dramatický

3. 9., 4. 9. a 5. 9., od 14.00 do 18.00 h, 
Záhorácka ulica – zápisy do odborov 
tanečný, hudobný 

• Centrum voľného času 
zápis do krúžkov od 3. 9. po čas 

pracovných dní od 8.00 do 18.00 h

• Gymnázium
všetky ročníky o 8.00 h v priesto-

roch školy         -red-

 3. septembra sa začína vyučovanie

Termíny školských prázdnin
Prázdniny Termín Začiatok vyučovania 

jesenné 31. október–2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
vianočné 27. december 2018–7. január 2019 8. január 2019 (utorok)
polročné 1. február 2019 4. február 2019 (pondelok)
jarné (BSK) 25. február–1. marec 2019 4. marec 2019 (pondelok)
veľkonočné 18. apríl–23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
letné 1. júl–31. august 2019 2. september (pondelok)

1. septembra 
uzavrú cestu 
z Malaciek
do Rohožníka

Cesta medzi Malackami a  Ro-
hožníkom bude od 1. septem-
bra uzavretá, dôvodom je jej 
kompletná rekonštrukcia. ob - 
chádzková trasa povedie cez 
Pernek, kadiaľ budú jazdiť 
osob né i  nákladné autá a au-
tobusy.

Opravu zdevastovanej komuni-
kácie sľubovalo niekoľko rokov 
už bývalé vedenie Bratislavského 
samo správneho kraja, ktoré je jej 
vlastníkom i správcom. Zdroje na re-
konštrukciu v hodnote takmer osem 
a pol milióna eur získala župa z eu-
rofondov. Za tieto peniaze sa urobí 
širšia, bezpečnejšia a odolnejšia vo-
zovka. 

Kompletná uzávierka cesty Ma-
lacky– Rohožník bude trvať rok. 

-red-

Rekonštrukcia 
diaľničného privádzača:

končí sa oprava tretieho úseku
Práce v  rámci tretej etapy opravy diaľničného privádzača (od kru-
hového objazdu Tesco po križovatku pri hasičoch), ktoré sa začali  
6. augusta, sú vo finále. úsek je úplne uzavretý a obchádzka vedie 
po Pezin skej a Radlinského. Ako na kontrolnom dni 22. augusta kon-
štatovali zástupcovia spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, prá-
ce postupujú podľa harmonogramu. Po skončení ďalších dvoch etáp  
rekonštrukcie diaľničného privádzača (križovatka na Studienku 
a Ulica duklianskych hrdinov) sa stavebný ruch vráti na začiatok Ma-
laciek. kompletnú opravu podstúpi vstupný most pri čerpacej stanici 
TAM. doprava smerom von z mesta a do mesta bude zabezpečená 
cez dočasné premostenie. 
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križovatka d2 – Rohožník
Táto križovatka odkloní z  centra 

mesta hustú nákladnú dopravu, kto-
rá prichádza zo smeru Rohožník. Pro-
jekt už má za sebou dlhý, približne 
ročný proces posudzovania vplyvov 
na životné prostredie (EIA). Na jeseň 

sa predpokladá za čiatok verejného 
ob starávania na dodávateľa projek-
tovej dokumentácie pre územné  
a sta vebné konanie. 

križovatka d2 – Studienka 
Táto križovatka, plánovaná pri 

Mo teli M, odkloní z centra mesta do-
pravu, ktorá prechádza cez centrum 
mesta zo smeru Veľké Leváre. NDS 
už dostala od projektanta technic-
kú štúdiu. Tento dokument je nevy-
hnutným predpokladom na otvore-
nie procesu EIA. Mesto sa súbežne 

s tým snaží dosiahnuť výstavbu   že-
lezničného nadjazdu a prípojnej ko-
munikácie medzi tzv. levárskou ces-
tou a navrhovanou diaľničnou križo-
vatkou. Aj tu sa črtá pozitívny vývoj.
Nový železničný nadjazd je už zara-
dený do zámeru výstavby v rámci 
modernizácie železničného koridoru 
Devínska Nová Ves–Kúty a prípravu 
spojnej komunikácie má Bratislavský 
samosprávny kraj zaradenú do svoj-
ho programového vyhlásenia. 
 
diaľničné križovatky 
sa nestavajú každý rok

„Práce na príprave obchvatu Mala
ciek je štvorročná tvrdá drina, ale zato 
sme dokázali urobiť míľové kroky v po
rovnaní s inými mestami. Pred voľba
mi do samosprávnych krajov niektorí 
kandidáti na poslancov nielenže bez 
poznania, ale ešte aj s chybným vy
svetlením skopírovali naše slová a kro
ky. A hoci sa určite aj v komunálnych 
voľbách onedlho objavia rôzni kandi
dáti sľubujúci všetko možné, musíme 
si hlavne uvedomiť, že nikto nedokáže 
ani reálne postaviť obchvat za jedno 
volebné obdobie. Dá sa len pripraviť  
a v tomto smere sme s poslancom za  
6. obvod Rádek a viceprimátorom 
mes ta Milanom Ondrovičom naplnili 
úlohu do bodky,“ konštatoval primá-
tor Malaciek. 

Text: Ľ. Pilzová 
v spolupráci s redakciou LPM,

vizualizácia: HBH projekt, ndS 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

v súvislosti s koncom funkčné-
ho obdobia rady školy pri ma-
terskej škole a základných ško-
lách na Záhoráckej a  Štúrovej 
majú občania Malaciek mož-
nosť stať sa delegovanými člen-
mi za mesto v týchto orgánoch.

Radu školy tvoria pedagogickí 
i  nepedagogickí pracovníci školy, 
zástupcovia rodičov a  zriaďovateľa. 
Mesto Malacky ako zriaďovateľ dele-
guje 4 členov, pričom traja z nich sú 
poslanci mestského zastupiteľstva 

a štvrtým môže byť občan – neposla-
nec.

Rada školy je iniciatívny a porad-
ný samosprávny orgán, ktorý vyjad-
ruje a  presadzuje verejné záujmy 
a  záujmy žiakov, rodičov, pedago-
gických zamestnancov a  ostatných 
zamestnancov v  oblasti výchovy 
a vzdelávania. Členstvo v rade školy 
je bezplatné. Záujemcovia sa mô-
žu prihlásiť mailom na adresu  
blazej.pisoja@malacky.sk do piat-
ka 7. septembra 2018.

-red-

Chcete reprezentovať 
mesto v rade materskej 
alebo základnej školy?

Aktuálny stav modernizácie 
verejného osvetlenia

Do aktuálneho projektu boli pri-
dané ešte dve lokality: Cesta mláde-
že v  úseku od Hviezdoslavovej 
po veľkomoravskú a  časť Záho-
ráckej ulice pri dolnom kostole. 
Ďalšou dob rou správou je, že už aj 
Ulica duklianskych hrdinov má 
komplet ne nové verejné osvetle-
nie, čo znamená nielen nové svie-
tidlá, ale aj nové stožiare a  kabeláž 

pod zemou. Napriek rozsiahlej mo-
dernizácii verejného osvetlenia zo-
stáva ešte niekoľko lokalít, ktoré 
sa budú opravovať, resp. dopĺňať 
v budúcnosti. Ide o Cestu mládeže 
(od Veľkomoravskej po Nový cinto-
rín), Zámockú (pripravuje sa revita-
lizácia celej zóny, pričom je pravde-
podobné, že vzhľadom k historické-
mu významu tejto lokality budú mať 
svietidlá iný dizajn) a dve zóny na 
Juhu (revitalizovali sa z eurofondov, 

preto ich nateraz nemožno meniť). 
Mesto už má pripravenú projektovú 
dokumentáciu pre verejné osvet-
lenie na Brniansku, dve zóny na 
Štúrovej, vinohrádok, Továrenskú 
a  Pezinskú. Odhadovaná cena je 
800-tisíc €. 

Zastarané rozvody a kabeláž
Veľa havárií sa odstraňuje už te-

raz, počas modernizácie svietidiel. 
Pravdou ale je, že malacké verejné 
osvetlenie v  Malackách trpí systé-
movými nedostatkami v  podobe 
napríklad za staranej kabeláže. Zna-
mená to, že verejné osvetlenie bude 
musieť byť prio ritou vedenia mesta 
aj v budúcnosti. 

Text: Ľ. Pilzová,
foto: Msú

Príprava obchvatu Malaciek
Ako sme v  mestských médiách už niekoľkokrát 
informovali, Malacky spolu s  národnou diaľnič-
nou spoločnosťou (ndS) pripravujú obchvat mes-
ta. Ide o dve diaľničné križovatky na odklonenie 
osobnej i nákladnej dopravy, ktorá momentálne 
prechádza stredom Malaciek a výrazne zaťažuje 
mesto. „V roku 2015 sme ako nové vedenie mesta 
iniciovali riešenie obchvatu Malaciek dvomi nový
mi diaľničnými križovatkami D2 – Rohožník a D2 –  
Studienka k odklonu tranzitnej dopravy pred Ma
lackami s priamym napojením na diaľnicu D2, keď
že sa dovtedajšie plány na obchvat nášho mesta 
dlhou okružnou komunikáciou ukázali po rokova
niach s vedením NDS a ministerstva dopravy ako 
nepripravené, nefinancovateľné a  nerealizovateľ
né,” vyhlásil primátor Juraj Říha.

verejné osvetlenie – výpadky 
aj pokračujúca modernizácia

Nové verejné osvetlenie na Ulici Duklianskych hrdinov.

viacerí sme v  poslednom čase zaregistrovali výpadky verejné ho 
osvetlenia. Čo sa deje a prečo? – pýtali sme sa dodávateľa moderni-
zácie osvetlenia i vedenia mesta. Podľa ich informácií výpadky súvisia 
s kapacitou is ti čov a s – laicky povedané – postupným „odlaďovaním” 
novozapojených svietidiel do sústavy v Malackách. dôležité teda je, 
že nejde o systémovú poruchu, ale o  dočasnú technickú zá ležitosť, 
ktorá sa v blízkej budúcnosti vyrieši.

Tri posudzované 
variantné riešenia 
križovatky D2 – 
Stu dienka. 
Projektant oporú
ča Variant 2 (fialo
vý).



14/2018 3

ZŠ dr. J. dérera (foto 2)
Areál školy sa zmenil na nepozna-

nie. Najvýraznejšou zmenou je nové 
multifunkčné športovisko vo farbách 
mesta. Škola má okrem toho oprave-
né chodníky, novú závlahu trávnikov, 
rekonštruovanú kanalizáciu, odvod-
nenie okolo budovy či novú výsad-
bu. Revitalizácia areálu sa financovala 
z  viacerých zdrojov: prispeli mesto, 
škola, združenie rodičov, Úrad vlády 
SR a spoločnosť POZAGAS. 

ZŠ Záhorácka (foto 1)
Pokračuje sa v druhej etape zatep-

ľovania budovy (prvá polovica prác 
sa uskutočnila počas vlaňajších let-
ných prázdnin). Vzhľadom na rozsah 
zateplenia sa bude pracovať aj počas 

začiatku školského roka. Škola už má 
za sebou tepelnú reguláciu a vyme-
nené termostatické hlavice, takže 
môžeme povedať, že je pripravená 
na zimu. Spolu so zateplením by to 
malo priniesť značné finančné úspo-
ry na vykurovanie.

MŠ kollárova (foto 3)
Vymenili sa okná, budova sa za-

tepľuje. Malacky získali na zateple-
nie 110-tisíc € z  Envirofondu. Škôlka 
má nové omietky, podlahy, sociálne 
zariadenia, kúpeľne a obklady. Vede-
niu mesta sa podarilo dostať spon-
zorských 20-tisíc € na nové chodníky 
v areáli a osvetlenie, čo v pôvodnom 
projekte rekonštrukcie nebolo. Prá-
ce pokračujú v rýchlom tempe, a ak 

všetko dobre dopadne, opravená 
škôlka by sa mohla otvoriť o  niečo 
skôr, než je oficiálny termín. 

veľkomoravská (foto 6)
Ulica má v celej svojej dĺžke nový 

asfaltový povrch. Keďže cestári nevy-
hovujúco upravili okolie dažďových 
vpustí, mesto odmietlo dielo prevziať. 
Dodávateľ uznal chybu a navrhol rie-
šenie, ktoré by spočívalo v rezaní do 
nového asfaltu. To ale mesto odmiet-
lo, takže v súčasnosti sa čaká na do-
dávku špeciálnej technológie, ktorá 
upraví okolie dažďových vpustí bez 
zá sadného zásahu do asfaltovej vrst-
vy. 

Parkovacie miesta zatiaľ zostáva-
jú v pôvodnej podobe. V budúcnosti 

dostanú novú dlažbu a  kvôli cyklo-
trase sa mierne posunú. Na budú-
ci rok sa predpokladá aj kompletná 
oprava spomaľovačov. Už teraz sa im 
upraví nájazdová hrana, čím sa od-
stráni zvlnený asfalt. 

Rekonštrukcia Veľkomoravskej 
opäť potvrdila slovenský problém so 
stavebnými firmami. Kvôli stavebné-
mu rozmachu je náročné nájsť spo-
ľahlivého dodávateľa prác. Po prvý-
krát za posledné 4 roky sa napríklad 
v  Malackách stalo, že sa do súťaže 
neprihlásila ani jedna firma – kon-

krétne ide o rekonštrukciu ulice Pís-
niky. 

Mestské centrum 
sociálnych služieb (foto 4)

Júnové a  júlové dažde spôsobili 
čiastočné škody na odkrytej budo-
ve MsCSS. Posudzujú sa ako poistná 
udalosť. V areáli je už nová kuchyňa 
a  svoju tvár dostáva aj nadstavba, 
ktorá už má strechu. Momentálne 
pokračujú práce v  interiéri, kde sa 
okrem iného budujú priečky a pri-
budne desať nových izieb pre 20 
klientov.

 
vnútroblok pri CvČ (foto 5)

Zrekonštruovaný je už štvrtý vnút-
roblok na Ulici 1. mája, tentoraz od 
Ulice Martina Rázusa pri CVČ. Dote-
rajšie parkovacie miesta, ktoré tvorili 
staré betónové panely, boli nahra-
dené spevnenými plochami. Pribud-
li opravené prístupové komunikácie 
a  chodníky k  domom, osvetlenie, 
odvedenie dažďovej vody a  zelené 
ostrovčeky. Sadové úpravy sa dokon-
čia na jeseň. 

Cesta mládeže (foto 7)
Časť Cesty mládeže dostala nový 

povrch a znovu vyzerá tak, ako keď 
ju mesto na jeseň 2016 po rozsiahlej 
oprave za 400-tisíc € odovzdalo do 
užívania. V  priebehu necelého roka 
po rekonštrukcii ju však poškodili ply-
nári (rozkopávka plynového vedenia) 
a  poľnohospodári (spustená radlica 
na vozidle). Primátor vtedy vyhlásil, 
že žiadne záplaty na novej ceste ne-
strpí a bude aj za cenu žaloby chrá-
niť záujmy mesta. Napokon sa všetko 
podarilo vyriešiť rokovaniami a dnes 
máme nový jazdný pruh od dolné-
ho kostola po Hviezdoslavovu. Tento 
úsek financoval SPP – distribúcia, ďal-
šiu časť povrchu Cesty mládeže – od 
Hviezdoslavovej smerom k  novému 
cintorínu - zaplatí First Farms.

Stranu pripravili 
Ľ. Pilzová a S. osuský.

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

 keď sa zima opýta,
čo sme robili v lete, 

naša odpoveď bude pomerne rozsiahla. v meste pokračujú práce na rozbehnutých projektoch, niektoré 
sa dokončujú, iné sa začali (rekonštrukcia vnútrobloku na námestí SnP), alebo sa pripravujú (rekon-
štrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici). Tu je prehľad tých aktuálnych. 

1
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3 7
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Termín volieb vyhlásil predse-
da nR SR Andrej danko. v týchto 
voľbách si obyvatelia republiky 
zvolia primátorov/starostov a 
poslancov mestských/miestnych/
obecných zastupiteľstiev. 

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samo-

správy obcí má obyvateľ obce, ktorý 
má trvalý pobyt v obci a najneskôr 
v  deň konania volieb dovŕši 18 ro-
kov veku.

Prekážkou práva voliť je záko-
nom ustanovené obmedzenie 
osobnej slo body z  dôvodov ochra-
ny verejného zdravia.

Právo byť volený
Za poslanca obecného (mestské-

ho) zastupiteľstva, v  hlavnom mes-
te Slovenskej republiky Bratislave 
a v meste Košice aj miestneho zastu-
piteľstva môže byť zvolený obyvateľ 
obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, 
v ktorej kandiduje a najneskôr v deň 
volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mes-
ta, starostu mestskej časti môže byť 
zvolený obyvateľ obce, ktorý má tr-
valý pobyt v obci a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmy-

selný trestný čin, ak odsúdenie ne-
bolo zahladené,

• pozbavenie spôsobilosti na 
práv ne úkony.

Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v  obci svoj-

ho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný. Volič je povinný po prí-
chode do volebnej miestnosti pre-
ukázať okrskovej volebnej komisii 
svoju totožnosť predložením ob-
čianskeho preukazu alebo dokladu 
o  pobyte pre cudzinca. Okrsková 
volebná komisia zakrúžkuje pora-

dové číslo voliča v zozname voličov 
a vydá voličovi dva hlasovacie lístky 
– hlasovací lístok pre voľby do obec-
ného (mestského) zastupiteľstva a 
hlasovací lístok pre voľby starostu 
obce (primátora mesta) a prázdnu 
obálku opatrenú odtlačkom úrad-
nej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov  
a obálky potvrdí volič 
v zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasova-
ním odobrať do osobitného priesto-
ru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do 
osobitného priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov, okrsko-
vá volebná komisia hlasovanie neu-
možní.

na hlasovacom lístku pre voľ-
by poslancov obecného (mest-
ského alebo miestneho) zastupi-
teľstva môže volič zakrúžkovať 

najviac toľko poradových čísiel 
kandidátov, koľko poslancov má 
byť v príslušnom volebnom ob-
vode zvolených. Počet poslancov, 
ktorý sa volí vo volebnom obvode, 
je uvedený na hlasovacom lístku.

na hlasovacom lístku pre voľ-
by starostu obce (primátora mes-
ta alebo starostu mestskej časti) 
môže volič zakrúžkovať poradové 
číslo len jedného kandidáta.

V  osobitnom priestore určenom 
na úpravu hlasovacích lístkov vlo-
ží volič do obálky jeden hlasova-
cí lís tok pre voľby do obecného 
(mestského) zastupiteľstva a jeden 
hlasovací lístok pre voľby starostu 
obce (primátora mesta). Na požia-
danie voliča mu okrsková vo lebná 
komisia vydá za nesprávne uprave-
né hlasovacie lístky iné. Nesprávne 
upravené hlasovacie lístky vloží vo-
lič do schránky na odloženie nepou-
žitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť 
hlasovací lístok pre zdravotné po-
stih nutie alebo preto, že nemôže 
čí tať alebo písať a oznámi pred hla-
sovaním túto skutočnosť okrskovej 
voleb nej komisii, má právo vziať 
so sebou do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov inú 
spôsobilú osobu, aby podľa jeho 
pokynov a  zákona upravila hlaso-
vací lístok a vložila do obálky. Obe 
osoby pred vstupom do osobitné-
ho priestoru na úpra vu hlasovacích 
lístkov člen okrs kovej vo lebnej ko-
misie poučí o  spôsobe hla so vania 
a  o  skutkovej podstate trestného 
činu marenia prípravy a  prie behu 
volieb. Členovia okrskovej volebnej 
komisie nesmú voličom upra vovať 
hlasovacie lístky. Volič, ktorý nemô-
že pre zdravotné po stihnutie sám 
vložiť obálku do volebnej schránky, 
môže požiadať, aby obálku do vo-
lebnej schránky  v  jeho prítomnos-
ti vložila iná osoba, nie však člen 
okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť 
do volebnej miestnosti zo závaž-
ných, najmä zdravotných dôvodov, 
má právo požiadať obec a  v  deň 
konania volieb okrskovú volebnú 
komisiu o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky, a  to 
len v územnom obvode volebného 
okrsku, pre ktorý bola okrsková vo-
lebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepo-
užité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepouži-
tých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí 
priestupku, za ktorý mu bude ulo-
žená pokuta 33 €.

Pripravila: I. Sochorová

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

volebný okrsok č.1
Denisa Bebčáková
volebný okrsok č. 2
Zdenka Bordáčová
volebný okrsok č. 3
Darina Melichárová
volebný okrsok č. 4
Alexandra Halinárová

volebný okrsok č. 5
Annamária Horváthová
volebný okrsok č. 6
Jana Bačová
volebný okrsok č. 7
Iveta Dobrocká
volebný okrsok č. 8
Veronika Kamenistá

volebný okrsok č. 9
Vilma Eva Horňáková
volebný okrsok č. 10
Anežka Kujanová
volebný okrsok č.11
Viera Baňovičová
volebný okrsok č.12
Darina Andelová

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie
a zapisovateľky okrskových volebných komisií

Primátor mesta Juraj Říha vymeno val za zapisovateľku mestskej volebnej 
komisie Janu Slobodovú. Zároveň vymenoval zapisovateľky okrskových 
volebných komisií v meste Malacky:

voľby do orgánov
samospráv obcí
budú v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h

Určenie počtu poslancov, rozsah výkonu funkcie 
primátora a počet volebných obvodov

Mestské zastupiteľstvo v Malackách určilo:
•  na celé volebné obdobie rokov 2019–2022 pre voľby do MsZ 18 po slancov,
•  na celé funkčné obdobie voľby primátora mesta rozsah výkonu jeho funkcie 

na celý úväzok,
•  6 volebných obvodov (3-mandátových) a 3 poslancov v kaž dom volebnom 

obvode.

Zároveň poslanci rozhodli o zahrnutí troch ulíc do iných obvodov:
•  ulicu Jozefa Kubinu z 3. obvodu za hrnuli do obvodu č. 5,
•  ulicu Bernolákovu 24, 26, 28, 30 do obvodu č. 4,
•  ulicu časť obce Malacky Z. O. Prídavky 4411– 4652 do obvodu č. 5.

v  zmysle § 171 ods. 9 a § 176 
ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z.  
o podmien kach výkonu voleb-
ného práva mesto Malacky zve-
rejňuje informáciu o poč te oby-
vateľov (k 24. 8.): 18 792.

oznámenie
o spôsobe, mieste a termínoch 
podávania kandidátnych listín

na primátora mesta Malacky 
a poslancov Mestského zastupiteľstva

kandidátne listiny na primátora mesta Malacky 
a poslancov Mestského zastupiteľstva 

sa podávajú zapisovateľke Mestskej volebnej komisie 
Jane Slobodovej.

 
Miesto podávania kandidátnych listín v čase úradných hodín je 

kancelária číslo dverí 302 na 3. poschodí 
v budove sídla Mestského úradu Malacky. 

Kontakt: 
% 034/796 61 58, e-mail: jana.slobodova@malacky.sk

Kandidátne listiny sa podávajú 
v úradných hodinách Mestského úradu, 

najneskôr do 11. septembra 2018 do 24.00 h.

Kandidátne listiny v listinnej forme podávajú
politické strany/koalície prostredníctvom 

svojho splnomocnenca,
nezávislí kandidáti osobne.

Adresa na doručenie oznámenia 
o delegovaní člena a náhradní-
ka do miestnej volebnej komisie  
a okrskovej volebnej komisie: 
andrea.batkova@malacky.sk.
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Bábkové Žihadlenie 3 finančne pod porili 

Hlavnými partnermi festivalu sú Mestské 
centrum kultúry a mesto Malacky.

V sobotu 1. septembra o 18.30 h príde do Kultúrního domečka 
skutočná hudobno-divadelná lahôdka – šan sónový koncert vý-
nimočnej českej pesničkárky Sylvie krobovej a klauna Jiřího 
„Bilba“ Reidingera. Melancholické, nostalgické vnútorné výkriky 
(šansóny) Sylvie Krobovej prepletie klaun Bilbo svojimi surrealistic-
kými textami, improvizáciami a temnou klauneriou. Do predstavenia 
bude zároveň vstupovať tajomný muž s obrou hlavou L´Ombre. Na 
prvý pohľad nesúrodá dvojica nadväzuje na dadaistické kabare ty 
a ich vystúpenie sľubuje nezabudnuteľný hudobno-divadelný záži-
tok. 

Sylvie krobová sa už od detstva pohybovala okolo divadla, hud-
by a umenia vôbec. Otec ju zaviedol do pro stredia Zdeňka Svěráka, 
Ladislava Smoljaka, Václava Hav la, Olgy Havlovej, Marty Kubišovej 
či Plastic People Of The Uni vers. Preto začala nielen s hudbou a štú-
diom spevu, ale tiež s hraním divadla. Už počas štúdia operného spe-
vu na štátnom konzervatóriu Praha sa pripojila k di vadel nému spol-
ku svojho otca divadlo na tahu. V súčasnos ti pokračuje ako herečka 
so spolkom svojho muža J. Rei din gera v Bilbo compagnie, s ktorým 
vystupuje v Rusku,Anglic ku, Slovinsku, Francúzsku, Grécku, Španiel-
sku a teraz i u  nás. Jiří „Bilbo” Reidinger je známy z účinkovania  
z cirkusu ako klaun a mím. Vyučuje pantomímu na DAMU. Na festiva-
le Bábkové Žihadlenie 3 zahrá Bilbo compagnie aj predstavenie pre 
deti Klaun Pingu.                   MCk 

KULTÚRA

výstava fotografií
minulých i súčasných
Malaciek

V galérii MCK si môžete do 14. septembra pozrieť výstavu fotografií Ma-
laciek – minulých i súčasných. Na veľkých formátoch vynikajú nielen po-
hľadnicové fotografie, ale aj panorámy či detaily. Výstava je prístupná  
v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 h. Vstup je voľný.

-red-

Novinka v kaštieli:
pamätná minca

V  kaštieli si môžu záujemcovia vyraziť pamätnú mincu. 
Autorom fotografie kaštieľa, ktorá bola použitá pri tvor-
be grafického návrhu, je Daniel Krakovský. Tieto suveníry 
sú k dispozícii aj v Turisticko-informačnej kancelárii mesta 
Malacky na Záhoráckej ulici 1919. Pamätné razby sú zaba-
lené v plastových kapsuliach a môžu slúžiť ako darček alebo 
milá spomienka na návštevu nášho mesta. 

Text a foto: TIk

 Šansónový kabaret
 Sylvie krobovej
a klauna Bilba

divadelné Žihadlenie už tradič ne prináša radosť detskému di-
vákovi, no v tomto roku sa rozhodlo potešiť i dospelého diváka.

V prvý deň si sarvašskí hostia po-
zreli Malacky, navštívili krypty pod 
františkánskym kostolom, Kláštorné 
námestie i  kaštieľ. Večer si vypoču-
li koncert zoskupenia Cimbálofka 
Leváranek, ktoré vystupovalo na 
nádvorí kaštieľa v  rámci Kultúrne-
ho leta 2018. Druhý deň ich čakala 

prehliadka Modry. Zastavili sa na 
tamojšom cintoríne, kde položili ve-
niec na hrob Ľudovíta Štúra. Stihli 
si prezrieť aj hrad Červený Kameň 
a  absolvovať degustáciu chutného 
malokarpatského vína. Počas ďal-
ších dní navštívili Brno, Veľké Levá-
re a  Devín. „Bolo to veľmi zaujímavé. 

Niektorí z  našej skupiny sú v Malac
kách prvýkrát,“ povedala predsed-
níčka Slovenskej národnostnej sa-
mosprávy mesta Sarvaš Anna Fran-
ková, ktorá spolu s ostatnými členmi 
Kultúrneho spolku sarvašských Slo-
vákov udržuje v  Maďarsku sloven-
ské zvyky a tradície. 

Najbližšie stretnutie našich part-
nerských miest naplánované na za-
čiatok septembra, keď sa v Sarvaši 
uskutočnia tradičné Slivkové dni.

Text a foto: n. Bednáriková

Letná návšteva zo Sarvaša
kultúrno-spoločenské vzťahy s   partnerským mestom Sarvaš sa na-
ďalej rozvíjajú, o čom sved čí i  letná návšteva maďarských Slovákov 
v Malackách. Tridsaťsedem Sarvašanov strá vilo v našom meste a jeho 
okolí štyri dni nabité bohatým programom.
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ponúklo desiatky podujatí, 
okrem iného sedem koncer-
tov, sedem predstavení pre 
deti, päť besied, sedem pre-
mietaní pod hviezdami, dve 
historické potulky, dve výsta-
vy, štyri tvorivé atelié ry, dve 
rozprávkové čítania v knižni-
ci, dva turnusy letných dní 
v MCk a prehliadky kaštieľa, 

krýpt či múzea. na všetky 
kultúrne podujatia počas 
toh to leta prišlo okolo  
3,5 tisíca návštevníkov. naj-
väčší záujem bol o rozprávky 
pre deti, premietania pod 

hviezdami a koncerty. Ďa ku-
jeme všetkým návštevníkom. 
Malacké kultúrne leto 2018 
finančne podporil  
Brati slav ský samosprávny 
kraj a mesto Malacky.

KULTÚRNE LETO

   1.  King Shaolin – dvorná skupina spe
váčky Celeste Buckingham.

   2.  Vystúpenie Cimbálofky Leváranek.
   3.  Literárny večer spisovateľky Deni

sy Fulmekovej s  hercom Jurajom 
Ku ku     rom.

   4.  Tanečníci Latino Scool v sprievode 
bu beníkov Jamadan roztancovali 
mes to.

   5.  Záujem bol aj o prehliadku kaštieľa.
   6.  Skupina ROĆ HANN priniesla hud

bu z Bretónska.
   7.  Medzi najobľúbenejšie podujatia 

pa  trili rozprávkové popoludnia 
pre deti.

   8.  Rodinná pohoda  na nádvorí kaš
tieľa. 

   9.  Latino Scool: krása, rytmus, mla
dosť.

10.  Úspešné Historické potulky.

1
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Malacké kultúrne leto 2018

3

Foto: MCk, S. osuský
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Poľovnícky 
deň 2018

Zámocký park zažil koncom 
augusta tradičný Poľovnícky deň. 
Na jeho 8. ročníku návštevníci vi-
deli príchod grófa Pálffyho na koči 
so sprievodom, scénu pasova-
nia za lovca či vystúpenia súboru 
Malačané, skupiny Countryfield a 
poľovníckych trubačov. Nechýbala 
koštovka vína, vystúpenie soko-
liarov, klubová výstava jazvečí-
kov a  oblastná výstava psov. Sú-
časťou Poľovníckeho dňa bola 
aj dobrodružná cesta pre deti  
Z rozprávky do rozprávky.  

-red-/-otano-
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Naši v sprievode živej hudby bra-
tov Danihelovcov predviedli štyri 

tan ce a za vynikajúci výkon právom 
dostali najväčší potlesk zo všetkých 

účastníkov. „Mám z  mojich taneční
kov veľkú radosť. Úspešne sme repre
zentovali nielen Malacky, ale aj Slo
vensko a sme radi, že sme mali mož
nosť ukázať vo svete kúsok nášho fol
klóru,“ povedala vedúca FS Macejko 
Andrea Adamovičová. 

Text: -lp-, foto: FS Macejko

„Poď, naspäť sa ísť nedá! Ne
boj sa, zvládneš to!“ Aj taký-
mito slovami povzbudzovali 
dievčatá svojich kamarátov, 
ktorí zdolávali lanovú dráhu  
v Tarzanii pri chate Amor 
v Zlatníckej doline. Známe re-
kreačné stredisko neďaleko 
Skalice bolo poslednou za-
stávkou detí, ktoré strávili časť 
prázdnin v  dennom letnom 
tábore Centra voľného času 
v Malackách.

Aktivity denného tábora, ktorý sa 
uskutočnil koncom júla, niesli spo-
ločný názov Letné potulky. Jeho 
účastníci sa celý týždeň takpovediac 
túlali prázdninovým horúcim letom. 
„Začali sme v pondelok turistickou vy
chádzkou do Sološnickej doliny, kto
rej súčasťou bolo hľadanie pokladu. 
V  utorok na deti čakali hospodári zo 
spoločnosti Farma Land v  Studien
ke, kde mali možnosť zajazdiť si na 
koňoch. Vojenský technický a skúšob
ný ústav Záhorie bol na programe 
v  stre du. Stredobodom pozornosti 
bola vojenská technika, najmä tan
ky a  autá. Štvrtkový výlet na malac
ké rybníky bol tak trocha oddychov
kou práve pred piatkovou Tarzaniou, 
kde ich to očividne veľmi baví. Mnohí 
prešli lanovou dráhou už trikrát,“ po-
vedala nám priamo v centre dia-

nia vedúca tábora Eva Hašková. Po 
celý týždeň si užívali krásne počasie 
a takmer denne sa chodili kúpať. 
„Program sme mali bohatý a rôznoro
dý, spoločne si odnášame pestrú pale
tu zážitkov,“ uzavrela E. Hašková. 

... a ďalšie skvelé turnusy
V  malackom CVeČku mohli deti 

absolvovať hneď niekoľko originál-
nych tematických turnusov denné-
ho letného tábora. Prvý prázdnino-
vý týždeň od 2. do 6. júla to bolo 
Pestré leto pod vedením Zuzany 

Lednárovej. Táborníci navštívili na-
príklad Dopravné múzeum v  Bra-
tislave a  urobili si výlet aj na hrad 

Devín. Pohodové leto v  dňoch od  
9. do 13. júla pod taktovkou Tatiany 
Salajovej prinieslo exkurziu do Ha-
bánskeho dvora vo Veľkých Levá-
roch či Schaubmarovho mlyna 
v Pe  zinku. Päť dní od 16. do 20. júla 
nie slo názov Slnko, voda, pohoda 
a  turnus viedla Mária Brázdovičo-
vá. Adventure Park Karpaty deťom 
ponúkol šport, netradičnú zábavu 
a najmä rovnováhu s prírodou. Ďalej 
spoznali Plaveckú jaskyňu, Devínsku 
Kobylu a  navštívili hvezdáreň v  So-
botišti. 

Vymenovať všetky aktivity v tábo-
re by bolo veľmi zdĺhavé. Jednotlivé 
turnusy neboli len o poznávaní, ale 
predovšetkým o zábave a ozajstnej 
prázdninovej pohode. No povedzte, 
nechceli by ste i  vy zažiť podobné 
dobrodružstvá? Tak teda dovidenia 
o rok v dennom letnom tábore Cen-
tra voľného času v Malackách!

Text a foto: I. Sochorová

Malí milovníci dobrodružstiev sa 
stretávali každé ráno o ôsmej hodine 
pred knižnicou. Náplň ich dennej čin-
nosti bola veľmi rôznorodá. Spozná-
vali pálffyovský kaštieľ a jeho histó-
riu, v knižnici sa začítali do viacerých 
pútavých príbehov, svoje zručnosti  
a fantáziu rozvíjali v Tvorivom atelié-
ri MCK. Vyrobili si napríklad voňavé 
mydielka aj s darčekovou taštičkou. 
A hoci boli prázdniny, neprekážal im 
kus miestneho dejepisu, pri ktorom 
sa zoznámili s expozíciami Múzea 
Michala Tillnera. Organizátori pre de-

ti pripravili aj nevšedný rozprávko-
vý maratón. Popoludňajší oddych  
v podobe príbehov, v ktorých dobro 
víťazí nad zlom, čakal na prázdniná-
rov v kine po každodennom dobrom 
obede. Ani sa nenazdali a šestnásta 
hodina, ktorá bola predzvesťou ich 
odchodu domov, prišla veľmi rýchlo. 

Na záver turnusu si deti okrem 
množstva zážitkov odniesli domov 
aj svoje výtvory a vlastnoručne vyro-
bené prázdninové tričko na pamiat-
ku.

Text: I. Sochorová, foto: L. Czagáňová

 deti si vytvárali 
vzťah k dejinám
i súčasnosti
rodného mesta

Mestské centrum kultúry aj počas týchto prázdnin ponúklo deťom 
zmysluplne využiť voľný čas a  zorganizovalo dva turnusy Letných 
detských dní. Ich účastníci pod vedením pracovníčok MCk Zuzany 
Chrustovej a Lucie Czagáňovej napísali každý svo ju vlastnú knižku 
plnú nezabudnu teľ ných zážitkov. obo ha tili ju o herbár zo su šených 
rastlín, semienok a plodov zo Zámockého parku. S tvorbou herbára 
de ťom pomáhala Iva na kovárová z Turisticko-informačnej kancelárie.
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CveČko ponúklo maratón 
prázdninových dobrodružstiev 

Štvorlístok 
opäť pomáhal 
a rozdával 
radosť
Stopätnásť detí z ťažko skúšaných 
rodín z  celého Slovenska prežilo 
dvanásť dní plných zážitkov a pre-
kvapení v  prázdninovom tábore 
Štvorlístok. Už 21. ročník sa konal 
pri obci Jasenie neďaleko Podbre-
zovej, tentoraz s podporou nadá-
cie Markíza, Slovenského olym-
pijského výboru a detskej organi-
zácie Fénix. deti mohli aspoň na 
chvíľu zabudnúť na ťažké a smut-
né chvíle, ktoré prežívajú doma. 
Medzi táborníkmi nechýbali ani tri 
deti z Malaciek, ktoré sa rekreovali 
vďaka podpore mesta. 

Program, ktorý tradične zabezpe-
čuje hlavný vedúci tábora – známy 
televízny moderátor Patrik Herman, 
bol aj v tomto roku viac ako bohatý. 
Deti sa stretli s mnohými známymi 
tvárami z televíznej obrazovky. Do tá-
bora zavítali Adam Ďurica, Desmod, 
Martin Harich, S hudbou vesmírnou, 
Gizka Oňová, Kali i Peter Pann.

Táborníci sa dočkali obľúbenej jaz- 
dy v záchranných motorových člnoch 
s hasičmi, videli ukážky práce záchra-
nárov, príslušníkov polície aj špeciál-
nych policajných jednotiek, ktoré sa 
predviedli priamo v akcii. Prišlo aj na 
predstavenie stredovekých bojov.

Športové tielka, tričká s dlhými či 
krátkymi rukávmi, nohavice, jedno-
du cho všetko možné prišli pre de ti 
v  rámci aktivity Obleč si svoje die ťa 
nakúpiť napríklad hokejoví repre-
zentanti, ktorí dokázali, že srdce z ľa-
du rozhodne nemajú. „Trošku sa han
bia, a preto tvrdia, že majú všetko, ale 
my sme tu na to, aby sme im po mohli,“ 
povedal majster sveta Ján Lašák. V tá-
bore sa strihali vlasy podľa želania či 
najnovších trendov a deťom tiež pre-
ventívne vyšetrili zrak.

Nuda nemala v Štvorlístku miesto. 
Olympijský deň, Beauty day, 3D kino, 
hľadanie pokladu i diskotéky – všet-
ko bolo tak, ako malo byť. Táborové 
dni sprevádzala nehraná radosť aj 
slzičky šťastia.

„Chcem sa vám veľmi pekne poďa
kovať za vašu pomoc a  spoluprácu. 
Všetky deti sa nám tento rok podarilo 
obliecť a  obuť do nového a  domov si 
mohli odniesť kompletnú výbavu do 
školy a  rozsiahlu materiálnu pomoc, 
ktorá aspoň čiastočne zmiernila ťaži
vú sociálnu a  finančnú situáciu v  ro
dinách, v ktorých žijú. Bez vás by tieto 
deti nič také nezažili a nedočkali by sa 
ani pomoci, ktorú ich rodiny potrebujú. 
Ďakujem, že ste si dali tú námahu a ve
novali dobrej veci svoj čas a  energiu. 
Ďakujem za seba aj za deti!” adresoval 
okrem iných aj malackej radnici svoje 
úprimné slová P. Herman.

-red-

 Macejko tancoval v Taliansku
najstaršia skupina folklórneho súboru Macejko sa v lete predstavila 
na medzinárodnom folklórnom festivale v talianskom meste Cesena-
tico. okrem nich sa zúčastnilo 14 súborov z Andorry, Gruzínska, Lo-
tyšska, Turecka a ďalších krajín. v publiku boli okrem domácich a od-
borníkov aj dovolenkári, ktorí sa práve nachádzali v tejto destinácii.
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v dôsledku rýchleho životného štýlu nás stále viac 
trápia rôzne ochorenia pohybového aparátu, u mno-
hých sa dostavia aj  vážne akútne chorobné stavy. 
Stres dnešnej doby nám dáva poriadne zabrať. Čo-
raz častejšie jazdíme autami aj na kratšie vzdialenos-
ti, väčšiu časť dňa sa hrbíme za počítačom a krčnú 
chrbticu namáhame pozeraním do mobilov. Chôdzu 
– prirodzený pohyb pre človeka – obmedzujeme na 
minimum. 

Bolesti chrbta sú daňou za náš životný štýl 
Tieto činnosti dávajú zabrať pohybovému aparátu 

a ľudí s bolesťami chrbtice v nemocniciach neustále pri-

búda. Pacienti, ktorí dlhodobo trpia nejakým vážnejším 
ochorením, sa môžu spoľahnúť na profesionálnu sta-
rostlivosť odborných fyzioterapeutov. Ich práca zahŕňa 
rehabilitáciu ako veľmi široký komplex liečebných mož-
ností, obsahuje pohybovú liečbu, elektroliečbu, mäkké  
a mobilizačné techniky, strečing, vodoliečbu, svetlolieč-
bu a masáže. Odborne vzdelaní fyzioterapeuti s pacient-
mi cvičia a snažia sa zlepšiť ich svalovú nerovnováhu, 
oslabené svaly posilniť a skrátené uvoľniť. Primárka Hele-
na Lesayová, ktorá od roku 2004 vedie fyziatricko-reha-
bilitačné oddelenie v  nemocnici v  Malackách, hovorí: 
„Pacienti nám neustále pribúdajú, ich vek je od narodenia 
až po seniorov. Naše oddelenie sme rozšírili, máme viac prí
strojov a prijali sme nových fyzioterapeutov i lekára. Snaží
me sa rozširovať možnosti liečby, zavádzame nové metodi
ky pri pohybovej aj fyzikálnej terapii.“ 

Zverte sa do rúk odborníkom
Dobrou prevenciou, ako sa vyhnúť problémom s po-

hybovým aparátom, sú strečingové cvičenia a kva litná 
masáž minimálne dva razy do mesiaca. Uprednostniť 
by ste mali skôr vyštudovaného fyzio terapeuta a ma sé-
ra. Pozor by si mali dávať najmä ľudia s poškodeniami 
platničiek, kĺbov, ciev a podobne. Pod vedením pani 
pri márky Lesayovej poskytu jú v malackej nemocnici na 
profesionálnej úrovni rehabilitačné služby fyzioterapeuti 
a ostatní rehabilitační pracovníci s dlhoročnými skúse-
nos ťami. Liečbu určuje po vyšetrení lekár, musí byť pri-
spôsobená ťažkostiam, stavu pacienta, aj s ohľadom na 
ostatné ochorenia a ich liečbu. Okrem pohybovej liečby 
či elektroliečby poskytujeme laseroterapiu, klasickú a re-
flexnú masáž, lymfodrenáž, parafín či rašelinový obklad. 
V  rámci tzv. doplnkovej, čiže platenej starostlivosti, si 
mô žu klienti dopriať aj elektroliečbu, ultrazvuk alebo 
akupunktúru, tejping, bankovanie, obľúbené masáže, 
parafín.

Pacientov s bolesťami chrbta
neustále pribúda
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Informačný 
terminál ZSE
už v Malackách 
nie je

Vzhľadom na časté otázky zo 
strany verejnosti oznamujeme, 
že terminál Západoslovenskej 
energetiky pre vybavenie slu-
žieb (plyn, elektrina), ktorý bol 
v klientskom centre MsÚ na Rad-
linského ulici, bol zrušený. Ďaku-
jeme za pochopenie.               -red-

Na Kláštornom námestí sa v  júli 
stala havária vodovodného potru-
bia Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti (BVS). Súčasťou opravy 
bola aj demontáž pitnej fontánky, 
v ktorej vzorky vody neboli v súlade 
s  normami pre pitnú vodu. Po od-
stránení havárie dala BVS terén na 
námestí do pôvodného stavu.

Text a foto: -is- 

BvS odstránila z centra mesta
pitnú fontánku

PonUkA PRÁCE v RAkúSkU
Rodina s dvoma deťmi hľadá staršiu paniu, ktorá by sa raz do týždňa na cca  
7 hodín (najlepšie v piatok) mohla postarať o domácnosť (poupratovať, 
na variť,  postarať sa o záhradu). Odmena 50 €/deň.
Miesto:
Gänserndorf, Rakúsko,  %  +43 699 1405 0002, lubos.kaman@chello.at

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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1.  8. sme si pripome-
nuli prvé výročie, čo 
nás na  vždy opustila 
naša drahá Jola na 
Što berová z  Mala-
ciek. S láskou a úc-
tou spo mínajú dcé-

ry Ivana a Ľubica s  ro dinami a brat 
Ivan s  rodinou. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

10. 8. sme si pripo-
menuli 1. výročie 
úmr tia našej dra hej 
mamičky a babky 
veroniky viteko-
vej z Malaciek. 
S lás kou v srdci spo-

mínajú dcéry a syn s  rodinami. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

25. 8. uplynulo 39 ro-
kov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama, babka, pra-
babka a praprabab-
ka Albína Hájková 
z Kostolišťa. 

So smút kom spomínajú dcéra Git-
ka, vnúčatá, pravnúčatá a praprav-
núčatá.

29. 8. si pripomína-
me výročie nedoži-
tých 80 rokov náš-
ho drahého man-
žela, otca, dedka 
a  pradedka karola 
Salaya z  Malaciek. 
S láskou v srdci spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

1. 9. uplynie rok, čo 
nás náh le opustila  
naša milovaná bab-
ka a maminka Jan-
ka Matúšková, rod.  
Kühtreiberová. 
S lás kou v srdci spo-

mínajú vnúčatá Peťko a  Matúško, 
dcéry Katka a Iveta s man želom Pet-
rom.

Bože, čos´ ráčil slovenskému ľudu 
po mnohoročnom ťažkom utrpení 
láskavo vrátiť slobodnú zas hrudu,
aby žil na nej jarma pozbavený. 
Zdobený vencom slobody, cti, práva, 
nech sa ti za to večná vďaka vzdáva.

Klientky malackého Mestského 
centra sociálnych služieb sa zišli na 
pietnom stretnutí pri pomníku Ľuda 
Zúb ka na starom cintoríne, aby po-
ložili kyticu na jeho hrob. Prítomná 
bola pani Zúbková a  obyvateľka 
mes ta Eva Kolmanová, ktorá pozna-
la celú rodinu Zúbkových. 

Rodný dom Ľuda Zúbka – spiso-
vateľa, najslávnejšieho rodáka z Ma-
laciek – zdobí pamätná tabu ľa. Mal 
osem súrodencov a  bol naj starším 
z  chlapcov. Sestra Matilda naňho 
spomína takto: 

„Ľudo bol vynachádzavý, smelý, 
túžiaci po výnimočných činoch, za 
ktoré treba bojovať.“ 

Študoval v  Malackách a  Bratisla-
ve, vysokoškolské vzdelanie nemal. 
Svoje ve domosti získal z  veľkého 
množstva kníh, novín, časopisov 
a encyklopédií. V ro dine sa čítalo po 
slovensky. Noviny z  New Yorku po-
sielal aj príbuzný Štefan Mereš. Po 
skončení štúdia pôsobil Ľudo Zúbek 
ako bankový úradník v  Malackách 
a iných mestách západného Sloven-
ska. V období rokov 1932–1946 pra-
coval v  Slovenskom rozhlase a  od 
roku 1940 aj ako redaktor časopi-
su Slovenský rozhlas. Po skončení 
druhej svetovej vojny (1946–1947) 
pôsobil na Povereníctve informácií. 
V roku 1947 sa stal riaditeľom vyda-
vateľstva Tatran, neskôr bol jeho ve-
dúcim redaktorom. Od roku 1957 sa 
venoval literárnej činnosti. 

Všetky svoje diela písal ručne 
a man želka mu ich prepisovala. V je-

ho tvorbe zohrala veľkú úlohu histó-
ria. Ako autor začínal s rozhlasovými 
hrami, prvými boli z  roku 1934 ka-
tastrofa a Ľudovít Štúr. O  rok ne-
skôr prichádza ďalšia hra Život bás-
nika. Pre deti a  mládež napísal hry 
Zánik ríše Aztékov a Pochod do 
Mexika.

V  roku 1938 vyšiel jeho prvý ro-
mán o  slovenskom maliarovi Ján 
kupecký. Nasledovali ďalšie romá-
ny: Skrytý prameň, Farebný sen či 
doktor Jesenius (venoval ho dcére 
Elene). Pre deti okrem iného napí-
sal Jar Adely ostrolúckej, v služ-
bách Mateja Hrebendu, Murár-
sky chlieb. V  rámci literatúry faktu 
napísal dve diela: Moja Bratislava 
a Gaudeamus igitur alebo Sladký 
život študentský. Okrem toho pub-

likoval v Slovenských pohľadoch, 
Eláne, Národných novinách. Písal fej-
tóny, reportáže, cestopisné pásma, 
romány i poviedky. Prekladal z  ma-
ďarčiny a  češtiny. Niektoré články 
podpisoval menom Vladimír Malina. 

Svoju manželku Máriu celý život 
volal Jahôdka. V roku 1939 sa im na-
rodila dcéra Elena, ktorá sa neskôr 
vydala do Talianska. Obdivovala ga-
valiersky prístup svojho otca a všet-
kých mužov porovnávala s ním. 

Zúbek bol umelec, ale žiaden 
bo hém. Bol hĺbavý, vážny, pokojný. 
Nadovšetko miloval knihy. Rád aj fo-
tografoval, ale fotky nikomu neuka-
zoval. Bol citlivý a hrdý, zakladal si na 
dôstojnosti. V  roku 1967 mu udelili 
titul Zaslúžilý umelec, o rok skôr do-
stal Cenu Fraňa Kráľa za prínos k roz-
voju slovenskej literatúry pre deti. 

Mal v pláne písať aj o Malackách. 
Hovorieval: 

„Želal by som si ešte dosť tvorivých 
síl na to, aby som mohol splatiť aspoň 
časť podlžnosti, ktorú voči nim cítim. 
Chcel by som napísať aspoň jednu 
knižku, ktorej dej by súvisel s minulos
ťou môjho rodiska. Dúfam, že sa mi  
to podarí.“ 

Nepodarilo sa. Zomrel 23. júna 
1969 po krátkej ťažkej chorobe. 

Pomníku z  egyptskej žuly na 
ma lackom starom cintoríne domi-

novala bronzová busta umelca od 
Ľudmily Cvengrošovej. Cena diela 
dosahovala v čase vzniku stotisíc ko-
rún. Jej umelecká hodnota však bola 
oveľa vyššia. V noci z 9. na 10. augus-
ta 2008 ju odcudzili vandali a tento 
čin zostal nevyriešený. Dodnes tam 
trčí len konzola, na ktorej bola bus-
ta upevnená. Práve na túto konzolu 
sme s  láskou pripevnili krásnu kyti-
cu. 

O vysokej inteligencii a oddanos-
ti Ľuda Zúbka k rodisku a jeho obča-
nom hovorí odkaz na jeho náhrob-
nom kameni: 

„Otvor dušu múdrym slovám
a naplň ju dobrotou
a láskou k prírode.“ 

Text: A. dubajová/-red-,
foto: Yara de Pasquale
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SPoMIEnkY

MALACkÁ MATRIkA
od 2. 7. do 23. 8. 2018

Nie sú medzi nami
Otília Grujbárová, Malacky

Povedali si áno
Dominika Mihálová a Petr 

Laryš, Alexandra Ondrovičová a Mi-
chal Bobrík, Silvia Rádiová a Tomáš 
Vojkovič, Martina Bartošová a Erik 
Žáček, Zuzana Krammerová a Filip 
Ivan, Monika Mindová a Peter Jánoš, 
Denisa Písečná a Martin Baláž, Simo-
na Lhotová a Ján Kalinovský, Erika 
Hajdúková a Peter Kopiar, Martina 
Kovaríková a Jozef Štermenský, Ale-
xandra Bartošová a Samuel Kučeravý

Augustoví jubilanti
80 – Mária Bielanská, Edu-
ard Brimich, Etela Janotko-
vá, Ivan Kršek, Štefan No-

vák, Irena Peťková, Alojz Vol temar; 
85 – Vendelín Kurkovič, Žofia Kožu-
chová, Mária Vavrincová; 93 – Ľudo-
vít Cagáň; 95 – Emerencia Havlová

Vítame medzi nami
Kristína Kacková *2. 8.; Sa-
muel Mackovič *8. 8.; Matúš  

Prinke *10. 8.; Ondrej Hladký *14. 8.

Chceš sa stať 
skautom?
Chceš poznať prírodu, prežiť a zažiť  
v nej krásne zážitky?

Príď medzi 
nás!
Príď spolu s nami objavovať nové 
sve ty, prijímať výzvy!
Pusť sa do hier s Mauglím a jeho 
kamarátmi! dokáž, že to vieš!

Keď to všetko chceš a si vo veku od  
7 do 12 rokov, čakáme ťa v našej 
skaut skej klubovni od 1. septembra 
do 15. októbra na Radlinského ul., 
Malacky (bývalý mestský úrad), prí-
zemie vľavo

domu 
Svitania 
v Jakubove
môžete darovať 
vianočné 
ozdoby

Mýlil by sa každý, kto by si myslel, 
že v horúcom lete je téma Vianoc ne-
aktuálna. Najkrajšie sviatky roka sú 
neodmysliteľnou súčasťou činnosti 
v Dome Svitania v Jakubove, pričom 
krásne vianočné dekorácie vznikajú 

pod rukami ši-
kovných klientov 
už v  tomto ob-
dobí.
Dom Svitania Ja-
kubov sa preto 

obracia na širokú verejnosť s  pros-
bou o  darova nie starších alebo ne-
potrebných vianočných ozdôb.

V  mnohých rodinách býva leto 
aj časom upratovania pivníc, povál, 
ko môr či garáží. V nejednom prípa-

de ľudia nájdu dávno zabudnuté 
a nepoužívané vecičky, okrem iného 
aj vianočné ozdoby. Podarujte ich 
klientom Domu Svitania a oni z nich 
vytvoria nové sviatočné skvosty, kto-
ré potešia možno práve vás. 

Vianočné ozdoby môžete odo-
vzdať na Mestskom úrade v Malac-
kách, 4. poschodí, číslo dverí 402 pa-
ni Gabriele Bedard. 

Ďakujeme!
Text: -is-, foto: TASR

Pocta nášmu rodákovi 
Ľudovi Zúbkovi

kontakty: 0902 05 36 16 – kamil Ftáčnik st., vodca 69. Zboru M. R. Štefánika Malacky SLSk;
0910 29 10 33 – Mária Ftáčniková, zástupca vodcu zboru; 0949 13 16 64 – Lenka Bielanská, činovník zboru    

č. 15 vyjde 12. septembra
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Elitný turnaj v  olympijskom 
boxe World Cup v nemeckom 
Halle privítal športovcov sve-
tových boxerských veľmocí 
ako Rusko, USA či kuba. Medzi 
boxermi zo 17 krajín, ktoré do 
každej hmotnostnej kategórie 
priviezli olympijských víťazov, 
majstrov sveta či  európskych 
šampiónov, sa nestratil ani náš 
dávid Michálek. domov prinie-
sol mimoriadne cennú bronzo-
vú medailu.

20-ročný boxer z  Malaciek už 
tento rok uspel v reprezentačnom 
drese. Bolo to na februárovom tur-
naji Bocskai, kde pre Slovensko 
vybojoval po troch ťažkých due-
loch striebornú medailu. Výpravu 
Slovenska na svetový pohár, kto-

rú tvorilo 7 boxerov, viedli repre-
zentačný tréner Pavol Hlavačka 
a prezident Slovenskej boxerskej 
federácie Tomi „Kid“ Kovács. Dá-
vid štartoval v hmotnosti do 91 kg, 
kde čelil svetovej boxerskej elite, 
a žreb nebol vôbec milosrdný. Po-
čítač mu vyžreboval o  hlavu vyš-
šieho ruského reprezentanta Ar-
slanbekova. Rus sa na podujatie 
do svojho tímu kvalifikoval víťaz-
stvom prestížneho turnaja Memo-
riál Korotkov.

Dávid bol najmenej skúseným, 
najmladším a  zároveň najmenším 
boxerom celej kategórie. Na tur-
naj síce prišiel fyzicky veľmi dob-
re pripravený, no na takéto silné 
podujatie, navyše po knokauto-
vej prehre a  nepríjemnom zrane-
ní nosa, ktoré utrpel na aprílových 

majstrov stvách Európy, sa psychic-
ká pohoda hľadá len veľmi ťažko.

Do prvého kola proti Rusovi 
vstú pil neisto a  nesústredene, no 
to sa zmenilo po prestávke pred 
druhým kolom. Dávid sa skoncen-
troval, začal sa riadiť pokynmi tré-
nerov, postupoval discip linovane 
a  vytváral tlak. Po druhom kole 
bol duel vyrovnaný, a ak chcel Dá-
vid pomýšľať na medailu, musel 
zvýšiť tempo. Z úderových výmen 
odchádzal posledný, pričom inka-
soval menej ako vysoký Rus a jeho 
bojovné srdce a neustávajúca prá-
ca sa zastavili až so záverečným 
gongom. Štyria z  piatich rozhod-
cov označili za víťaza Malačana.

Tu sa ale cesta nášho boxera na 
turnaji skončila, pretože po inka-
sovaných úderoch sa ozvalo zra-
nenie nosa a  tréneri sa správne 
rozhodli do semifinále ho nepus-
tiť. Dávid sa hneval. Chcel prehrať 
v ringu. Jeho cesta sa skončila cen-
ným víťazstvom nad silným Ru-
som, ktoré znamenalo bronzovú 
medailu. Náš mladý boxer stál na 
stupni víťazov spolu s dvojnásob-
ným majstrom sveta a bronzovým 
medailistom z olympiády!

Text a foto: ABC Malacky

V  prvej polovici augusta sa vo 
francúzskom meste Merignac kona-
li majstrovstvá Európy v klasickom 
tlaku na lavičke (bez podporného 
dresu). Slovensko reprezentoval člen 
Kulturistického oddielu TJ Strojár Ma-
lacky Vladimír Vaniš. V kategórii Mas-
ters 2 (50–60 rokov) do 83 kg obsadil 

výkonom 150 kg konečné 4. miesto. 
Keďže všetko okolo prípravy a ces ty 
si musel hradiť sám, ďaku jeme mestu 
Malacky a sponzorom, ktorí sa podie-
ľali na financovaní účasti nášho pre-
tekára.

Text a foto: 
d. krajčír, predseda kuo TJ Strojár

Pekné počasie a dobrá nálada 
účastníkov 11. ročníka Záho-
ráckeho výstupu na vysokú 
pri speli k pekne prežitej ne de-
li 12. augusta. Tradičný výstup 
tentoraz prilákal 73 záujemcov.

Medzi nimi aj jedného zo zaklada-
teľov podujatia Pavla Fupša, ktorému 
sa dostalo srdečné privítanie. I tento 
ročník účastníci spomínali na malac-
kú rodáčku Zuzku Krajčírikovú, ktorej 
sa veľká láska k horám stala osudnou.  
Po tom, čo predsedníčka miestneho 
odboru Matice slovenskej položila 
kytičku k  pamätnej doske, účastní-
kom sa prihovorila Zuzkina mamička 
pani Božena Krajčíriková. 

Na spiatočnej ceste nechýbalo tra  - 
dičné opekanie i pramenitá horská 
voda. Účastníci si okrem pekných zá-
žitkov odniesli i účastnícku kartičku.  
Organizátormi túry boli Komisia pre 
vzdelávanie, mládež a  šport MsZ, 
Centrum voľného času, Mestské cen-
trum kultúry a MO Matice slovenskej. 

Priamo na mieste podujatie zabezpe-
čovali Anton Pašteka a Martin Mráz. 

Podujatie je určené pre všetkých 
záujemcov o turistiku a naše Záhorie. 
Svedčila o tom i účasť najmladšieho  
člena výstupu, 4-ročnej Františky Va- 

ce kovej, a najstaršieho účast níka Iva-
na Beňu z Veľkých Levár, ročník naro-
denia 1945. V autobuse si všetci sľú-
bili, že sa o rok opäť stretnú na Vyso-
kej. A možno prídu aj ďalší kamaráti.

Text: A. Pašteka, foto: M. Mráz

výstup na vysokú napísal
jedenáste pokračovanie

dávid Michálek 
na elitnom turnaji
bronzový

vlado vaniš úspešne 
reprezentoval
Malacky aj Slovensko

Hádzanárom Strojára Malacky sa 
v uplynulej sezóne podarilo zachovať 
si extraligovú príslušnosť aj na nastá-
vajúci ročník 2018/2019. Nová sezóna 
sa pre nich začína už v sobotu 1. sep-
tembra o 18.00 h, keď na domácej 
palubovke privítajú nováčika súťaže 
MHk Piešťany. 

Do bojov v  extralige vstupujú 
malackí hádzanári aj s novými posi-
lami, najvýraznejšou z nich je Ukra-

jinec Yev hen Rakatynets, ktorý do 
Ma laciek prestúpil z Odesy. Pred se- 
 zónou sa hráči Strojára pripravo va-
li aj priateľskými stretnutiami, ich  
sú permi boli napríklad české KP Br  -
no a rakúske celky Vöslauer HC a UHC 
Hollabrunn. Pred štartom extraligy  
sa tiež zúčastnili na turnaji v Česku,  
ich súpermi bo  li moravské tímy Hra-
nice, Frýdek-Místek a Brno.

M. Binčík 

Hádzanári začínajú 
1. septembra novú sezónu

dĺžka trate:
Trať meria asi 2000 metrov. Prvých 
850 metrov tvorí asfaltový povrch od  
pamätníka SNP po Zámockú bránu.  
Ďalej sa beží po vyznačenej trati v Zá-
mockom parku. Cieľ je na atletickej 
dráhe. V  prípade potreby môže byť 
z technických príčin trasa upravená.
Ceny: 
Prví traja z každej kategórie dostanú  
diplom a vecnú cenu. Diplom a cenu 

získa aj najmladší a najstarší účastník 
behu. Každý pretekár, ktorý absolvuje 
trať, sa dostane do žrebova nia vec-
ných cien. Po predložení troch účast-
níckych listov z rôznych ročníkov zís-
kava pretekár vecnú cenu.
Upozornenie:
Každý štartuje na vlastné riziko. Po-
platok 2 € pri strate alebo nevrátení 
štartovného čísla. 

A. Pašteka

večerný Beh zdravia – 
 Beh vďaky SnP
(propozície 35. ročníka)
Organizátori:  Mesto Malacky, CvČ, ZŠ dr. J. dérera
Záštita: komisia pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ Malacky
Spoluorganizá  tori: AC Malacky, Ad HoC, dobrovoľný hasičský zbor,  

Slovenský zväz telesne postihnutých – klub zdravotne  
postihnutých detí a mládeže Malacky 

Termín: piatok 7. september 2018
Miesto štartu: 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: 17.30 h
Kategórie: rodičia s deťmi vo veku 3–6 rokov
 žiačky 1.–2. ročník ZŠ  žiaci 1.–2. ročník ZŠ
 žiačky 3.–4. ročník ZŠ  žiaci 3.–4. ročník ZŠ
 žiačky 5.–6. ročník ZŠ  žiaci 5.–6. ročník ZŠ
 žiačky 7.–9. ročník ZŠ žiaci 7.–9. ročník ZŠ
 dorastenky dorastenci
 ženy muži
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Mažoretky otvorili súťaž vo štvr-
tok ráno slávnostným nástupom. 
Hneď na to sa až do neskorých ve-
černých hodín súperilo. Z malackej 
výpravy sa ako prvé predviedli Eliš-
ka Bačová, Alicka Blažková a Julka 
Baťková v triu baton junior. V ob-
rovskej konkurencii 25 tímov obsa-
dili krásne 5. miesto.

Po triu prišla na rad miniformácia 
baton junior v zložení Eliška Ba-
čová, Alicka Blažková, Julka Bať-
ková, natálka Šibalíková, Stella 
kovarovičová, Ema Braunecke-
rová a natálka Slezáková. Vyhod-
notenie celého dňa prebehlo až 
ne skoro večer. Keď už to dievčatá 
naj menej čakali, moderátor vyhlá-

sil, že II. vicemajsterkami Európy 
sa stávajú mažoretky Ella z Malaciek. 
Neskutočná radosť nastala v celom 
súbore, keďže dievčatá si bronzové 
umiestnenie vybojovali spomedzi 
23 súťažných choreografií. 

Piatok bol pre Malačianky oddy-
chovým dňom, dievčatá si pozreli 
centrum mesta a nabrali nové sily 
do ďalších dvoch súťažných dní.  
V sobotu súťažila kategória defilé 
baton. Mažoretky Ella boli vo svo-
jej vekovej kategórii junioriek jedi-
nými reprezentantkami Slovenska. 
O to väčšiu radosť mali, keď si s cho-
reografiou Chameleón vytanco-
vali krásne 2. miesto a stali sa tak 
I. vicemajsterkami Európy.

Záver majstrovstiev bol v nede-
ľu, keď sa na pódiu predviedli všet-
ky veľké formácie. ohnivý Balkán 
– to bola téma choreografie, s ktorou 
tento rok vystupovali naše dievčatá. 
Napriek tomu, že konkurencia bola 
naozaj obrovská, dokázali, že pat-
ria medzi špičku v Európe a obsa-
dili pekné 5. miesto z 20 zúčast-

nených. Trénerky sú na dievčatá hr-
dé a tešia sa z krásnych umiestnení. 
Dievčatá zasa boli veľmi šťastné, že  
si všetky domov odniesli aspoň jed-
nu medailu na krku. Umiestniť sa 
na európskom šampionáte so všet-
kými choreografiami v prvej TOP 6  
a získať titul I. vicemajsteriek a II. vi-
cemajsteriek Európy je naozaj veľký 
úspech.

Mažoretky Ella aj touto cestou 
ďakujú mestu a primátorovi Jurajovi 
Říhovi, že im umožnili absolvovať 
ces tu do Prahy. Dievčatá tak mohli 
reprezentovať nielen Malacky, ale aj  
Slovenskú republiku. Všetky choreo-
grafie, ktoré predviedli na majstrov-
stvách Európy, boli nominova né aj na  
majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutoč-
nia v juhoafrickom Kapskom Meste. 
Keďže ide o ďalekú a nákladnú cestu, 
navyše nie veľmi bezpečnú krajinu, 
tento rok svetový šampionát vyne-
chajú.

Novú sezónu začnú už onedlho. 
Tak ako každý rok, opäť chystajú ná-
bor nových členiek, ktorý sa usku-
toční 5. septembra. Veľmi sa tešia na 
všetky nové kamarátky, ktoré vstú-
pia do mažoretkovej rodiny.

Text: k. Horecká, 
foto: Mažoretky Ella

dievčatá zo súboru Mažoretky Ella obetovali časť svojich prázdnin 
na súťaženie, ale neľutovali. v júli zažili vrchol tohtoročnej sezóny 
– majstrovstvá Európy v Prahe. Predstavili sa so štyrmi choreogra-
fiami, priniesli dve medaily a  v  žiadnej kategórii neskončili horšie 
ako na 6. mieste.

Tohtoročná sezóna na letnom kú-
palisku sa nezačala dobre. „Do 23. jú 
 la sme mali hlavu v smútku, ale od po
sledného júlového týždňa začala náv
števnosť stúpať,“ priznal riaditeľ AD 

HOC Dušan Rusňák. Štatistické čísla 
zvýšil najmä horúci august, ktorý pri-
lákal na malacké kúpalisko približne 
10 000 návštevníkov. Pre po rovnanie 
– minulý rok sa prišlo v dru hý prázd-
ninový mesiac ochladiť len 6000 ľudí. 
Vďaka tropickému augustu sa po-
čet predaných vstupov v tohtoroč-
nej letnej sezóne vyšplhal na číslo 
20  000. Je to absolútny rekord od 
roku 2006, keď na kúpalisko zavítalo 
viac než 25 456 návštevníkov.

V poradí dvadsaťtisícim návštev-
níkom sa vo štvrtok 23. augusta sta-
la mladá mamička Ivana, ktorá sa pri - 
šla osviežiť spolu so synom (na foto-
grafii s D. Rusňákom). Pri bráne kú-

paliska ju čakalo prekvapenie v po-
dobe darčekov od mesta a AD HOC.

Text: n. Bednáriková,
foto: S. osuský

Malacké kúpalisko má 
rekordnú návštevnosť

Rok Návštevnosť

2018 20 000+

2017 17 997

2016 12 102

2015 19 485

2014   6 547

2013 18 934

2012 15 132

2011 14 790

2010 19 211

Historický prehľad
návštevnosti:

Malackí futbalisti vstúpili do novej 
sezóny ako nováčik tretej ligy BFZ. 
Zverenci trénera Miroslava Kéryho 
však ešte pred štartom ligovej sezó-
ny odohrali dva pohárové zápasy. 
V predkole Slovnaft Cupu sa najprv 
stretli s Veľkými Levármi, na ktorých 
ihrisku zvíťazili pohodlne 7:0. Ich ces-
ta v pohári sa skončila na domácom 
štadióne v prvom kole proti PSČ Pe-
zinok, po bezgólovej remíze a penal-
tovom rozstrele postúpili hostia. Za 
striedavo úspešný možno považovať 
vstup do tretej ligy. Naši zatiaľ odo-
hrali tri zápasy s bilanciou 1-1-1 a na 
konte majú 4 body. Ďalší ligový duel 
s  Ivankou pri Dunaji sa hral po uzá-
vierke tohto vydania Malackého hla-
su (streda 29. augusta).

Predkolo Slovnaft Cupu – 22. júl
TJ Veľké Leváre – FC Malacky 0:7 
(0:1), Góly: 22. Vladimír Ronec, 52. 

Tomáš Mif kovič, 70., 76. Denis Micha-
lek, 81. Juraj Miklušičák, 85. Rastislav 
Havlík, 88. Pavol Michalovič

1. kolo Slovnaft Cupu – 29. júl
FC Malacky – PŠC Pezinok 0:0 (0:0), 
na pokutové kopy 0:2 

Tipos III. Liga BFZ, 
1. kolo – 12. au gust
ŠK Tomášov – FC Malacky 5:0 (4:0) 

Tipos III. Liga BFZ, 
2. kolo – 19. august
FC Malacky – ŠK Báhoň 1:1 (1:1) 
Góly: 38. Vladimír Ronec (11m) – 28. 
Richard Zaduban (11m)

Tipos III. Liga BFZ, 
3. kolo – 25. au gust
OFK Dunajská Lužná – FC Malacky 
0:1 (0:0), Gól: 79. Štefan Kovárik

M. Binčík 

Štuková
na európskom
šampionáte

Atlétka AC Malacky Alexandra Štu-
ková reprezentovala Slovensko na 
augustových majstrovstvách Európy 
v Berlíne. Na tamojšom olympijskom 
štadióne bola súčasťou štafetového  
tímu na 4x 400 metrov. Slovenkám sa 
podarilo prebojovať z kvalifikačných 
behov až do finále, kde naša štafeta 
obsadila konečné 8. miesto. Alexan-
dra Štuková v slovenskom tíme plnila 
rolu náhradníčky.         -mb- 

FC Malacky má za sebou 
úvodné zápasy sezóny

 Mažoretky Ella sa stali
vicemajsterkami  Európy

odstávka 
krytej plavárne

Plaváreň v ŠH Malina bude od 3. 
do 16. septembra zatvorená. Dôvo-
dom je technická odstávka. Bude sa 
robiť kompletná výmena vody, vyčis-
tenie bazénov, osadenie troch nových 
plaveckých dráh i hĺbkové čis tenie 
okolia bazéna a spŕch s obnovou pro-
tišmykových vlastností. „V  bazénovej 
technológii budeme meniť pieskový 
filter. Ten stojí 15 000 €, pričom sumou  
3 500 € nám pomohol predseda BSK Ju
raj Droba zo svojej rezervy,“ doplnil ria-
diteľ AD HOC Dušan Rusňák.

-red-


