
Namiesto štrku, panelov a kalu
ží sa parkuje na vydláždených 
mie stach, revitalizovala sa zeleň, 
opravili sa kanalizačné vpuste či 
obrubníky. Iniciátorom zmien v tej
to lokalite bol poslanec MsZ Pavol 
Tedla. „V našom piatom obvode bolo 

mno ho nedoriešených vecí, keďže 
obvod je územne veľmi členitý. Pat
ria doň rodinné domy, bytové domy 
aj mestské zariadenia. S kolegyňou 
poslankyňou Katarínou Trenčanskou 
sa snažíme riešiť problémy, a  práve 
vnútrobloky boli jedným z nich. Dlhé 

desaťročia sa do nich neinvestovalo, 
čo sa samozrejme prejavilo na ich  
stave,“ povedal P. Tedla.

Ostatným nateraz opraveným je 
vnútroblok na Ulici M. Rázusa oproti 

CVČ, odkiaľ zmizli staré panely a štrk. 
Pribudli nové chodníky, zámková 
dlažba, zeleň či nové kontajnerové  
stojisko mimo bytových domov. 
Oby vatelia sa tiež môžu tešiť na 
verejné osvetlenie, ktoré vo vnútro
bloku doteraz nikdy nebolo, avšak 
aktuálne sa pripravuje a v priebehu 
pár dní bude dodaný stožiar.

(Pokračovanie na strane 3)
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Jeseň bude 
horúca

Leto odišlo prudko a náhle. Teplo
ta klesla zo dňa na deň o 10 stupňov 
a prišiel silný vietor. Jednoducho, je
seň o sebe dala rázne vedieť. Tá toh
toročná bude trochu iná než pred
chádzajúce. Čakajú nás komunálne 
voľby, v ktorých sa o miesta v samo
správe uchádza historicky najnižší 
počet kandidátov: na miesto primá
tora traja, na miesto poslanca 31. Po
slaneckých kresiel je 18. Pred štyrmi 
rokmi bolo 8 kandidátov na primáto
ra a 80 na poslanca, v roku 2010 bo
li tieto počty 4/88, v  roku 2006 3/86 
a v roku 2002 kandidovalo na primá
tora 5 ľudí a na poslancov 114.

O horúcej jeseni však hovorím nie 
v  súvislosti s  voľbami, ale v  prene
senom pozitívnom zmysle. Mám to
tiž na mysli bohaté dianie v  meste. 
Veď posúďte sami: najbližšiu sobotu,  
29. septembra, bude Hambáljarmok,  
kto rým sa zároveň začína obľúbe
ný divadelný festival Zejdeme sa na  
hambálku, Malacká šošovica, Októ
ber fest, zbierka pre charitu či zbera
teľská burza. Komu bude málo, mô
že vybehnúť do Kuchyne na letecký 
deň. V októbri nás čaká konferencia 
o Mackovi, daro vanie krvi, každoroč
ný koncert pre seniorov k  Mesiacu 
úcty k starším, otvorenie Technickej 
škôlky či Malokarpatská oblastná  
výstava drobných  zvierat.

Zo zmien vo verejných priestoroch 
treba určite spomenúť finišovanie 
obrovského projektu modernizácie 
verejného osvetlenia, obnovu vnú
troblokov na Prvomájke, pokračova
nie rekonštrukcie budovy Materskej 
školy na Ulici Jána Kollára, nadstav
bu mestského centra sociálnych slu
žieb, pripravovanú opravu Písnikov 
atakďalej atakďalej.

Skrátka, život v našom meste ne
utí cha ani s  ubúdajúcimi slnečnými 
lúčmi, ani s padajúcim lístím. Z redak
cie Malackého hlasu vám všetkým,  
milí čitatelia, želáme príjemnú, fareb
nú, voňavú  jeseň.                    Ľ. Pilzová

Mestskí 
poslanci 
zasadnú už 
27. septembra 
Vo štvrtok  27. septembra o 15.00 h  
sa uskutoční zasadnutie mestské
ho zastupiteľstva. Bude sa konať  
v zasa dačke administratívnej bu
dovy na Radlinského ul. 2751/1 (bý
valá bu dova MsÚ). 
Návrh programu a materiály na ro
kovanie sú k dispozícii na webo 
vej stránke mesta www.malacky. 
sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZA
STU PITEĽSTVO. Priebeh rokova
nia bude možné sledovať naživo 
cez www.zastupitelstvo.sk.

-lp-

 vnútrobloky 
na Prvomájke

vnútroblok pri Spojenej škole, za Mestským centrom sociálnych 
služieb, v  križovatke ulíc Pribinova a  1. mája, na Ulici M. Rá zusa 
oproti Centru voľného času – tieto štyri lokality, ktoré ležia v doty-
ku s Ulicou 1. mája, sú po dlhých rokoch ako nové.

 na družstevnej 
ulici  je už pokoj

obyvatelia družstevnej ulice v Malackách si konečne môžu vydých-
nuť. Problémový pozemok v susedstve oskara dobrovodského, kde 
bývali desiatky ľudí, je už prázdny. na mieste sú stavebné mecha-
nizmy, ktoré búrajú zničené obydlia. dennodenné hádky, spory, vy-
hrážky, konflikty, pálenie odpadu či šírenie hlodavcov už budú mi-
nulosťou. Mestu sa tak podarilo ukončiť dlhoročný problém, ktorý 
bol široko medializovaný na celom Slovensku.

„Plníme sľub, ktorý sme dali Mala
čanom a  predovšetkým rodine Dob
rovodských. Verejnosť síce žiadala 
radikálne kroky, ale my sme zvolili 
cestu dohody a namiesto medializá
cie našich krokov sme intenzívne ko
nali. Z približne štyroch desiatok ľudí, 
ktoré bývali na pozemku, každý rok 

odišla jedna rodina,“ hovorí primátor 
Juraj Říha. S vlastníkmi pozemku sa 
podarilo dosiahnuť dohodu o  jeho 
predaji, pričom zo získanej sumy 
sa vysporiadali ich dlhy voči mestu  
a  ďalším subjektom. Dve rodiny 
do stali nájomné bývanie nižšieho 

(Pokračovanie na strane 3)
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Mestu sa na druhý pokus poda
rilo obstarať dodávateľa kompletnej 
rekonštrukcie tejto pomerne dlhej 
komunikácie medzi Ulicou Duklian
skych hrdinov a  Hlbokou. Práce sa 
začnú koncom septembra a  budú 

trvať približne mesiac. „Písniky do
stanú nový asfaltový povrch, pribud
nú obrubníky po celej dĺžke a  budú 
sa dláždiť aj vjazdy do dvorov. Okrem 
toho sa obnoví vodorovné doprav
né značenie a  autobusová zastávka,” 
informoval poslanec MsZ za tento 
mestský obvod Richard Hájek.

Obyvatelia časti Riadok sa v  mi
nulosti právom mohli cítiť odsúvaní, 
to sa však v posledných rokoch zme

nilo. Zrekonštruovaná už bola Lesná 
i  Rakárenská smerom k  materskej 
škole. Súčasťou blížiacej sa opravy 
Písnikov bude aj obnova časti chod
níka pozdĺž Ulice Duklianskych hrdi
nov od Písnikov smerom von z mes

ta po nadjazd nad diaľnicou. Potom 
príde na rad rekonštrukcia Hlbokej 
ulice. R. Hájek tento postup považu
je za systematický a trvácnejší v po
rovnaní napríklad s  opravovaním 
iba jednotlivých jám a výtlkov: „Po
kúsime sa ešte nájsť spôsob a finan
čné krytie, aby sme mohli po skončení 
prác vyasfaltovať aj Hlbokú ulicu po 
zberný dvor, ktorú používajú obyva
telia celých Malaciek.”          -lp-/-otano-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Po kompletnej rekonštrukcii škol
ského dvora, kde vzniklo nové mul
tifunkčné ihrisko, budú mať žiaci na 
Dérerke ešte viac možností športo
vať. Nová telocvičňa vyrastie v  tes
nej blízkosti tej starej. Na jej výstav
bu poskytlo ministerstvo školstva 
150tisíc €, čo predstavuje najvyššiu 
možnú dotáciu. Predpokladaná cel
ková suma je 250tisíc €. „Do tretice 
sme už azda ani neverili úspechu 
projektu, ale primátor mesta nás 
ubezpečoval, že dobré projekty 
musia vyjsť. A ono to vyšlo,” spokoj
ne konštatoval viceprimátor mes
ta a  člen Rady školy Milan Ondro
vič. K  úspechu prispel aj predseda 
okresnej rady SNS Stanislav Hara
mia, ktorý má k Dérerke blízky osob
ný vzťah: „Na tejto škole som vyrastal 
aj spolu s mojimi dvoma bratmi, dnes 
ju navštevuje moja dcéra. Keďže som 
projektantom a mám skúsenosti s po
dávaním žiadostí, rád som pomohol 

pri finalizovaní žiadosti. Ako aktívne
ho športovca ma teší aj fakt, že deťom 
pribudnú možnosti pohybu počas vy
učovania aj vo voľnom čase.”

Keďže sa už objavujú otázky, či 
sa výstavbou telocvične nezničí čer
stvo zrekonštruovaný školský dvor, 
požiadali sme viceprimátora o  od

poveď. „Nová telocvičňa bude pri
stavovaná vzadu za tou pôvodnou. 
Stavenisko bude prístupné od Ná
mestia SNP, takže nové ihrisko ani 
školský dvor nebudú zaťažené po
hybom stavebných mechanizmov,” 
vysvetlil M. Ondrovič. 

Treba dodať, že stará telocvičňa 
nezostane „na ocot“. Naopak, sú
bežne s výstavbou novej telocvične 
podstúpi kompletnú rekonštrukciu. 

-lp-/-otano- 

Ako sme informovali v Malackom hlase číslo 13 (článok Keď sa zima 
opýta, čo sme robili v  lete, str. 3), prvýkrát sa za posledné štyri roky 
v Malackách stalo, že sa do verejnej stavebnej súťaže nikto nepri-
hlásil. Išlo o rekonštrukciu ulice Písniky v časti Riadok. dnes je už 
všetko inak.

dane a poplatky
Mesto Malacky ako správca daní a poplatkov vyzýva všetkých občanov, 

podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktorí si nesplnili svoju povinnosť 
a do 30. júna neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby tak urobili čo 
najskôr. Nedoplatky je možné uhradiť hotovosťou v pokladni MsÚ v Ma
lackách alebo prevodom na účet.
IBAn: Sk36 5600 0000 0032 0010 5003 – daň z nehnuteľnosti, daň za psa 
IBAn: Sk27 5600 0000 0032 1281 1001 – poplatok za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady
V prípade neuhradenia budú všetky nedoplatky odstúpené na exekučné 
vymáhanie.                odd. ekonomiky Msú

Súbežne s  modernizáciou ve-
rejného osvetlenia sa realizo-
val samostatný projekt nasvie-
tenia vytipovaných 14 priecho-
dov pre chodcov v najfrekven-
tovanejších lokalitách mesta. 

Iniciátorom bol poslanec MsZ 
Marián Haramia, podľa ktorého už 
mesto v  tomto smere spĺňa vysoké 
európske štandardy. „Každý vníma 
zhusťovanie dopravy v  Malackách.  
Za zníženej viditeľnosti prichádzalo 
na priechodoch pre chodcov k veľmi 
nebezpečným situáciám, kde bolo 
priamo ohrozené zdravie ľudí,” vy
svetľuje dôvody svojej iniciatívy M. 
Haramia.

Kde teda nájdeme novonasviete
né priechody pre chodcov? 

Zastávka Sídlisko Juh, pri reš-
taurácii Fine, pri ZŠ dr. J. dérera, 
pri bašte a  cirkevnej škole cez  
Ulicu M. R. Štefánika, pri Floriá-

novi, medzi okresným úradom 
a Mestským centrom kultúry, pri 
ZŠ Záhorácka, dva na Pezinskej, 
Tesco, Ulica oslobodenia, pri 
vchode do nemocnice a na Hlbo-
kej.

M. Haramia vníma zmeny aj z po
zície lekárachirurga: „Viem, o  čom 
ho vorím, lebo mnohé úrazy som 
ošet ro val. Obzvlášť nepríjemné je to, 
ak ide o  deti alebo seniorov. Pre ob
jektívnosť ale treba povedať, že často 
ani vodiči nevideli chodcov. Aj preto 
ma teší, že mesto pokročilo vo vytvá
raní bezpečných podmienok pre oby
vateľov a že k tomu zásadným spôso
bom prispeli aj členovia mestského 
zastupiteľstva.“

Osvetlenie priechodov tvoria – 
tak ako inde v meste – LED svietidlá, 
avšak lampy sú nižšie, aby intenzita 
dopadajúceho svetla bola čo najsil
nejšia. Projekt stál takmer 73tisíc € 
a v plnej výške ho platilo mesto.

-lp-/Msú

k novému ihrisku 
na dérerke pribudne 
aj telocvičňa

RIAdok: po Rakárenskej 
a Lesnej bude
zrekonštruovaná
 aj ulica Písniky

do tretice všetko dobré – táto stará známa veta určite platí v prípade 
Základnej školy dr. J. dérera. Mesto totiž na tretí pokus uspelo so žia-
dosťou o dotáciu na novú telocvičňu. Tá pôvodná už kapacitne nepo-
stačuje na množstvo žiakov, ktorí túto školu navštevujú. Prvým dvom 
žiadostiam Malaciek nemohlo ministerstvo školstva vyhovieť z dôvo-
du množstva uchádzačov a obmedzených finančných zdrojov.

Areál ZŠ Dr. J. Dérera. V  pozadí stará telo
cvičňa, za ktorou bude stáť nová.

nasvietené priechody zaručia 
vyššiu bezpečnosť chodcov

výZvA

č. 17 vyjde 10. októbra
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> pre voľby 
primátora 
mesta Malacky

Ladislav dubán, PharmDr., PhD., 
42 r., vysokoškolský pedagóg, Národ
ná koalícia

Marian novota, Ing., PhD., 50 r.,  
IT špecialista, nezávislý kandidát

Juraj Říha, JUDr. Ing., PhD., 33 r., 
primátor Malaciek, nezávislý kandi
dát

> pre voľby
do Mestského
zastupiteľstva
v Malackách
(volia sa 3 poslanci)

Štefan Bauman, 69 r., dôchodca, 
nezávislý kandidát

Ladislav Čas, 67 r., obchodný ria
diteľ, nezávislý kandidát

František Friala, 63 r., riaditeľ 
spoločnosti, Smer – sociálna demo
kra  cia, Slovenská národná strana

Štefan Hronček, Ing., 39 r., pro
cesný inžinier, nezávislý kandidát

Jozef Mračna, Ing., 63 r., prednos
ta okresného úradu, Smer – sociálna 
demokracia, Slovenská národná stra
na

(volia sa 3 poslanci)

Erika Blažíčková, 19 r., študentka, 
Smer – sociálna demokracia, Sloven
ská národná strana

Marián Haramia, MUDr., 59 r., le
kár – chirurg, nezávislý kandidát

Peter kováč, 38 r., predavač, Kot
leba – Ľudová strana Naše Sloven sko

daniel Masarovič, Mgr., 43 r., ria
diteľ cirkevnej školy, nezávislý kan di
dát

Mária Tínesová, Mgr., 63 r., dô
chodkyňa, nezávislá kandidátka

Lucia vidanová, PhDr., Ing., 37 r., 
projektová manažérka Vstúpte, n. o., 
nezávislá kandidátka

(volia sa 3 poslanci)

viera Mária Adamovičová, 
PaedDr., 36 r., pedagogička, nezávislá 
kandidátka

Peter Hallon, 31 r., občiansky ak
ti vista, nezávislý kandidát

Ladislav Horáček, Ing., 60 r., 
vedú ci vysunutého pracoviska 
sociál nej poisťovne, Smer – sociál
na de mo kra cia, Slovenská národná 
strana

Martin Mráz, Mgr., 39 r., krajinár 
Štátnej ochrany prírody, nezávislý 
kan didát

Petr Sečkár, 48 r., mechanik 
kompresorov, Sloboda a  solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnos
ti, No va, Sme rodina – Boris Kollár

Pavel Spusta, Ing., 60 r., počíta
čový špecialista, nezávislý kandidát

(volia sa 3 poslanci)

Zuzana Baligová, Ing., Mgr., 46 
r., personálna špecialistka, nezávislá 
kandidátka

Ladislav dubán, PharmDr., PhD., 
42 r., vysokoškolský pedagóg, Národ
ná koalícia

Martin Macejka, Mgr., 36 r., his
torik, učiteľ, Sloboda a  solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, 
Nova, Sme rodina – Boris Kollár

Anton Pašteka, Mgr., 69 r., učiteľ, 
Smer – sociálna demokracia, Sloven
ská národná strana

(volia sa 3 poslanci)

Tomáš Brumerčík, 19 r., rezident 
kvality, Smer – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana

Adam Janík, Ing., 27 r., stavebný 
inžinier, nezávislý kandidát

Marian novota, Ing., PhD., 50 r., IT 
špecialista, nezávislý kandidát

Peter Rusňák, Ing., PhD., 37 r., ge
nerálny riaditeľ – ústredný kontrolný 
a skúšobný ústav poľnohospodársky, 
nezávislý kandidát

Pavol Tedla, RNDr., 46 r., zástupca 
riaditeľa gymnázia, nezávislý kandi
dát

katarína Trenčanská, MgA. Mgr., 
39 r., koordinátorka, nezávislá kandi
dátka

(volia sa 3 poslanci)

Marián Andil, Ing., 41 r., progra
mátor  lektor, nezávislý kandidát

Richard Hájek, Ing., 42 r., lesný in
žinier, nezávislý kandidát

Stanislav Haramia, Ing., 53 r., poľ
nohospodársky inžinier, projektant, 
Smer – sociálna demokracia, Sloven
ská národná strana

Milan ondrovič, Ing., PhD., 39 r., 
zástupca primátora Malaciek, nezá
vislý kandidát

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA  

voLEBný oBvod č. 1

voLEBný oBvod č. 2

voLEBný oBvod č. 3 

voLEBný oBvod č. 4 

voLEBný oBvod č. 6

voLEBný oBvod č. 5 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Parkovisko pri CVČ zostalo zatiaľ 
v  pôvodnom stave, pretože mesto 
podalo žiadosť o dotáciu z eurofon
dov na projekt dostavby CVČ. Ak prí
padne budeme úspešní, parkovisko 
bude slúžiť na stavebné mechaniz
my.

Spomínaný piaty obvod má pod
ľa P. Tedlu pred sebou ďalšie plány: 
„Zostáva ešte vnútroblok pri Rulete 
a  oprava prístupovej cesty ku gará

žam pri Inštalmonte. Svoje dokončenie 
si zaslúži aj Ulica Martina Rázusa, pre
tože sa tam na mnohých miestach po
čas dažďov hromadí voda.“ Ako ďalej 
povedal, spolu s K. Trenčanskou a ve
dením mesta diskutujú o Sasin kovej 
ulici a Ulici 1. mája tak, aby sa okrem 
nového povrchu vozovky opravili aj 
chodníky. Veľkou výzvou je križovat
ka pri Bille, kde už mesto zabezpeči
lo pozemky na jej rozšírenie, čím sa 
zlepší výjazd a prejazd vozidiel.

Text: Ľ. Pilzová, foto: Msú

vnútrobloky 
 na Prvomájke sú 
 po desaťročiach 
ako nové
(Dokončenie zo strany 1)

Vnútroblok na Ulici M. Rázusa pri CVČ.

štandardu, na ktoré získalo mesto 
dotáciu z  ministerstva vnútra. Ďal
šia časť obyvateľov Družstevnej je 
súčasťou projektu sociálnej inklúzie, 
čo znamená, že má v  nájme poze
mok a mesto ich pravidelne kontro
luje formou terénnej sociálnej práce. 
Jedna z rodín si zabezpečila bývanie 
vo vlastnej réžii. 

Primátor Malaciek: „Rozhodne od
mietam kolektívnu vinu. Väčšina Ró
mov z  Družstevnej tvrdila, že do kážu 
žiť normálne a  slušne. Teraz majú 
možnosť to dokázať. Ak pravidlá po
rušia, ďalšiu šancu už nedostanú.“ 

Kľúčové kroky v  celej záležitosti 
boli dva: rozdelenie veľkej skupiny 
Rómov na samostatné časti, resp. 
rodiny, a nahradenie vlastníctva náj
mom. Vďaka tomu totiž vie mesto 
regulovať podmienky i  kontrolovať 
ich dodržiavanie. Tí, ktorí sú v  ná
jomnom vzťahu s  mestom, nesmú 
mať voči nemu dlhy, musia praco
vať a ich deti musia riadne chodiť do 
školy. Aktivistka Lenka Kožuchová 
zdôrazňuje, že Rómovia nič nedo
stali zadarmo: „Museli spolupraco
vať a preukázať ochotu zmeniť sa už 
dávno pred samotným presťahova
ním. Zmenili svoje pracovné návyky  
a dostali usmernenie vo finančnej gra

motnosti. Išlo o dennodennú mravčiu 
prácu, ktorá súvisela s  ich zmenou 
a ich vlastným úsilím prispieť k zlepše
niu nielen vlastnej situácie, ale aj situ
ácie na Družstevnej. Každý ďalší deň 
znamenal pokrok, hoci iba malý. Dnes 
môžeme povedať, že nie sú odkázaní 
na sociálne dávky.“

Primátor vyjadril ľútosť, že O. 
Dob rovodský nenašiel pochopenie 
na množstve úradov a  inštitúcií, na 
ktoré sa obrátil. „Ďakujem Oskarovi 
Dobrovodskému a jeho rodine za dô
veru, ktorú do nás vložili. Ďakujem aj 
obyvateľom Družstevnej ulice za tr
pezlivosť. Bolo veľa ľudí, ktorí v  tejto 
neľahkej situácii spolupracovali a po
mohli. Za všetkých menovite ďakujem 
občianskej aktivistke Lenke Kožucho
vej, poslankyni mestského zastupiteľ
stva Zuzane Baligovej, rodine Kurino
vej a  právničke Kataríne Berkešovej,“ 
vymenoval Juraj Říha. Zároveň pri
vítal fakt, že noví vlastníci pozemku  
z  vlastných prostriedkov pomôžu  
s  obnovou fasády domu rodiny 
Dobrovodských. 

Problémy na Družstevnej sa zača
li pred 10 rokmi. Kedysi žila početná 
rómska rodina v Malackách na Par
tizánskej ulici, odkiaľ odišli do obce 
Gajary. V decembri 2008 sa vrátili 
do Malaciek a začali bývať na Druž
stevnej ulici. Život obyvateľov tejto 
lokality, a  obzvlášť susedov Dobro
vodských, sa odvtedy stal takmer 
ne znesiteľným. „Na téme Družstevná 
sa priživovali mnohí. Mrzí sa, že pri
hrievanie si svojej polievočky plate
nou inzerciou prišlo v poslednom čase 
dokonca z prostredia malackej samo
správy, avšak nik za posledné štyri 
roky nepriniesol žiadne reálne rieše
nie. Bol to jeden z najkomplikovanej
ších problémov, s ktorými som sa ako 
primátor stretol,“ priznal J. Říha.

Text: Ľ. Pilzová, foto:  L. kožuchová

na družstevnej
ulici je už pokoj
(Dokončenie zo strany 1)
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Rod Pálffyovcov niekoľko storočí 
ovplyvňoval dejiny, život i  podobu 
mesta Malacky a  jeho okolia. V Kul
túrním domečku vystúpilo viacero 
odborníkov, ktorí odprezentovali 
nové poznatky o  Pálffyovcoch, ich 
panstvách či miestach ich posledné
ho odpočinku. Prítomní sa okrem iné
ho dozve deli, čo má náš kaštieľ spo
ločné s bra tislavským hradom a kto 
sa na zá kla de výskumu a ar chívnych 

údajov považuje za jeho sta viteľa. 
„Bol to s veľkou pravdepodobnosťou 
Pavol IV. Pálffy, ktorý bol okrem iného 
vynikajúcim hos podárom, poli tikom 
a orga nizátorom,“ ozrejmil prednáša
júci Ma rián Havlík. 

Prednáška o stavbe františkánske
ho kláštora a Kostola Nepoškvrne
ného počatia  Panny Márie kládla 
dô raz na Loretánsku kaplnku, Sväté 
schody a  Boží hrob. „Je veľmi pozo
ruhodné, že Pavol IV. Pálffy dokázal 
pod jednu strechu sústrediť viaceré 
miesta kresťanskej zbožnosti s  odka
zom na pôvodné sväté miesta,“ zdô
raznil Martin Švec výnimočnosť a po
dobu s originálmi.

Súčasťou konferencie boli aj dva 
príspevky o pálffyovských hrobkách. 
Prvá prednáška bola prechádzkou  
po viedenských cintorínoch, druhá 

sa týkala miest posledného odpo
činku červenokamenskej línie Pál
ffyovcov v druhej polovici 19. storo
čia. „Teda vtedy, keď už veľmi ojedinele  
využívali krypty v  Malackách a  Brati
slave. Rozhodli sa vybudovať vlastné 
pohrebné krypty na svojich veľkostat
koch či bývalých panstvách neďaleko 
hradu Červený Kameň a  na cintoríne  
v Smoleniciach,“ povedal Daniel Hup
ko. 

Ako je známe, posledný majiteľ 
malackého zámku Mikuláš XIII. Pál
ffy so svojou manželkou odišiel v no
vembri 1918. Po odchode sa snažili 
všetko dodatočne previesť na svoje 
majetky v  Rakúsku, čo im vtedajší  
pamiatkový úrad až na drobné vý
nimky povolil.

Deň venovaný Pálffyovcom, nabi
tý zaujímavými informáciami, ukon
čila prehliadka pálffyovskej krypty. 
Nadšenci histórie a slávneho rodu sa 
môžu tešiť na zborník všetkých de
viatich prednášok, ktoré odzneli na 
konferencii.

Text a foto: n. Bednáriková

KULTÚRA / SPEKTRUM

konferencia 
o Pálffyovcoch
 priniesla mnoho
zaujímavých faktov

Pre priaznivcov histórie a rodu 
Pálffyovcov usporiadalo MCk 
Malacky – Múzeum Michala Till-
nera konferenciu nabitú zau-
jímavými informáciami o  jed-
nom z  najslávnejších šľachtic-
kých rodov s názvom Pálffyovci 
– dejiny šľachtického rodu od 
17. po 20. sto ročie.

Malacká šošovica vo svojom 
je sennom prevedení sa usku-
toční v  sobotu 29. septembra 
na svojom stabilnom mieste –  
kláštornom námestí pred fran- 
tiškánskym kostolom. Program 
sa začne v tradičnom čase o 9. 
hodine bubeníckou šou. Re-
meselného jarmoku sa zúčast-
ní viac ako štyridsať pre dáva-
júcich.

Pozitívnu náladu na námestí 
v úvode rozprúdi skupina Tambores, 
atmosféru 20. až 40. rokov navodia 
hudobníci z  Funny Fellows. Po 10. 
hodine odznejú skladby v štýle soul, 
pop, jazz. Na podujatie prijala po
zvanie Agáta Hlavenková so svojou 
bratislavskomalackou kapelou IRIS. 
Talentovaná speváčka aktuálne zau
jala aj porotu v šou ČeskoSlovensko 
má talent. Napoludnie sa môžu náv
števníci tešiť na klauniádu CirKusKu
su. Na Malackej šošovici nebude 
chýbať ani folková speváčka Lydka 
Novotná. 

Ponuka predávajúcich bude sku
točne široká – od domácich džemov, 
sirupov, ovocných štiav cez zdravú 
kozmetiku po dekoratívne predme
ty, originálnu keramiku, bižutériu, 

ale aj oblečenie. Medzi sprievodný
mi aktivitami podujatia nebude chý
bať lukostreľba, maľovanie na tvár, 
parkúr zóna. OZ Malacké pohľady 
prenesie na Kláštorné námestie časť 
svojej výstavy – populárny stroj času.  
Všetci ste srdečne pozvaní. 

L. vidanová

Malacká šošovica
 už túto sobotu

Spoluorganizátor 
októberfestu
mes to Malacky zabezpečilo stan, 
ktorý zakryje veľkú časť Sasinko-
vej ulice. Sedenie bude priprave- 
né pre 2000 ľudí. 
Upozorňujeme, že Sasinkova ulica 
bude počas októberfestu 
CELý dEň UZATvoREná.
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Na doskách, ktoré znamenajú 
svet, sa vystriedajú známe tváre ako 
napr. Branislav Deák, Juraj Loj, Mar
tin Mňahončák, Michal Režný, Ivana 
Kubačková, Barbora Seidlová a Jakub 
Nvota. 

O slávnostné otvorenie festiva
lu sa opäť postará domáce Divadlo 
na hambálku. Tentoraz však trochu 
nostalgicky, pretože sa predstaví  
s ob  novenou premiérou svojej staršej 
inscenácie z pera Williama Shakespe
ara Sen noci svätojánskej. V tejto ko
médii si prídu na svoje nielen všetci 
milovníci zábavy, ale hra prinesie 
aj krásny estetický zážitok vďaka 
kostýmom a scénografii od Libušky 
Čtverákovej.

Pestrú paletu divadelných zá
žitkov doplní už tradične Túlavé di
vadlo s Jakubom Nvotom a Kamilom 

Žiškom a takisto divadlo Kumšt Pro
duction s naozaj skvelým obsadením 
Deák – Loj – Mňahončák – Žiarano
vá. K nováčikom na festivale patrí Di
vadlo Commedia Poprad a  Divadlo 
Maléhry z Brna s Barborou Seidlovou. 
V  predstavení Pľúca sa zase môžete 

tešiť na Malačana Michala Režného, 
ktorý v minulosti pôsobil v Divadle na 
hambálku a  aktuálne ho môžete vi
dieť napríklad aj v seriáli Ministri.

O organizované predstavenia pre 
školy sa postará Nové divadlo z Nit
ry a  Bratislavské bábkové divadlo. 
A  nezabudli sme ani na najmen
ších. Divadlo Piki otvorí rozprávkovú 
diva delnú sezónu a FéderTheáter sa 
predstaví s novou rozprávkou, ktorá 
je určená pre najmenšie detičky – 
batoľatá. Predstavenie pre seniorov 

v podaní Alžbetínskeho naivného di
vadla, v ktorom sa predstavia amaté
ri – dôchodcovia, bude dôkazom, že 
láska k divadlu nemá žiadne vekové 
hranice. 

Na divadelnom festivale nebu
de chýbať ani bohatý sprievodný 
program – výstava z dielne Divadel
ného ústavu Bratislava Fenomén 
Bednárik, hambálkovská tancovačka 
so skupinou Wooders alebo Chillout 
by Štúdio mladých DNH, ktorého 
hosťom bude Branislav Deák a  To
bias Král. Hambáljarmok, ktorý je ne
odmysliteľnou súčasťou festivalu, sa 
bude konať pri Kultúrním domečku 
na terase a prinesie kus divadelného 

kumštu – rozprávky pre deti, chodu
liarov, tvorivé dielne, ale aj muzičku 
v podaní Funny Fellows, Zajaček trio 
či bubnovej show Tambores. Samo
zrejme nebude chýbať ani hambál
kovská vtipná kaša.

Predstavenia sa budú odohrávať, 
rovnako ako v  minulých ročníkoch, 
na dvoch miestach – v Kultúrním do
mečku a  Spoločenskom dome MCK 
v Malackách.

Vstupenky na jednotlivé predsta
venia 11. ročníka festivalu Zejdeme 
sa na hambálku si môžete zakúpiť 
v  pokladni kina vždy hodinu pred 
akýmkoľvek filmovým či divadelným 
predstavením alebo elektronicky cez 
stránku www.mckmalacky.sk. 

Viac informácií o  programe fes
tivalu nájdete na www.divadlona-
hambalku.sk. Festival z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia, Bratislavský samosprávny 
kraj a mesto Malacky.

Prvou akciou spojenou s festi-
valom Zejdeme sa na hambálku 
je výstava s názvom Fenomén 
Bednárik. otvorená bola už 20. 
septembra – ešte pred oficiál-
nym začiatkom festivalu – a po -
tr vá do 11. októbra. vidieť ju  
mô  žete v Galérii MCk na Záho-
ráckej ulici.

Výstava je venovaná nedožitému 
70. výročiu narodenia divadelného  
a filmového herca, režiséra mnohých 
divadelných druhov. Rozsahom i do
sahom jeho divadelných aktivít ho 
radíme k najvýraznejším predstavite
ľom moderného divadelníctva. S fe
noménom divadlo sa stretol v rod
nom Zelenči, pokračoval štúdiom 
he rectva na Divadelnej fakulte VŠMU, 

po ktorého ukončení sa stal členom 
Krajového divadla Nitra. Vplyvom vý
znamného českého režiséra Miloša 
Hynšta mladého herca tiahlo k diva
delnej réžii.

Popri práci v nitrianskom divad le  
začal pracovať v polovici 70. rokov  
s ochotníckym súborom v rodnom 
Zelenči, ktorý sa presadil nielen v do
mácom ochotníctve, ale aj v zahra
ničí. Ďalšou kapitolou boli jeho in
s ce nácie muzikálov, opier a baletu 
na slovenských i českých ja viskách. 
Úspešne reprezentoval slovenské di
vadelníctvo aj na prestížnom divadel
nom festivale v škót skom Edinburgu. 
Jozef Bednárik povýšil všetky zložky 
divadelné ho, výtvarného a hudob
ného umenia na výsostnú javiskovú 
metaforu.

 HAMBáLjarmok
divadelný jarmok spojený s prezentáciou divadla na hambálku, 
predstavenia pre deti, Hambálkovská vtipná kaša, tvorivé dielne, 
detské hry, choduliari, občerstvenie, muzika a výborná nálada.
Program:   9.00 – Funny Fellows (koncert)
   9.30 – Bubenícka show TAMBORES
 10.00 – Divadlo pod balkónom: Verklíky – Flašinety
 10.30 – Funny Fellows (koncert)
 11.30 – Divadlo pod balkónom: Krajčír Nitôčka
 12.30 – Zajaček Trio (koncert)

 11. ročník Zejdeme sa na hambálku
 prinesie obnovenú premiéru

 Navštívte výstavu
Fenomén Bednárik

Malacky budú opäť žiť divadlom! v  dňoch 29. septembra až 6. ok-
tóbra sa premenia na divadelné mestečko. Program jedenásteho roč-
níka divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku bude viac ako 
pestrý. Tešiť sa môžete na dvanásť ochotníckych a profesionálnych 
divadelných súborov zo Slovenska i Čiech. 

Strana pripravená v spolupráci s MCk
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> ukážkové hodiny ZdARMA
bodyART Dynamic – 16. 10. o 19.00
vedomé vnímanie tela – 15. 10. o 18.45
meditácie – 15. 10. o 20.00
chiKung – 18. 10. o 18.30

>  zaujímavé workshopy a prednášky

> ostatné
• gravi Fit • mama Fit • gravid Yoga • 
hatha Yoga •  pilates •  tabata

> pre deti
• gymnastika • cvičenie od 4 m. •
detská yoga •  montessori  • angličtina

> viac info: www.spolocnerast.sk, 0948 74 30 08

Teplo
so zárukou Súčasť vášho domovawww.zse.sk

Úspora 10 % platí oproti cenníku SPP za dodávku plynu pre odberateľov plynu domácnosti 
s účinnosťou od 1. 1. 2017 v cene za dodávku plynu pre Domácnosť v položke sadzba 
za odobratý plyn od tarify D2 a platí počas prvých 12 kalendárnych mesiacov po podpísaní 
Dodatku pre Plyn so zárukou3 s viazanosťou. 

S výhodným 
plynom
o 10 % úspornejšie
 Nižšie ceny plynu oproti SPP
 Nonstop havarijná služba plynu a vykurovania 
do 150 ◊ zadarmo

 Príchod technika po havárii do 2 hodín

Plyn_Malacky hlas_258x169mm_19.09.indd   1 18.9.2018   11:59
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

M. Rázusa 30, 901 01 Malacky

pozýva deti s rodičmi
na podujatie 

tekvicové 
strašidlá
v piatok 5. 10. 2018 o 16.00 h
Program:
• zdobenie a vyrezávanie tekvíc 
• maľovanie na tvár
•  ocenenie  najtekvičky a naj

tekvice
• čarovanie z klobúka

Pohostíme vás štrúdľovými kolá
čikmi, červíčkovým čajom a chut
nou tekvicovou polievkou.
Účastnícky poplatok: 1 €

RIAdková InZERCIA
• Darujem nepoužívaný odsávač pár  
(zabudovanie do skrinky), autose
dačku pre dojča a predám dva ne
jazdené, dizajnované (retro) bicykle  
od roku výroby 1973 po precíznej re
konštrukcii. Kontakt: peter.jackanin@
mojpriateldom.sk.
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Celosvetový problém
Na svete aktuálne žije viac ako 

46 miliónov ľudí s demenciou a ten
to počet sa každých dvadsať rokov 
zdvojnásobí. Počet ľudí s Alzheime
rovou chorobou neustále pribúda,  
a aj to je dôvod, prečo sa stáva prio
ritou svetových zdravotníckych or
ganizácií. 

Bezmocnosť je mýtus
Začína sa pomaly a nenápadne  

a niekedy je ťažké odhaliť, či sú 
za čiatočné príznaky normálnym 
pri rodzeným zabúdaním alebo 
prízna kom ochorenia. Stáva sa, že 
zabúdanie sa postupne zhoršuje  
a ľu dia napriek tomu nenavštívia 
od borníka, pretože panuje presved

čenie, že sa s tým aj tak nedá nič ro
biť. Opak je však pravdou a napriek 
tomu, že na Alzheimerovu chorobu 
stále nepo známe liek, je veľa toho, 
čo sa dá urobiť pre spomalenie 
ocho renia.

Prevencia v našom meste
Alzheimerova choroba je prio

ritou svetových zdravotníckych or
ganizácií, avšak je potrebné začať 
od seba. Aj v  našom meste sú ľu
dia, ktorí pamätajú na svoju pamäť 
a v rámci prevencie sa celé leto ve
novali jej posilňovaniu a  precvičo
vaniu na pravidelných tréningoch.  
Pri príležitosti svetového mesiaca 
Alzheimerovej choroby by sme radi 
upriamili vašu pozornosť na mož-

nosť navštíviť od borníka a v rám-
ci prevencie si vyskúšať svoju pa-
mäť. vyšetrenie pamäti je u  psy-

chológa hradené zo zdravotného 
poistenia a môže vám priniesť od
povede na otázky, ako bojovať proti 
zabúdaniu. 

Ako získať informácie
Pre ďalšie informácie o  Alzhei

merovej chorobe, pamäti, možnosti 
jej tréningu alebo testovania mô
žete zavolať psychologičke Mgr. 
Simone krakovskej na telefónne 
číslo 0944 53 39 66. 

20. septembra sme 
si so smútkom 
a  láskou pripome
nuli nedožitých 73 
rokov nášho zosnu
lého drahého bra
ta Ivana Matúška 

z Malaciek. S láskou a úctou spomí
najú brat Rudo, sestry Marta a Mária 
a švagor Štefan.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku spolu s nami.

Naraz prestalo Tvoje srdiečko biť, 
nám zostali len spomienky a  odkaz 
jediný:  chýbaš nám veľmi, otecko náš. 

20. septembra sme 
si pripomenuli ne
dožitých 73 rokov 
nášho drahého, 
milovaného otec
ka Ivana Matúška 
z Malaciek.

S láskou spomínajú deti. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomien
ku spolu  s nami.

4. októbra si pripo
míname nedoži
tých 96 rokov našej 
drahej babky Fran-
tišky Gašparovej.
S  láskou a  úctou 
spomínajú vnuci 

Roman a Vlado. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

Navždy prestali pre Teba 
hviezdy svietiť, 
navždy prestalo pre Teba 
slnko hriať, 
ale tí, čo Ťa mali radi, 
nikdy neprestanú na Teba 
spomínať. 

4. októbra uplynie 
6 rokov, čo nás na
vždy opustil man
žel, otec, dedko 
Ladislav Matúšek 
z Malaciek. 
S  láskou spomína

jú manželka a deti s rodinami. Spo
mínajte s nami.

Keby sa tak 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 uplynie 
8 rokov od smut
nej chvíle, čo nás 
navždy opusti
la naša milovaná 
dcérka Janka Pur-
deková-Partlová. 

S  láskou a  bolesťou v  srdci spomí
najú rodičia, sestra Zdenka, brat Lá
dik so svojimi rodinami. Kto ste Jan
ku poznali a  mali radi, spomínajte 
spolu s nami.

SPEKTRUM / INZERCIA

SPoMIEnkY

MALACká MATRIkA
od 10. do 24. 9. 2018

 Povedali si áno
Ľubomíra Žilavá a Boris Rozbora 
Adriana Žilavá a Pavol Kovarovič  
Ľubica Danihelová a Tomáš Orosz 
Marcela Caunerová a Martin Kolmos 
Katarína Rakovická a Jaroslav Novotný
Lucia Slámová a Milan Šimkovič
Martina Maxianová a Martin Taláb

Vítame medzi nami
Isabella Šelc * 28. 6.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

30. septembra sa  
pani Hermína 
Labudová doží
va krásnych 98 
ro kov. 
Všetko najlepšie 
k  narodeninám, 
veľa zdravia, lás

ky a  spokojnosti želajú deti s  rodi
nami. 
Prapravnúčatká Saška a Júlia oslá
venkyňu bozkávajú.

Človek je krásny nielen vtedy, 
keď je mladý. 
Človek je krásny podľa múdrosti, 
čo zračí sa mu v oku.
Podľa bielych vlasov, podľa slov.
Človek je krásny vtedy, 
keď ho ľudia majú radi.

Základná 
organizácia 
Jednoty  
dôchodcov 
na Slovensku 
v Malackách 

srdečne pozýva všetkých svojich 
členov na stretnutie z príležitosti 

dňa úcty 
k starším
Uskutoční sa v utorok 9. októbra 
o 14.00 h v zasadačke na Radlin
ského ulici (bývalá budova MsÚ).

výbor Zo JdS Malacky

September – svetový mesiac 
Alzheimerovej choroby
v septembri myslime aj na zdravie svojho mozgu

SČk miestny spolok Malacky
pozýva na

odber krvi, 
ktorý sa uskutoční v pondelok 
1. októbra od 8.00 do 11.00 h  

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

Na odber si prineste 
občiansky preukaz, kartu 
poistenca, pre u  kaz darcu.

Info: 
www.ntssr.sk – darcovstvo krvi

Kontakty pre darcov: 
0949/12 33 62

klaudiakov@centrum.sk

Základná organizácia Malacky

pozýva na 

Malokarpatskú oblastnú 
výstavu drobných zvierat
a 
XXII. okresnú výstavu zvierat

Kedy:
piatok  12. 10. od 8.00 do 18.00 h
sobota 13. 10. od 8.00 do 18.00 h
nedeľa 14. 10. od 8.00 do 14.00 h
Kde: 
areál letného kúpaliska v Malackách 

občerstvenie • tombola • predaj vystavovaných zvierat
TEŠíME SA nA vAŠU návŠTEvU!

BLAHožELAnIE

dARUJ kRv – ZACHRánIŠ žI voT!
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Hľadáme nových 
olympionikov
Vo finále súťaže uspeli Slezáková a Novák 

Staršie žiačky na turnaji 
vo Vršoviciach štvrté

Už je to rok, čo ZŠ Záhorácka 
zvíťazila v súťaži o Športovú  
akadémiu M. Tótha (ŠAMT). 
Vďaka tomu si jej žiaci mohli 
projekt vyskúšať na jeden 
škol ský rok. 

V aktuálnom školskom roku otvá-
ra ŠAMT v Malackách svoje brány aj 
pre dievčatá a chlapcov 1.–4. ročníka 
z  ostatných malackých škôl. Deti sa  
môžu tešiť na pestré tréningové jed-
notky s využitím ori ginálnej metodi-
ky, s množstvom pohybových hier 
vrátane vývojovej kineziológie, psy-
chodiagnostiky a mentálneho trénin-
gu. Tréningy budú prebiehať pod 
dohľadom kvalifikovaných tréne
rov kaž dý utorok a štvrtok od 15.30 
do 16.30 h v telocvični a na atletic
kej dráhe ZŠ Záhorácka. Úvodný 
tréning sa uskutoční v utorok 2. 
októbra. Prihlásiť sa môžete osobne 
alebo prostredníctvom mailu na ad-
rese filip.petr@zs4malacky.sk. 

Text a foto: P. Filip

Osemnásť účastníkov bolo v  zá
kladnej časti rozdelených do troch 
sku pín po 6 tímov. 

V našej skupine odo hrali dievčatá 
päť zápasov. Štyri vý hry a  jedna re-
míza im prinies li postup do nadstav-
bovej finálovej skupiny o 1.–6. mie
sto. V nej odohrali ďalšie štyri nároč-
né zápasy, a  hoci bojovali, dokázali 
už vyhrať len raz. Na turnaji obsadili 
celkové 4. miesto.

V  spoločnom tíme pod dohľa
dom trénerskoorganizačného tímu 
v  zložení Ladislav Topolčány, Pe ter 
Paulík, Pavol Walter a  Dušan Šuster  
hrali hráč ky: Sarah Kujanová, Bar

bora Šmahlíková, Vanda Kuračková, 
Linda Olivová, Lea Kolandrová, Laura 
Walterová, Karolína Šperglová, Ni ko
la Nemcová, Natália Tomaškovičo
vá, Aneta Mrázová, Adriana Vozáro

vá, Adela Králiková, Linda Sojáková  
a Aylin Eginová.

Ďakujeme všetkým rodičom, kto rí 
pomohli pri povzbudzovaní a dopra-
ve.                Text a foto: D. Šuster

Po dvoch prí
pravných tur
najoch v  Šali 
a  v Stupave sa 
spojené hádza
nárske druž
stvo star ších 
žiačok TJ Stro
jár Ma lac ky/
ŠKH Ro hožník 
zúčastnilo na 
výborne obsa
denom turnaji 
v  pražských Vr
šoviciach. 
V konfrontá cii  
s takmer kom
pletnou českou 
špičkou v  kate 
gó  rii starších 
žiačok odohrali 
počas troch dní 
de väť zápasov.

Žiaci škôl okresu Malacky sa pre-
bojovali do celoslovenského finále 
súťaže Hľadáme nových olympio
nikov 2018, ktoré sa uskutočnilo  
v Dubnici nad Váhom. Najviac sa da
rilo bežcom na stredné trate Rebec  
ce Slezákovej (SŠ sv. Fr. Assiského,  
600 m) a Nicolasovi Novákovi (ZŠ  
Ja kubov, 1000 m), ktorí vo svojich dis-
cip línach zhodne obsadili 6. mie sto.  
Oba ja si zároveň vybojovali účasť 
na športovom sústredení Sloven
ského atletického zväzu, ktoré sa 
bude konať v októbri v Ta transkej 
Lomnici.

Pochvalu a uznanie si zaslúžia aj  
ostatní naši pretekári: Peter Prokop 
(ZŠ Dr. J. Dérera, 12. miesto na 1000 m), 
Kristína Sabová (ZŠ Štúrova, 13. mie  
sto na 600 m), Matúš Klas (ZŠ Záho-

rácka, 16. miesto na 60 m), Sarah  
Ale xandra Jurovatá (SŠ sv. F. Assis
kého, 14. miesto na 60 m) a Simo
na Kordošová (SŠ sv. F. Assiského, 
15. miesto na 60 m), ktorí podali vý
kony na hranici svojich možností  
a so cťou reprezentovali okres Ma
lacky na celoštátnej úrovni. Medzi 
najlepšími sa v každej disciplíne 
predstavilo 27 talentov.

Projekt Hľadáme nových olym
pio nikov je celoslovenskou postupo-
vou súťažou v atletike, zameranou 
na hľadanie talentov pre rýchlostné 
a  vytrvalostné disciplíny. Patrónmi 
aktuálneho ročníka súťaže boli slo-
venskí rekordéri Jozef Repčík a  Ján 
Volko, s ktorými sa talentované deti 
mohli osobne stretnúť. 

Text a foto: P. Filip

 Akadémia
Mateja Tótha
 pokračujeDeTSKé 

KATegóRie 
Najmladšie žiačky  
Laura Holická
Najmladší žiaci 
Teodor Volek 
Mladšie žiačky 
Rebecca Slezáková 
Mladší žiaci 
Daniel Danihel
Staršie žiačky 
Timea Morávková 
Starší žiaci  
Adam Zubák 
Prípravka dievčatá  
Martina Moravcová
Prípravka chlapci 
Juraj Hlaváč 
Mladšia prípravka dievčatá  
Tamara Kožuchová
Mladšia prípravka chlapci  
Alex Matej
Predškoláci dievčatá  
Tina Vačová 
Predškoláci chlapci  
Jakub Pauko 
Benjamínkovia dievčatá  
Barbora Moravcová 

Benjamínkovia chlapci 
Martin Olšovský

MALAcKá 
DeSiATKA – 3,3 km 
Dorastenci 
Josef Červeňák 
Juniori 
Josef Podloucký 
Dorastenky 
Timea Morávková 
Juniorky 
Simona Gorbatenková

MALAcKá 
DeSiATKA – 6,6 km 
Stanislav Skačan 

MALAcKá 
DeSiATKA – 9,9 km 
Muži
Jakub Valachovič 
Muži 40 
Dušan Tomčal
Muži 50 
Pavel Kratochvíl 
Muži 60 
Vladimír Cích 

Muži 65 
Vladimír Varmuža  
Ženy 
Maria Truissard
Ženy 35 
Miroslava Zíšková 
Ženy 45
Marta Durnová   nb/M. Binčík

Štartuje stolnotenisová
ligová sezóna

Naši stolní tenisti nebudú chýbať medzi slovenskou elitou. Extraligová sezó-
na 2018/2019 štartuje v piatok 28. septembra. MSK Malacky privíta o 18.00 h  
v domácom prostredí Devínsku Novú Ves. Naše mesto budú v novom roč-
níku reprezentovať aj stolné tenistky, ktoré si zahrajú v západnej skupine I. ligy. 
Ich program sa začína v sobotu 13. októbra proti ŠK Prievidza.          mb 

Víťazi Malackej desiatky
Uplynulý víkend sa v Zámockom parku uskutočnil 35. ročník Malackej desiatky 
a 12. ročník Malackého kilometra. Na najvyšší stupienok sa postavili:


