
Malackí filatelisti už toho majú 
za sebou veľa, usporiadané podu-
jatia, burzy, výchova mládeže, 
úspechy na súťažiach, vydané ko-
rešpondenčné lístky s prítlačou či 
špeciálne príležitostné poštové 
pečiatky... Výpočet by bol za 85 ro-
kov pôsobenia klubu naozaj dlhý. 
Členovia klubu filatelistov ZSF 
52-32 oslávili svoje výročie zbe-
rateľskou burzou spojenou s  au-
togramiádou výtvarníka R. Maka-
ra, ktorému nedávno Slovenská 
pošta vydala známku podľa jeho 
výtvarného návrhu, a vydaním 
ďalšieho korešpondenčného líst-
ka s  vyobrazením vstupu do  are-
á lu cirkevnej školy. V  deň osláv 
na  pošte v  Malackách označovali 
odchádzajúce listy so špeciálnou 
príležitostnou pečiatkou, vydanou 
k tejto udalosti.

Sobotné popoludnie 20. 9. bolo 
ladené slávnostne na  oficiálnom 
stretnutí domácich priaznivcov zná
mok, ale aj iných milovníkov filate
lie, v sobášnej sieni v Spoločenskom 

dome MCK všetkých privítal Anton 
Pašteka, súčasný predseda klubu. Pri
pomenul históriu, mená s ňou spoje
né, ale aj úspechy a súčasné aktivity. 
V Malackách takmer niet udalosti, ku 
ktorej by filatelisti nevydali príleži
tostný korešpondenčný lístok. V sérii 
Malacky dnes ich vyšlo už 21. Auto
rom námetu je Dušan Pavlík a  reali
záciu po technickej stránke zabezpe
čuje Jaroslav Freund.

Pre 
každého hosťa bol 

pripravený pamätný list, no tí naj
úspešnejší či najaktívnejší si odniesli 
aj vyznamenania. Zlatý čestný od
znak dostali František Gelinger a Igor 
Švec. Strieborný čestný odznak získa li 

Stanislav 
Osuský, Jaroslav Fre

und, Andrea Masaryková, Ján Klein 
a  Jozef Ondrejka. Bronzový čestný 
odznak za dlhoročnú ústretovú spo
luprácu malackí filatelisti udelili bý
valej riaditeľke ZŠ Dr. J. Dérera Terézii 
Sopóciovej.

Text, foto: T. Búbelová

V  parku na  Kláštornom námestí 
ponúkne jablkové dobroty v  podo
be sladkých i slaných koláčov, netra
dičných polievok, ťahaných štrúdlí, 

mixovaných ja blkových produktov, 
kompótov a mnohých ďalších kuli
nárskych nápadov. 

Okrem ochut
návky jablkových 
pokrmov si náv
števníci môžu kúpiť 
receptár zostavený 
z  pripravovaných 
dobrôt, zásobiť sa 
chutnými jabĺčka
mi na  dlhé zimné 
mesiace či nakúpiť 
zdravé ja blčné mušty. 
Samo zrejmosťou bude aj za
ujímavý kultúrny program, tešiť sa 
môžete na obľúbené slovenské pes
ničky, muzikálové hity, gitarové me

lódie aj súčasnú populárnu tvorbu. 
Chýbať nebude ani hymna Jablkové
ho hodovania. Zasúťažíme si v jedení 
jablkových koláčov, deti budú môcť 
navštíviť vý tvarný ateliér, vyskúšať 
ma ľovanie na tvár a lu ko streľbu. Spo
lu za hlasujeme aj za naj krajšiu masku 

na té mu jeseň a jabl ká.
Hodovanie s nenapo

dobiteľnou vô ňou ja
bĺk sa u  nás po prvý  
raz uskutočnilo v  ro
ku 2011 pred mest
ským úradom, po

tom sme sa presunuli 
do parku. Vôbec prvé 

Ja bl ko vé hodovanie sa  
konalo v roku 2008 v Mod

re, o  rok neskôr sa prida li 
ďal šie obce a  mestá Bratislavského 
kraja. Hlavným organizátorom toh to 
podujatia je Bratislavský samospráv
ny kraj.                -naty/mija-

O stoličku 
primátora majú 
záujem ôsmi

V nedeľu 21. septembra o polnoci 
vypršal čas, kedy mohli záujemco
via o post primátora Malaciek podať 
kandidačné listiny miestnej volebnej 
komisii. Urobilo tak osem 
občanov a  všetci ako ne
závislí kandidáti. 

Pripravuje sa 
31. ročník Malackej 
desiatky

Všetkým bežcom netreba pripo
mínať, že začiatkom jesene sa pripra
vuje v Malackách tradičný beh – Ma
lacká desiatka. Pre novú dekádu ďal
ších ročníkov, teda počnúc 
31. ročníkom, plánujú orga
nizátori viaceré zmeny.

Nová služba 
v MsCSS

Mestské centrum sociálnych slu
žieb Malacky bude zastrešovať ďalšiu 
službu – denný stacionár. Ide o zaria
denie, v ktorom sa poskytuje sociál
na služba na  riešenie nepriaznivej 
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia 
alebo nepriaznivého zdra
votného stavu. 2Vi
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úVOdNík

Redakcia opäť robí prieskum kva-
lity doručovania mestských novín. 

Chodí vám 
Malacký hlas 
včas?

Prvé poprázdnino vé vydanie, kto
ré ste mali mať v schrán kach 28.–29. 
augusta, bolo doručené až prvý sep
tembrový týždeň. Slovenská pošta to 
odôvodnila sviatkami. Od jedného 
čitateľa sa k nám však dostala aj sťaž
nosť, že mu Malacký hlas chodí ne
skoro vždy. Prosíme vás preto o spät
nú väzbu. Ak aj vám chodia noviny 
neskoro, dajte nám o tom vedieť na 
malackyhlas@malacky.sk alebo te
lefonujte na 034/796 61 73, aby sme 
to mohli riešiť. Malacký hlas vychá
dza každý dru hý týždeň v  stredu, 
v schránkach by ste ho mali mať vo 
štvrtok, najneskôr v piatok. Toto vy
danie by ste mali dostať 25.–26. sep
tembra. Ďakujeme za spoluprácu!

-red- 

druhá októbrová sobota je v našom meste už niekoľko rokov zasvä-
tená oslave tradičného, v  našich končinách najrozšírenejšieho ovo-
cia, jabĺčka. Ani tento rok to nebude inak, už teraz je v plnej príprave  
obľúbené Jablkové hodovanie. Uskutoční sa v sobotu 11. októbra.

 Opäť sa môžeme tešiť
 na jablkové dobroty

Jeseň
Je 23. septembra ráno a  ja roz-

mýšľam o  téme na úvodník. V  rádiu 
hovoria o  jesennej rovnodennosti, 
a  tak je rozhodnuté. Jeseň je krásna 
a píše sa o nej príjemne. A ešte príjem-
nejšie sa na ňu pozerá. Prechádzka 
prírodou sfarbenou do rozmanitých 
farieb je na  nezaplatenie. Celosve-
tový vyhľadávač má už dnes v  gra-
fike holé stromy s  opadaným lístím. 
Tak ďaleko ešte v  realite chvalabohu 
nie sme. Listy sú na stromoch a v na-
šich končinách ešte ani ich farby nie 
sú pravé jesenné. Zatiaľ sme nemali 
ani poriadne babie leto, ktoré k  jese-
ni patrí. Verím, že príde. Keďže dnes je 
rovnodennosť, slnečné lúče dopadajú 
na Zem úplne kolmo. Teda aspoň v 
mieste rovníka. U nás nedopadajú vô-
bec, resp. nie je ich ani vidieť, ani cítiť. 
Ale vraj sa to k víkendu zlepší. Dúfam, 
že áno. Potrebujeme sa totiž prejsť po 
krásnej jesennej prírode a  vyvetrať si 
hlavu. Aby sme potom mohli poroz-
mýšľať o  množstve kandidátov na 
malackého primátora a  poslancov, 
ktorí sa na nás v  uplynulých dňoch  
zosypali ako to lístie v  Googli. Toľko 
sme ich už dávno nemali, ak vôbec 
niekedy. No aspoň je z čoho vyberať, 
ale poznáte to. Niekedy čím väčší vý-
ber, tým sa ťažšie rozhoduje. Prajem 
vám príjemné jesenné prechádzky. 

M. H. Janotová

Filatelisti oslavovali 
85. výročie 
vzniku klubu

mailto:malackyhlas@malacky.sk
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Mestské centrum sociálnych slu
žieb Malacky (ďalej MsCSS) za bez
pečuje 9 druhov sociálnych slu žieb 
v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona SNR č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živ
nostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. V súčasnosti vrcholia prí
pravy ďalšej služby – denného stacio
nára. Už v  októbri budú môcť túto 
službu využívať Malačania, ale aj ľudia  
z  blízkeho okolia. Denný stacionár 
sídli v Malackách na Ulici 1. mája č. 7.

 
Čo je denný stacionár?

Denný stacionár je zariadenie, 
v ktorom sa poskytuje sociálna služ
ba na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ťažkého zdravotné

ho postihnutia alebo nepriaznivého 
zdravotného stavu. Sociálna služba 
sa poskytuje na určitý čas počas dňa.

Komu je určený denný stacionár?
Denný stacionár je určený pre fy

zické osoby, ktoré sú odkázané na 
pomoc inej fyzickej osoby. Sú to naj
mä seniori žijúci v rodinách s ekono
micky aktívnymi príslušníkmi rodiny, 
ktorí im nemôžu poskytnúť celoden
nú starostlivosť, seniori, ktorí žijú sa
mi, potrebujú pomoc pri bežných 
den ných činnostiach a  spoločenský 
kontakt. 

Ako sa stanete prijímateľom 
služby denného stacionára?

Ak chcete využívať služby denné
ho stacionára, je potrebné doručiť 

písomnú žiadosť o  zabezpečovanie 
sociálnej služby (tlačivo je dostupné 
aj na  www.mscss.sk). K  žiadosti je 
potrebné priložiť potvrdenie o  príj
me (rozhodnutie o dôchodku), vyhlá
senie o majetkových pomeroch (tla
čivo je dostupné aj na stránke MsCSS) 
a právoplatné rozhod nutie o odkáza
nosti na  sociálnu službu v  dennom 
stacionári (vydáva mesto).

Aké služby ponúka 
denný stacionár?

V dennom stacionári je zabezpe
čovaná opatrovateľská starostlivosť 
11 hodín v pracovných dňoch v čase 
od 7.00 h do 18.00 h. V rámci odbor
ných činností je v stacionári zabezpe
čené sociálne poradenstvo, sociálna 
rehabilitácia, ošetrovateľská starost
livosť, podpora pri zapojení do spo
ločenského života, rozvoja osobných 
záujmov, organizovanie času. V rám
ci obslužných činností je v dennom 
stacionári zabezpečené kompletné 
stravovanie počas dňa formou raci
onálnej alebo diabetickej stravy. 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky 
bude zastrešovať ďalšiu službu –

denný stacionár

Malinu má v  správe Slovenský 
vo dohospodársky podnik, š. p. – 
Sprá va povodia Moravy. Pred na
ším mes tom sa potok Malina roz
vetvuje na dva to ky. Prvý (takzvaná 
stará Malina) tečie popod mesto 
a  potom vychádza späť na  povrch 
na  Družstevnej ulici a  tečie sme
rom do  Kostolišťa. Druhý tok te
čie cez sídlisko Juh smerom na Vi
nohrádok. Na  oboch tokoch bola 
po  dažďoch zaznamenaná zvýšená 
hladina. Podľa vodohospodárov 
bolo všet ko pod kontrolou a  v  sta
ve zod povedajúcom počasiu. Sprá
va povodia reguluje hladinu Maliny 
hrádzou, ktorá je pred Malackami 
v mieste, kde sa tok rozdvojuje.

Na Družstevnej ulici dážď a zvý
še ná hladina poukázali na  zanese
nie to  ku na  niektorých miestach. 
Vodohospodári už priepusť vyčistili, 
aby bol zabezpečený plynulý prie
tok vo dy. Odpad odviezlo mesto 
a zároveň požiadalo vodohospo
dárov o  prečistenie celého kanála. 
V  niektorých prípadoch však môžu 
za zanesenie koryta aj občania žijú
ci v  jeho blízkosti, ktorí tam hádžu 
odpad. Podobný problém je aj na 
Stu pavskej ulici, kde je odpadom 

zanesený odvodňovací kanál pri že
lezničnej trati. V dôsledku toho tam 
došlo k  zaplaveniu štyroch dvorov, 
malackí dobrovoľní hasiči tam mu
seli odčer pávať vodu. Mesto už ta
mojších obyvateľov vyzvalo, aby 
kanál prečistili a  ďalej neupchávali. 
V  prípade nedo držania týchto po
kynov pristúpi mes  to k ďalším kro
kom. 

V riešení je aj pre čistenie kanála 
na konci ulice pri čerpacej stanici. 

V meste stála voda na niekoľkých 
úsekoch ciest, hlavne pri nových 
spo maľovačoch. Bolo to spôsobené 
tým, že spomaľovače ešte nie sú do
končené a okrem iných prác je ob
jednané aj ich odvodnenie. Naprí
klad retardér na  križovatke Veľko
moravská–Stupavská ešte nemá do
končené napojenie na  vozovku na 
Stupavskej, z  toho dôvo du sa tam 
tvorí mláka.

Veľké mláky sa tvorili aj na  nie
koľkých ďalších cestách. Mesto si
tuáciu zmonitorovalo a  zazname
nalo úseky, kde nebol odtok vody 
dostatočný, a ešte tento mesiac zač
ne realizovať opatrenia na odvod
nenie týchto úsekov.

M. H. Janotová 

Nový plot okolo MŠ na  Štúrovej 
ulici je definitívne dokončený. Múrik 
opravovali ešte počas letných prázd
nin a  kovové časti boli osadené už 
počas školského roka. „V  stredu 17. 
9. nám namontovali kľučky a dokon-
čili oplotenie v smere od pošty. Tým sa 
všetky práce skončili,“ hovorí zástup
kyňa MŠ Štúrova Irena Hoďovská. 
„Oplotenie sa nám veľmi páči a  celý 
dvor dostal príjemnejší vzhľad,“ do
dala.

Čo personál škôlky osobitne oce
ňuje, je výška plotu a s ňou spojená 
vyššia bezpečnosť. Veď aj vďaka to
muto kritériu v  rámci projektu Bez
pečná škôlka na  plot dotáciou vo 
výške 5000 € prispel Bratislavský sa
mosprávny kraj. Celková suma po-

trebná na rekonštrukciu plota do-
siahla výšku 18 857 € (múr 6 830 €; 
plot 12  027 €). Ďalším významným 
prispievateľom bola spoločnosť 
POZAGAS, a. s., Malacky, ktorá pro
stredníctvom 2 % z  daní na  tento 
účel venovala 13 000 €. Zvyšné ná
klady na projekt hradí mesto z vlast
ného rozpočtu. 

Text: -tabu-, foto: -naty-

Silkot 10 je mobilné zariadenie ur
čené na  trvácne opravy výtlkov po
mocou modernej technológie opra
vy – ohrevu poškodených miest. Stroj 
nepoužíva žiadne frézovanie či reza
nie, je teda bezprašný a  bezhlučný. 
Opravované miesto si ohreje pomo
cou infračerveného spektra žiarenia, 
ktoré preniká aj do hĺbky materiálu. 
Nahrievaná plocha navyše zasahuje 
aj do  okolia opravovaného miesta, 
a  tým spoľahlivo likviduje praskliny 
vybiehajúce do strán a zabraňuje tak 
opätovnému vzniku výtlku. Opravy 
výtlkov a povrchových porúch asfal
tových komunikácií dokáže vykoná
vať aj v zime s  takmer 100percent
nými výsledkami a kvalitou. 

Postup pri oprave:
Poškodené miesto sa očistí a vysu

ší (vysávač vody a vzduchová tryska). 
Poškodené miesto aj s  najbližším 
okolím je potom zahriate ohrieva
čom a  rozohriate miesto sa rozruší 
špeciálnym náradím. Do nahriateho 
miesta sa pridá recyklát alebo nová 
zahriata zmes. Zmesi sa premiešajú, 
čím sa zabezpečí pevné a dokonalé 
spojenie oboch materiálov. Opravo

vané miesto sa nakoniec zhutní vib
račným valcom.

Vďaka ohrievaniu sa dosahuje 
lep šia priliehavosť a  integrácia no
vej výplne do povrchu vozovky. Vý
sledkom je výrazne dlhšia životnosť 
a vyššia kvalita. Výhodou stroja je aj 
využitie recyklovaného obrusu, čo 
vedie k  značným úsporám finanč

ných prostriedkov. Stroj získal zlatú 
medailu na medzinárodnom staveb
nom veľtrhu IBF 2009. Vývoj výrobku 
bol podporený operačným progra
mom pre podnikanie a  inovácie EÚ. 
Viac informácií nájdete na www.sil-
kot.sk a www.coms.sk.

Text: -mija-, foto: -naty- 
Zdroj: .COMS 

 Silné dažde poukázali
 na nedostatky

Intenzívne dažde nedávno otestovali aj Malacky. Obavy vyvolali naj-
mä oba toky Maliny a voda stojaca na niekoľkých úsekoch ciest.

Škôlkarský plot 
je už dokončený

10. septembra 
sa v Malackách 
uskutočnil 
jedinečný 
projekt – 
ukážková 
oprava 
výtlkov 
revolučným 
vozidlom 
Silkot 10. 
Malacky sú len 
druhé mesto 
na Slovensku, 
kde sa takéto 
niečo 
predvádzalo. 
Za testovaciu 
plochu 
bola vybraná 
cesta na
Jesenského 
ulici pod 
nadjazdom.

Unikátna oprava výtlkov

http://www.mscss.sk
http://www.silkot.sk
http://www.silkot.sk
http://www.coms.sk
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V  nedeľu 21. septembra o pol-
noci vypršal čas, kedy mohli 
záujemcovia o  post primátora 
Malaciek podať kandidačné lis-
tiny miestnej volebnej komisii.

Urobilo tak osem kandi
dátov: 

Peter Fabian, Ing. Jozef 
Halcin, Ján Hurban, Ing. 
Ma  rian Novota, PhD., Mgr. 
Ró bert Peťko, Ing. Peter 
Rus ňák, PhD., JUDr. Ing. Juraj Ří ha 
a  JUDr. Jozef Walter, všetci ako ne
závislí kandidáti.

Kandidačné listiny na poslanca 
mestského zastupiteľstva odovzdalo 
80 kandidátov. Miestna volebná ko
misia má teraz podľa zá kona desať 
dní na regis trá ciu odovzdaných kan
didačných listín, čo je do 1. októbra. 

Tí, ktorých pre nesplnenie 
zákonných podmienok ne
zaregistrujú, majú tri dni na 
odvola nie na súde. Až po 
zaregistrovaní kandidátov 
začne ministerstvo vnútra  

s prípravou volebných tlačív.
Text: M. H. Janotová 

Foto: -sisa-

V  dennom stacionári je možná re
habilitácia, požičanie pomôcok a za
bezpečenie prepravy. Všetky činnosti 
poskytované v rámci sociálnej služby 
v  dennom stacionári sú určované 
a  realizované individuálnymi potre
bami prijímateľa sociálnej služby 

na  základe posudku o  odkázanosti 
na túto službu, so zreteľom na aktivi
zovanie a posilňovanie sebestačnosti 
prijímateľa sociálnej služby, na zabra
ňovanie jeho sociálnemu vylučova
niu a na podporovanie jeho začleňo
vania do spoločnosti. 

Kto zabezpečuje služby 
v dennom stacionári?

Starostlivosť spojenú so všetkými 
činnosťami zabezpečuje kvalifikova
ný personál – opatrovateľky, zdravot
ná sestra a sociálny pracovník. 

Koľko to stojí?
Všetky úhrady sú stanovené VZN 

mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách  
za sociálne služby poskytované mes
tom Malacky. V  dennom stacionári 
musí prijímateľ uhradiť 1 € za hodinu 
pobytu a tiež za obed 2,20 €. Ostatné 

úhrady sú podľa rozsahu stravovania 
prijímateľov, využívania prepravy či 
iných služieb. Napríklad pri osemho
dinovom pobyte a  odoberaní len 
obeda uhradí obyvateľ Malaciek 
za mesiac 214,20 €. 

Text: M. Dujsíková, foto: -naty(ilustr.)

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO 

Seniori sa 
chcú 
vzdelávať

Skutočnosť, že malackí dôchod
co via sú veľmi aktívni, dokresľu
je aj ich čulý záujem o  štúdium 
na Univerzi te tretieho veku, ktoré 
pre nich v  spolu práci s  Okresnou 
orga nizáciou Jednoty dôchodcov 
v Malackách a s vedením mesta pri
pravila Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alž bety v Bra
tislave. „Do určeného ter mínu sa pri
hlásilo 45 uchádzačov o  štú dium, 
kto rí splnili podmienku ukon čeného 
stredoškolského vzdela nia,“ uvied
la A. Kmecová, vedúca klient skeho 
centra MsÚ v Malackách.

Slávnostné otvorenie školského 
roka, imatrikulácia a odovzdávanie 
vy sokoškolských indexov čaká štu
dentov 28. októbra v  prie s  toroch 
materskej vysokej školy v Bra  tislave 
na  Nám. 1. mája. O  rozšírenie kva 
lifikácie v  oblasti so ciálnej práce 
prejavili záujem okrem ľudí s ukon
čeným stredoškolským vzdelaním 
aj takí, ktorí titul pred menom majú, 
ale chcú využiť príležitosť rozšíriť si 
rozhľad a  vedomosti, ako aj mož
nosť byť ešte užitočný a  aktívny. 
„Štúdium sa týka okrem zaujímavej 
teórie v rámci odboru aj praxe zacie
lenej na  zdravotnícku starostlivosť, 
kvalitu života osôb so zdravotným 
po stihnutím, psychológie a  životnej 
múdrosti, sociálneho zabezpečenia 
a právnych aspektov v živote senio
rov, ale aj z oblasti informatiky,“ vy
svetlila A. Kmecová. Po  troch ro
koch úspešného štúdia absolventi 
na  slávnostnej promócii dostanú 
osvedčenie o jeho ukončení.

Mesto Malacky vyčlenilo v záuj
me zriadenia vysunutého praco
viska Vysokej školy zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bra
tislave priestory na prednášky, kto
ré sa budú konať vo  vyhradených 
termínoch sčasti v zasadacej miest
nosti MsÚ a  sčasti v  inkubátore. 
Práve tam totiž budú mať k dispo
zícii vhodné počítačové vybavenie 
na to, aby sa naučili využívať v praxi 
poznatky zo štúdia informatiky.

T. Búbelová 

Služba Úkon Jednotka Úhrada 
Nemalačana Úhrada

Denný 
stacionár

Pomoc pri 
odkázanosti 1 osoba/h 1,00 €

Stravovanie:

raňajky 1 osoba/deň 0,73 € 0,70 €

desiata 1 osoba/deň 0,20 € 0,15 €

obed * 1 osoba/deň 3,30 € 2,20 €

obed dia * 1 osoba/deň 3,50 € 2,40 €

olovrant 1 osoba/deň 0,18 € 0,15 €

večera 1 osoba/deň 1,24 € 1,20 €

II. večera (dia) 1 osoba/deň 0,22 € 0,20 €

Prepravná 
služba:

v meste 1 os./jazda MA 1,80 €  1,00 €

mimo mesta 1 osoba/km 0,30 € 0,25 €

* mesto prispieva fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta, na stravu 0,60 €/jeden obed.

Nezmenia sa ani volebné obvody 
a počet poslancov za ne. Naďalej bu
deme mať šesť volebných obvodov 
a  troch poslancov v  každom voleb
nom obvode. Zastupiteľstvo pod
ľa zákona o  obecnom zriadení roz
hodlo aj o  rozsahu výkonu funkcie 
primá tora na  ďalšie volebné obdo
bie, zostáva na celý úväzok. 

Zmena nastáva len pri voleb-
ných miestnostiach. Volebná 
miest nosť č. 12, ktorá bývala v Ma-
terskej škole na Rakárenskej, bu -
de po novom v Malackom kaštieli. 

Podľa zákona o voľbách do orgá
nov samosprávy obcí politické stra
ny a nezávislí kandidáti, ktorí sa chcú 
v  komunálnych voľbách uchádzať 
o hlasy voličov, museli podať kandi
dačné listiny miestnym volebným 
ko misiám najneskôr do 55 dní pred 
dňom volieb, teda do 21. septembra.

Teraz majú miestne volebné ko
misie 10 dní na registráciu, čo je do 1. 
októbra. Tí, ktorých pre nesplnenie 
zákonných podmienok nezaregistru
jú, majú tri dni na odvolanie na súde. 
Až po zaregistrovaní kandidátov zač
ne ministerstvo vnútra s  prípravou 
volebných tlačív.

Predvolebná kampaň sa začína 
29. októbra a končí sa 13. novembra 
o  7.00 h. Vedenie kampane mimo 
tohto času zákon zakazuje. Výsledky 
posledných komunálnych volieb náj
dete na www.malacky.sk.

Zo zákona sa voľby do obecných 
či mestských zastupiteľstiev a voľby 
starostov a primátorov konajú v po
sledných 14 dňoch ich volebného ob
dobia. Keďže mestských zástupcov  
sme naposledy riadne volili 27. no
vem bra 2010, uplynie im volebné ob
dobie presne 27. novembra t. r.

Kto môže voliť?
Na novembrových voľbách staros

tov obcí, primátorov miest a poslan
cov obecných, mestských alebo 
miestnych zastupiteľstiev sa môžu 
zúčastniť všetci obyvatelia Slovenska. 
Podmienkou je, aby mali v obci, kde 
budú voliť, trvalý pobyt a najneskôr 
v deň volieb dosiahli 18 rokov. Podľa 
zákona o voľbách do orgánov obec
nej samosprávy tak môžu primátorov, 
starostov a poslancov komunálnych 
zastupiteľstiev voliť nielen občania 
Slovenskej republiky, ale aj cudzinci  
s trvalým pobytom na Slovensku.

Komunálne voľby si vyžiadajú 
9,89 milióna €

Vyplýva to z organizačnotechnic
kého zabezpečenia volieb, ktoré od
súhlasila vláda. Ministerstvo vnútra 
bude mať na voľby k dispozícii viac 
ako 8,7 milióna €. Peniaze použije 
hlavne na mzdy členom jednotlivým 
volebných ko misií, ďalej na  úhrady 
všetkých volebných tlačovín, ako aj 
na ďalšie ná klady. Na spracovanie vý
sledkov volieb vyčlenili pre Štatistic
ký úrad SR približne 1,16 milióna €. 
Na marcové prezidentské voľby bolo 
vyčlenených približne 10,78 milióna 
€. V ro ku 2010 stáli komunálne voľby 
približne 9 miliónov €.

Aj bez maturity
Primátori a  starostovia mali mať 

po novom aspoň maturitu. Zatiaľ sa 
však nič nemení. Kandidáti nemusia 
mať ukončené stredoškolské vzde
lanie. Ústavný súd totiž predbežne 
pozastavil sporné ustanovenia v zá
kone, ktoré túto podmienku požado
vali. Či sú protiústavné, o  tom bude 
rozhodovať neskôr.                Zdroj: SITA

Počet mestských 
poslancov 
sa nezmení

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgá-
nov samosprávy obcí na sobotu 15. novembra 2014. Hlasovať sa bude 
od 7.00 do 20.00 h. Mestské zastupiteľstvo v Malackách na svojom 
júnovom zasadnutí rozhodlo, že na volebné obdobie rokov 2015 až 
2018 budeme mať tak ako v súčasnosti osemnásť poslancov.

O stoličku 
primátora majú 
záujem ôsmi

Z progranu MsZ

34. zasadnutie MsZ v 6. volebnom období sa uskutoční 25. 9. o 15.00 h.  
Na  programe bude správa a  výsledky následnej finančnej kontroly vo  
viacerých oblastiach, návrhy dvoch VZN, návrhy prevodov a prenájmov 
nehnuteľností, Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta 
k 30. 6. 2014, návrh čerpania rozpočtu mesta k 30. 6. 2014 a návrh zme
ny rozpočtu mesta na rok 2014. Poslanci sa budú zaoberať aj Návrhom 
koncepcie rozvoja školstva v Malackách na roky 2014–2020 a budú dele
govať zástupcov zriaďovate ľa do rád viacerých škôl.         -red-

http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=490
http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=490
http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=490
http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=490
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V  predchádzajúcom čísle MH 
(15/2014) sme zhodnotili začia
tok školského roka a  informovali 
o tom, čo sa v školách počas prázd
nin opravilo a  z   akých financií. 
Materiál k  tejto téme bude pred
ložený aj na  rokovanie mestské
ho zastupiteľstva 25. 9. s názvom 
Informácia o  začiatku školského 
roka 2014/2015 v  školách a  škol
ských zariadeniach v zriaďovateľ
skej pôsobnosti mesta Malacky. 
Okrem štatistických údajov a  su
marizácie vykonaných opráv sa 
v  ňom nachádzajú aj zaujímavé 
informácie o tom, kde ktorú školu 
takpovediac tlačí topánka a  čo je 
nutné opraviť počas tohto školské
ho roka, resp. čo najskôr to bude 
možné. Z údajov uvedených v spo
menutej správe za jednotlivé ško
ly vyberáme:

ZŠ Dr. J. Dérera
* Škola plánuje v  školskom roku 

2014/2015 pokračovať v rekonštruk
cii sociálnych zariadení. Financova
ná bude z vlastného rozpočtu a z fi
nančného daru Zdru ženia rodičov pri 
ZŠ Dr. J. Dérera.

* Škola má obmedzenú možnosť 
na kvalitné vyučovanie telesnej vý
chovy. Riešením by bola prístavba 
telocvične, vedenie školy chce vyví
jať v  tomto smere iniciatívu. Chýba 
kvalitná hracia plocha na  školskom 
dvore, ktorá by nahradila súčasnú 
asfaltovú.

ZŠ Záhorácka
* Nevyhnutná je postupná rekon

štrukcia sociálnych zariadení pre žia
kov a učiteľov – v  súčasnosti je pri
pravovaná 2. etapa opráv a  rekon
štrukcie sociálnych zariadení, chlap
čenských WC pri ŠKD, ktoré bo li 

dl hodobo odstavené. Škola na to po
užije financie z  mimorozpočtových 
zdrojov.

* Do  budúcnosti bude v  záuj
me šetrenia energie a  tým aj fi
nančných prostriedkov potrebné 
uvažovať o  výmene regulačných 
ventilov a  doplnení radiátorov, naj
mä v  školskej jedálni a  postupne 
v  ďalších častiach budovy. V  bu
dúcnosti bude nevyhnutná rekon
štrukcia elektroinštalácie a  zateple
nie budovy školy v  záujme šet
renia energií na  prevádzku školy. 
* Aspoň v troch triedach na II. stupni 
chce škola vymeniť PVC za nové, vy
maľovať ďalšie triedy, vybudovať po
čítačovú miestnosť pre učiteľov, vrát
nicu pri hlavnom vstupe do budovy 
školy, zakúpiť nové lavice a  stoličky 
do  ďalších tried, namontovať nové 
keramické tabule a nástenky do tried 
na I. stupni.

 
ZŠ Štúrova

* Škola bude musieť riešiť prob
lém prehrievania budovy pri vonkaj
ších vysokých teplotách a  tiež pre
svetlenie a  lepšie vetranie oddelení 
Školského klubu detí (ŠKD), ktoré sú 
umiestnené v  pôvodne plánovanej 
knižnici. Z  vlastných zdrojov však 
na tieto úpravy nemá financie.

Centrum voľného času
* Na tento školský rok je napláno

vaná rekonštrukcia stropov a  stien 
v  niektorých pavilónoch, ktoré ne
ustále praskajú a padajú.

Základná umelecká škola
* Je nutné spraviť výmenu kot

lov a odstrániť pódium na školskom 
dvore. 

* Bolo by potrebné vykonať čiste
nie kanalizácie v synagóge, komplet

nú údržbu a ladenie klávesových ná
strojov, zakúpiť kancelárske potreby 
a materiál pre výtvarný odbor. 

Materská škola, elokované prac.
(Údaje poskytla riaditeľka MŠ 

Kollárova Malacky Mária Hudecová, 

keďže v spomenutej Informácii o za
čiatku školského roka 2014/2015...  
sa nenachádzali.)

* Najnutnejšia je oprava terás 
na Rakárenskej ulici, z ktorých jedna 
je v  havarijnom stave, treba ju od
strániť a  nanovo postaviť. Dve stačí 

zrekonštruovať. Sčasti sa použijú fi
nancie z rozpočtu MŠ a vypomáhať 
bu dú aj dobrovoľníci.

* Na Bernolákovej je nutné začať 
s rekonštrukciou hygienických zaria
dení (ako v MŠ na Štúrovej ulici).

* Akútna je oprava kanalizácie 
na  Bernolákovej ulici, ktorá sa pre
padáva a spôsobuje aj pukliny v mú
roch.

T. Búbelová

Materská škola na  Kollárovej 
ulici v  Malackách oslávila 12. 
septembra svoje tridsiate na
rodeniny. 

Na oslavách sa zúčastnili okrem 
personálu aj škôlkari a  ich rodičia, 
pani učiteľky, ktoré si pamätajú 
úplne prvé dni strávené v  týchto 
priestoroch, ale aj hostia. Medzi ni
mi aj primátor mesta Jozef Ondrej
ka. Riaditeľka materskej školy Mária 

Hudecová všetkých privítala, pre
čítala historické záznamy z kroniky 
a spomenula všetky bývalé riaditeľ
ky materskej školy, ale aj pani učiteľ
ky, ktoré tu pracujú od  začiatku až 
dodnes. 

Stretnutiu dodal slávnostný ráz 

program, ktorý pripravili deti pod 
vedením svojich pani učiteliek, ale 
aj veselá zábava s detskou speváč
kou Miou. Nakoniec si všetci po
chutnali na nádhernej a chutnej tor
te, ktorú upiekla jedna zo šikovných 
mamičiek. Ostatné mamičky sa tak 

 isto nedali zahanbiť a  nachystali 
bohatú nádielku sladkých koláči
kov. Podával sa však aj voňavý guláš 
a spoločenské podujatie vyvrcholilo 
príjemnými rozhovormi a spomien
kami.

Text, foto: tabu

očnécentrum
NEMOCNICA MALACKY

Od ostrého videnia 
Vás delí 30 minút

Šedý zákal Katarakta

Opýtajte sa na túto možnosť svojho lekára 
alebo získajte viac informácií na:

034/28 29 700

www.nemocnicamalacky.sk
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

 Na čo školy potrebujú peniaze

 Škôlka oslávila 30. narodeniny
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TK Grande Malacky Vás pozýva na

 kurz spoločenských 
tancov
walz, valčík, tango, quickstep, 
sambu, jive, chachu, polku
pre mládež a dospelých začiatočníkov
30. 9. o 18.00 h v telocvični cirkevnej školy
A deti priveďte do tanečnej prípravky – septembrové utorky o 15.30 h
Viac info na www.tkgrandemalacky.sk
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neprijíma inzeráty 
od nebankových subjektov 
po skytujúcich pôžičky.od 1. septembra 2014

Pozývame vás do kancelárie 
obchodných zástupcov 
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

w

Malacky – INKUBÁTOR
vchod A od hlavnej križovatky prízemie č. 126

 vedľa kaviarne a detského kútika

Bližšie informácie vám rada poskytne:

Ing. Sylvia Emríšek Sadovská 
tel. 0904 688 466

Otváracie hodiny
pondelok – 13.00 – 18.00
utorok 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
streda 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
štvrtok – 13.00 – 17.00
piatok 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
sobota 9.00 – 12.00 – 

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

 DOSTUPNÉ ÚVERY NA BÝVANIE

  SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY NA VYBAVENIE 
DOMÁCNOSTI

  ATRAKTÍVNE STAVEBNÉ SPORENIE

  ONLINE SPORENIE LIŠIAK – PENIAZE  
K DISPOZÍCII KEDYKOĽVEK, BEZ POPLATKOV

  VÝHODNÉ POISTENIE PRE VAŠU RODINU  
A BÝVANIE

  FINANCOVANIE OBNOVY BYTOVÝCH  
DOMOV
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RIADKOVÁ INZERCIA

Projekt 100 
v Malackách

Tohtoročný PROJEKT 100 sa za
čína! Ide už o  20. ročník najväčšej 
pu tovnej prehliadky filmov na  Slo
vensku, ktorú organizuje Asociácia 
slo ven ských filmových klubov. Vo 
Filmo vom klube MCK (kino Záho
ran, Hviezdoslavova 3) si počas troch 
mesiacov môžete pozrieť 10 filmov 
– od  klasiky (PulpFiction, 2001: Ves
mírna odysea, Ťažký deň, Koyaanis
gatsi) po  súčasné trendy (Ida, Nick
Cave: 20 000 dní na Zemi, Deti, Jim
my P., Biely boh). Premietania budú 
každú stredu o 19.00 h. Dúfame, že si 
z ponuky vyberiete a zažijete príjem
ný filmový večer!       -mck-

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MÁTE BOLESTI?
Zažívacie, kožné,

dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie 

DIACOM
odhalí príčinu vášho problému

(mikroorganizmy, parazity, 
chemické látky).

Navrhneme vám terapiu 
novými účinnými 

biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 € 

je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.webnode.sk

• Predám pripustenú kozičku. Kon
takt: 0904 80 20 15
• Vyučujem ruský jazyk. 0905 52 59 53 
• Vyučujem hru na klavír deti od 4 ro
kov. Kontakt: 0905 52 59 53
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Rekreačným i  výkonnostným, 
mladším i  starším bežcom ne
treba pripomínať, že začiatkom 
jesene pripravuje Komisia pre 
vzdelávanie, mládež a  šport 
ako hlavný organizátor spolu  
s  viacerými organizáciami 
v mes te tradičný beh – Malac
kú desiatku. 

Už viac rokov je tento obľúbený 
pretek súčasťou Moravsko-sloven-
ského bežeckého pohára a  Pohá-
ra Grand prix Záhoria. K nemu patrí 
i  detský pretek Malacký kilometer, 
ktorý je súčasťou Detského bežecké-
ho pohára. 

Aj  tento rok pripravujeme pre 
bežcov z Malaciek, bližšieho a vzdia-
lenejšieho okolia (zo susednej Mo-
ravy, poľského družobného Žnina) 
priateľskú atmosféru, atraktívne 
prostredie, skrátka všetko, aby sa 
v našom  meste prí-
jemne cítili a  dobre 
si za behali. Minulý 
ročník Malackej de-
siat ky bol jubilejný, 
tridsiaty. Uskutočnil 
sa v  priestoroch ZŠ 
Záhorácka po tradičnej trase vedúcej 
smerom na Vinohrádok a späť. 

Pre novú dekádu ďalších ročníkov, 
teda počnúc 31. ročníkom, plánujú or-
ganizátori viaceré zmeny. Vyplývajú 
na jednej strane zo zmeny priestorov 
v ZŠ Záhorácka. Práve v tých častiach 
budovy, ktoré Malacká desiatka 
v minulosti využívala (kuchynka, šat-
ňa-učebňa, toalety), bola v  letných 
me siacoch vykonaná rozsiahla re-
kon štrukcia a tieto priestory už dnes  
slú žia deťom z  materskej školy ako 
ďal šie z  elokovaných pracovísk MŠ 
Kollárova. Na druhej strane sa ob-
me nila skupina organizátorov. Tieto 
zmeny majú prispieť k  zatraktív ne-
niu trate a  prostredia, v  ktorom sa 
pretek uskutoční. Aj touto cestou or-

ganizátori minulých ročníkov srdečne 
ďakujú vedeniu i zamestnancom ZŠ 
Záhorácka za dlhoročnú spoluprácu 
pri organizácii Malackej desiatky.

Aké sú novinky pre tento rok? 
Organizátori sa rozhodli presunúť 

trať Malackej desiatky do atraktív-
nejšieho prostredia, a to do jedného 
z klenotov Malaciek, do Zámockého 
parku. Tu pripravíme trať dlhú tradič-
ných 10 kilometrov, vedúcu okruhmi 
po chodníkoch Zámockého parku. 
Chceme vyhovieť aj želaniu prete-
károv, ktorí uprednostňujú práve 
okru hový pretek, kde je intenzívnejší 
a priamejší kontakt s divákmi a beh 
je pre nich atraktívnejší. Nehovoriac 
o športovom duchu Zámockého par-
ku, o jeho prírodnom a peknom pro-
stredí. Alternatívu Zámockého par ku 
sme uprednostnili pred možnos ťou 
okruhu vedúcom mestskými komu-
nikáciami. Plánujeme využiť atletic-

kú dráhu, priestory 
futbalového štadió-
na i objektu hádza-
nárskeho ihriska 
(šat ne, sprchy, WC). 
V  neposlednom ra-
de chcú organizáto-

ri aj touto formou ukázať návštevní-
kom Malaciek (samotným preteká-
rom aj ich sprievodu) tú krajšiu časť 
nášho mesta, akou Zámocký park ne-
sporne je. Práve tu budú organizova-
né všetky masové a rekreačné behy, 
ktorých hlavným organizátorom je 
Komisia pre vzdelávanie, mládež 
a  šport: Beh oslobodenia, Večerný 
beh zdravia-Beh vďaky SNP aj Malac-
ká desiatka.

31. ročník Malackej desiatky, kto-
rým si tiež pripomíname storoč nicu 
organizovaného športu v  Malac-
kách, je práve vo fáze intenzívnych 
príprav, riešenia detailov, hľadania 
sponzorov a  partnerov. Chceme už 
teraz poďakovať všetkým, ktorí sa na 
príprave po dieľajú, príp. budú po-
dieľať: členom Komisie pre vzdelá-
vanie, mládež a šport, CVČ, AD HOC, 
DHZ, KZPDaM SZTP, AC Malacky, 
Gymnáziu Malacky a  iným. Organi-
zátori dúfajú, že v deň D, teda v so-
botu 8. novembra 2014, bude priať 
aj počasie a aj vďaka tomu načne me 
ďalšiu, už 4. desaťročnicu Malackej 
desiatky.

Propozície, organizačné pokyny 
a  pozvánka budú včas zverejnené 
prostredníctvom dostupných, naj-
mä malackých médií.

P. Tedla

SPEKTRUM

Uplynulo už dl-
hých a  smutných 
5 rokov, čo nás 
15. septembra 
na vždy opustil 
náš drahý man-
žel, ocko a  dedo 
Janko Bukovský. S láskou na ne ho 
spomínajú manželka, deti, vnúčatá 
a celá rodina. Priatelia a známi, spo-
mínajte spolu s nami.

Dotĺklo srdce, zhasli oči, stíchol hlas ...
Smutný je dom, keď opustil ho ten,  
kto nás mal rád. 

17. septembra sme 
si pripomenuli 3 
roky od ná hlej smrti 
Jožka Klasa z Mala-
ciek. S  úctou a  lás-
kou spomína man-
želka. Kto ste ho po-

znali, venujte mu tichú spomienku.

10. júna sme si pri-
pomenuli nedožité 
20. výročie narode-
nia našej milova-
nej dcéry, sestričky, 
vnučky Dominiky 
Zervanovej a 18. 

sep tembra uplynulo 10 rokov od 
jej úmrtia. Kto ste ju poznali a mali 
radi, venujte jej tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

19. septembra 
sme si pripome-
nuli 4. výročie 
úmrtia milované-
ho otca a  dedka 
Ľubomíra Ku
jana z Veľkých Le-
vár. S  láskou spomína dcéra Ivana 
s Ľubom a vnučka Sonička, Miriam-
ka a Ivanka. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú spomienku.

Mal nás všetkých rád a chcel s nami 
ešte dlho byť, ale prišla krutá chví-
ľa, musel nás opustiť. Odišiel rýchlo, 
v  srdci nám bolesť zanechal, tíško 
a bez rozlúčky, nikto to nečakal. Zo-
stali nám len spomienky a v srdci veľ-
ký žiaľ.
20. septembra si 
pripomíname 1. 
výročie úmrtia 
nášho drahého 
priateľa, brata, 
otca a  deda Jan
ka Lišku. S úctou 

a  láskou v  srdci spomína priateľka 
Dáša s  rodinou, syn Martin s  rodi-
nou a bratia Pavel a Peter s rodina-
mi. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku spolu s nami.

Keby sa tak dal vrátiť čas, dotknúť sa 
Ťa dlaňou a  počuť Tvoj hlas. Už sa 
však nevráti, čo čas vzal, ostali len 
spomienky a v srdci žiaľ. 
22. septembra 
uply nul 1 rok od 
smutnej chvíle, 
keď nás navždy 
opustil náš milo-
vaný otec, man-
žel, starý otec Ru
dolf Baumann z Malaciek. Tí, ktorí 
ste ho poznali a  mali radi, venujte 
mi tichú spomien ku.

23. septembra sme si pripomenu-
li nedožité 60. narodeniny nášho 
milovaného manžela, otca, sta ré ho 
otca a brata Pav  
la Sedláka. 
S  lás kou spomína 
man želka Ľubica,  
de ti, vnučka Ľu-
bin  ka a sestra Zuz-
ka s Barborkou.

1. októbra si pripo-
míname nedoži-
té 75. narodeniny 
Miroslava Móru. 
S  láskou na neho 
spomína manželka, 
dcéra Ľubica, syno-
via Miroslav a Vladimír s  rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. 
Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Mal si rád život, my Teba a  Ty nás. 
Skromný a  láskavý si bol vo svojom 
živote a veľký vo svojej láske a dobro-
te. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto 
Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
4. októbra uplynú  
2 ro ky, čo nás na-
vždy opustil náš 
drahý manžel, otec, 
starý otec Ladislav 
Matúšek. S  láskou 
na neho spomína 
man  želka Edita a celá rodina.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
OD 6. DO 22. 9. 2014

Nie sú medzi nami
Mária Ondrovičová, Lozor-
no, *1924; Mária Vaškovi-
čová, Malacky, *1942; Má-

ria Havlíková, Malacky, *1928; Ru-
dolf Koščák, Rohožník, *1942; Anna 
Polakovičová, Bratislava V, *1929

Povedali si áno
Ondrej Žember a Katarína 

Janovická, Peter Michalovič a Da-
rina Morgensteinová, Ivan Babka 
a Zuzana Došeková, Michal Majz-
lík a Romana Papšíková, Alexander 
Lojt a Ivana Gerthoferová, Svetozár 
Fiala a  Zuzana Žáčková, Radovan 
Glembus a Andrea Hanáková

Pripravuje sa 31.
Malacká desiatka

Otváracie 
hodiny sauny
September: 
22. 9. 16.00–20.00 h muži
23. 9. 16.00–20.00 h ženy 
25. 9. 16.00–20.00 h muži
26. 9. 16.00–20.00 h ženy 
29. 9. 16.00–20.00 h muži
30. 9. 16.00–20.00 h ženy
Od 1. 10. podľa rozpisu:
Pondelok 16.00–20.00 h muži
Utorok 16.00–20.00 h ženy
Streda voľno
Štvrtok 16.00–20.00 h muži
Piatok 16.00–20.00 h ženy
Od novembra aj soboty.

Všetko najlepšie 
k  94. narodeni-
nám, veľa zdravia, 
lásky, spokojnosti 
Hermíne Labu
dovej želá dcéra, 
syn s  rodinami, 

vnúčatá, pravnúčatá a  praprav-
nučka Saška posiela pusu.

Slovenský zväz záhradkárov, 
Okresný výbor Bratislavavi 
diek pozýva verejnosť na 
okresnú výstavu ovocia, zele
niny a  kvetinových aranžmá
nov. Zúčastnia sa jej záhrad ká
ri z  okresov Malacky, Pezinok 
a Senec. Podujatie bilancujúce 
úrodu toh to leta sa po niekoľ
koročnej prestávke uskutoční 
26. a 27. sep tembra opäť v  je
dálni Zá kladnej školy Dr. Joze
fa Dére ra v Malackách. 

Výstava bude pre verejnosť sláv-
nostné otvorená v piatok 26. sep-
tembra o  14.00 h a  záujemcovia si 
ju môžu prezrieť počas otváracieho 
dňa v čase od 14.00 do 19.00 h.

V  nasle dujúcom dni, teda 27. 
septembra, budú jej brány pre ve-
rejnosť, prí padne pre školy otvo-
rené už od  rána. Návštevníci budú 
môcť prichádzať od 9.00 do 19.00 h. 

Organizátori sa tešia na  hojnú  
účasť a  veria, že nádherné plody 

tohto leta potešia oko každého 
hosťa. 

Ak patríte k  tým, ktorí chcú po-
skytnúť exponáty na  výstavu, mô-
žete ich priniesť 25. septembra od 
14.00 do  19.00 h a  26. septembra  
od 8.00 do 12.00 h.

Do  súťaže v  aranžovaní kvetín 
môžete priniesť doma zhotovené 
aranžmány, a  to v  čase príjmu ex-
ponátov ovocia a zeleniny.

Komisionálne hodnotenie expo-
nátov a  aranžovaných kvetín sa 
uskutoční 25. septembra od  12.00 
do 14.00 h, pričom sa hodnotí celá 
kolekcia exponátov jedného vysta-
vovateľa. 

Aranžovanie kvetín sa vyhodno-
tí osobitne. Za  prvých päť najkraj-
ších kolekcií zeleniny a ovocia a tiež 
osobitne za  prvých päť najkrajších 
aranž mánov organizátori vystavo-

vateľom udelia diplomy. Ste srdeč-
ne vítaní.

Text: J. Bátory, foto: tabu

Výstava ovocia, 
zeleniny a kvetín

BLAHOžELANIE

Vyberte si 
z kurzov MCK

Kurz flamenca
je trojmesačný a bude sa usku-
točňovať v  mesiacoch október, 
november, december 1-krát do 
týždňa po 60 minút. Lektorkou je 
Renata Gitana. Ďalšie informácie 
a  prihlášky nájdete v  MCK. Cena 
kurzu je 60 €.

Kurzy španielčiny
pre deti do 12 rokov a pre dospe-
lých sa uskutočnia od októbra 
2014 do januára 2015. Detské ho-
diny potrvajú 60 minút 2x týžden-
ne a hodiny pre dospelých 90 mi-
nút 2x týždenne. Detský kurz stojí 
130 € a kurz pre dospelých 160 €.

Ďalšie číslo mestských novín
vyjde 8. októbra.
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Od  založenia futbalového klu-
bu ŠK Žolík v Malackách ubeh-
lo už 12 rokov. Za tento čas sa 
klub stal stabilným účastníkom 
mládežníckych súťaží,  kde so 
svojimi 210 hráčmi hrdo re-
prezentuje región Malaciek. 
Šport je nielen o  súťažení, ale 
aj o spolupráci a ŠK Žolík nie je 
výnimkou. Svedčí o tom spolu-
práca medzi ŠK Žolík Malacky 
a FC Malacky. 

ŠK Žolík uvoľnil na hosťovanie hrá
čov do FC Malacky (ročník narodenia 
2005/2006), ktorí sezónu 2014/2015 
odohrajú spolu pod hlavičkou FC. 
Pevne veríme, že sme vytvorili ďal
šie družstvo, ktoré bude úspešne re
prezentovať mesto Malacky. Do no
vej futbalovej sezóny vstupuje ŠK 
Žolík nielen s  družstvami mladších 
a starších žiakov, mladším a starším 
dorastom, ale aj s dvomi družstvami 
mini prípravky (ročník narodenia 
2007 a 2008/2009). 

Do  budúcnosti si vedenie klubu  
želá viac nových hráčov, hráčok, kto
rí chcú behať po tráve a naháňať to 

guľaté čudo, ktoré fascinuje tisícky 
ľudí po  celom svete. Veľmi radi by 
sme privítali nové deti do  prípra
viek s  rokmi narodenia 2004–2006 
a  2007–2009, ale aj všetky ostat
né, ktoré zistili, že šport im dá viac 

zážitkov ako počítač. Na oplátku im 
ponúkame vlastnoručne vybudo va
né futbalové ihrisko, súperov z blíz
keho okolia, finančne nenáročné 
a priateľské prostredie.

Text, foto: Žolík Malacky

Kontakt: 
František Lörinczi, 0905  22  44  95, 
lorinczi@centrum.sk, Matúš Kuma, 
0905 41 61 32, kumamatus@pobox. 
sk. Bližšie informácie nájdete aj na 
www.skzolikmalacky.sk.
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JUDO-club 
zbiera
skúsenosti

V sobotu 13. 9. sa v  Pezinku 
konala celoslovenská súťaž 
v  JUDO v  kategórii mini žia-
ci. Bola to prvá súťaž tohoto 
sú ťažného polroka špeciálne 
zameraná na  najmenších džu-
distov, ktorých sa  tu  zišlo 72.

Za náš oddiel JUDOclub TJ Stro
jár Malacky sa predstavili piati špor
tovci – Barborka Rovná, Vanda Pet
rivalská, Michal Bartošek, David Be
ňovič a Simon Stašo. Na súťaž sa naši 
pretekári veľmi tešili, v zápasoch pre
ukázali svoju šikovnosť a bojovnosť. 
Všetci sa presvedčili, že musia na tré
ningoch viac počúvať trénerov, aby 
v druhej polovici súťažného roka pri
niesli viac medailí. Súťaž sa im páčila 
aj preto, že všetci odchádzali domov 
s vytúženým kovom na krku – Van
da Petrivalská obsadila 1. miesto, Bar
borka Rovná 2. miesto a Simon Sta šo 
3. miesto.

V nedeľu išli malackí džudisti do  
Pezinka na Majstrovstvá BSK v  judo 
dorastencov. Náš klub reprezento
vali Lukáš Kura a  Tomáš Beňo. Vo 
svojej váhovej skupine predviedli 
pekné zápasy. Pre Tomáša Beňa to 
bola prvá súťaž takého charakteru 
a na  jeho zápasoch sa prejavila tré
ma a menej skúseností. Naopak Lu
káš Kura využil svoje dlhoročné skú
senosti a po náročných zápasoch zís
kal titul vicemajster BSK v kategórii 
dorastenci do  60 kg. Týmto titulom 
získal aj nomináciu na M SROV. 

JUDO-club prijíma nových čle-
nov vo veku od 6 rokov. Záujemco
via o  judo sa môžu prísť pozrieť na 
tréningy v utorok a piatok. 

Viac informácií získate na  www.
strojarmalacky/sekcia/JUDO.

      -jk-

Momentálne je naša seniorská 
re prezentácia úradujúcim majstrom 
sveta, keď vo finále MS 2013 v kanad

skom St. John´s porazila Česko 2:1.  
Tento rok sa uskutočnili v  Bratisla
ve MS v  hokejbale mládežníckych 
družstiev (juniori, dorastenci, starší 
žiaci). Slovensko získalo vo všetkých 
vekových kategóriách zlatú medai
lu.

Aj v  našom meste je dosť mla
dých ľudí, ktorí majú záujem hrať 
a spoznať tento šport. Malacky majú  
bohatú hokejbalovú históriu. Ak 
chcú však mladí ľudia aktívne hrať, 
musia za  hokejbalom cestovať do   
okolitých miest a obcí, keďže u nás 

nie je žiadna vhodná plo cha na ten
to veľmi úspešný šport.

Náš klub TITANS Malacky vyvíja  
svoju činnosť už od roku 2008. Naj
skôr to bola nami organizovaná 
Ma lacká hokejbalová liga starších 
žia kov, neskôr každoročný Titans 
Cup a turnaje na rôznych plochách 
v Malackách. 

V  roku 2012 sme sa zúčastni
li Bratislavskej hokejbalovej ligy 
(najstaršia liga na  Slovensku). Ako 
jediný klub sme nemali vlastné ih
risko, a preto po dohode nám plnú 
technickú podporu (ihrisko, brány, 
šatňa,...) poskytol hokejbalový klub 
Lamač 3. Účasť v tejto lige nám bola 
dobrou skúsenosťou a  zahrali sme 
si aj proti legendám slovenského 

hokejbalu. Síce sme skončili na po
slednom mieste, ale zahrať si takéto 
zápasy bola pre nás zábava a veľká 
skúsenosť. V roku 2013 a 2014 sme 
sa zamerali na  hosťovanie v  klu
boch bratislavskej ligy a  na  účasť 
v  turnajoch, kde sme sa umiestnili 
na  medailových priečkach. Na  to, 
aby sme sa mohli zlepšovať a  hrať 
opäť dlhodobú súťaž, potrebujeme 
finančnú, mediálnu a  nepochybne 
aj technickú podporu, ale základ
nou podmienkou je vlastné hokej
balové ihrisko v Malackách, kde by 
sme mohli trénovať, hrať a vychová
vať novú hokejbalovú mládež.

Úspechy:
2. miesto – turnaj Mladých pu

šiek – 1. ročník (Bratislava 2013)
3. miesto – turnaj Mladých pu

šiek – 2. ročník (Bratislava 2014)
3. miesto – Bratislavská hokejba

lová liga 2013/2014 (hosťovanie 3 
hráčov v klube HBC Hurricanes Bra
tislava)

2. miesto – turnaj amatérskych 
klubov (Gajary 2014)

Ciele a plány 
do budúcnosti:
• registrácia klubu ako občian

skeho združenia na  MV SR • regis
trácia klubu ako prijímateľa 2 % 
z  daní • účasť v  dlhodobej hokej
balovej súťaži • pravidelná účasť 
na  hokejbalových turnajoch • vý
chova mládežníckeho hokejbalo
vého mužstva • mať vhodné hokej
balové ihrisko v našom meste

•
Ďakujeme všetkým súčasným aj 

budúcim sponzorom a  fanúšikom 
klubu. Všetkých chalanov ročníkov 
1998 a  mladších, ktorí si chcú za
hrať hokejbal, pozývame na  nami 
organi zovaný turnaj v  Malackách. 
Zostav tím na 3+1 a príď! 
Viac informácií na č. 0918  75 79 60  
alebo na: info.mhbl@gmail.com, 
prípadne na fb (Streetcup).

     Text, foto: J. Hoffmann

Malacky si tento rok pripomí-
najú 100 rokov od  založenia  
or ganizovaného športu v  na-
šom meste. Pri tejto príležitos-
ti pripravilo MCK knihu Deji
ny športu v Malackách. Má 256 
strán a  slávnostne bude pred-
stavená začiatkom októbra.

Kniha Deji ny 
športu v  Ma
lackách mapu
je vývoj orga
n i z o v a n é h o 
športu v  mes
te od  jeho po

čiatkov do  súčasnosti. Zostavili ju 
historici z MCK – Múzea M. Tillnera 
a  rozpráva o  všetkých športových 
odvetviach v meste, ich vývoji a naj
väčších úspechoch.

V prvej časti knihy je zmapovaný 
vývoj malackého športu z  pohľadu 
telovýchovných jednôt a  klubov, 
ďalšia časť je venovaná jednotlivým 
športovým odvetviam, spomína sa 
aj školský šport. Texty dopĺňa boha
tý, väčšinou doteraz nepublikovaný, 
obrazový materiál.

•
Kniha bude v  predaji v  MCK aj 

v turistickoinformačnej kancelárii.
-mija-

Hokejbal je na Slovensku veľmi populárny a venuje sa mu mnoho 
mladých ľudí. Prvé majstrovstvá sveta mužov v hokejbale sa konali 
v Bratislave v roku 1996. Slovenskí hokejbalisti získali na 10 maj-
strovstvách sveta 10 medailí – 2 zlaté, 2 strieborné a 6 bronzových.

Kniha 
o športe 
je už 
v tlačiarni

Žolík vstupuje do ďalšej sezóny

Titans Malacky 
predstavuje svoju činnosť

mailto:lorinczi@centrum.sk
mailto:kumamatus@pobox.sk
mailto:kumamatus@pobox.sk
http://www.skzolikmalacky.sk
http://www.strojarmalacky/sekcia/JUDO
http://www.strojarmalacky/sekcia/JUDO
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