
Komunálne voľby v  Malackách 
prinášajú po  16 rokoch zme-
nu na  poste primátora mesta. 
Po  štyroch volebných obdo-
biach primátorovania Jozefa 
Ondrejku si Malačania zvolili 
zmenu v  podobe nezávislého 
kandidáta Juraja Říhu (29). Spo-
medzi ôsmich kandidátov získal 
najviac hlasov voličov (1973). 

Druhým najsilnejším nezávislým 
kandidátom, avšak s podporou strán 
Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS a Strana ze-
lených, bol Peter rusňák (33), ktorý 
dostal od voličov 1645 hlasov, teda 
o  328 hlasov menej ako víťaz ko-
munálnych volieb v malackách.

V  malackách bolo do  zoznamov 
voličov zapísaných 15 629 oprávne-

ných voličov. K volebným urnám pri-
šlo dovedna 5328 voličov (34,09 %). 
Juraj Říha, ktorý bol už dve funkčné 
obdobia poslancom msZ v  malac-
kách, kandidoval spoločne s členmi 
občianskeho združenia Ľudia pre 
malacky, z  ktorých sa poslancami 
18-členného mestského zastupiteľ-
stva stáva 9 úspešných kandidátov. 

Komunálne voľby sa na  celom 
Slovensku skončili úderom dvadsia-
tej hodiny. malacky zažili volebný 
deň v  pokojnej atmosfére. mestská 
volebná komisia riešila iba jednu 
sťažnosť, ktorá sa týkala volebnej 
účasti. 

Žiadateľ vyjadril názor, že ak vo-
lebná účasť v komunálnych voľbách 
nedosiahne aspoň 50 %, pokladá ta-
kéto voľby na Slovensku za nedemo-

kratické. „Mestská volebná komisia sa 
uzniesla, že podnety sme rujúce k per
centuálnej účasti vo voľbách, ktorá má 
byť spojená s ich legitimitou, nespadá 
do kompetencie mestskej volebnej ko
misie,“ povedal predseda mestskej 
volebnej komisie erik Dóczi. V tomto 
zmysle komisia sťažovateľovi zaslala 
písomnú odpoveď.

Sťažnosť obsahovala aj konštato-
vanie, že jeden z kandidátov kandi-
duje za iný obvod, než v ktorom býva. 
Komisia v tomto bode skonštatovala, 
že v zmysle zákona o voľbách na kan-
didatúru stačí trvalý pobyt v obci.

Text, foto: T. Búbelová
• • •
http://w w w.malacky.sk/docs/

volby/2014_komunalne%20volby_
vsetky_vysledky.pdf

Na abilympiáde 
zabodovali aj naši
Od roku 1994 si ľudia so zdravotným 
postihnutím merajú svoje sily v  roz-
ličných zručnostiach na celosloven-
skej abilympiáde, ktorú organizuje 
Slovenská abilympijská asociácia. 
Tento rok mali zastúpenie  
aj súťažiaci z  malaciek 
a okolia.

Občianske podnety 
cez mobil
Od  3. 11. mesto malacky umož ňuje 
obyvateľom využí vať mobilnú apliká-
ciu na nahlasovanie podnetov – City 
monitor. Pomocou nej je možné bez 
re gistrácie a  pri hlásenia 
na hlásiť mestskému úradu 
aktuálny problém.

7Vi
ac

 n
a

st
ra

ne

3Vi
ac

 n
a

st
ra

ne

vaše noviny   •   malackyhlas@malacky.sk   •   www.malacky.sk   •   0 € dvojtýždenník     •    20/XXIV    •    19. 11. 2014

Primátorom 
Malaciek 
sa stáva Juraj Říha

Zloženie nového poslaneckého zboru: 
Volebný obvod č. 1:
Jozef Mračna (Smer-SD), Jozef Halcin (nezávislý), 
Peter Ondruš (nezávislý);
Volebný obvod č. 2:
Marián Haramia (nezávislý), Lucia Vidanová (nezávislý), 
Daniel Masarovič (nezávislý);
Volebný obvod č. 3:
Viera Mária Adamovičová (nezávislý), Pavel Spusta (Smer-SD), 
Martin Mráz (nezávislý);
Volebný obvod č. 4:
Martin Macejka (nominant SaS v koalícii SDKÚ-DS, Sieť, SaS, NOVA), 
Zuzana Baligová (nezávislý), Anton Pašteka (Smer-SD);
Volebný obvod č. 5:
Pavol Tedla (nezávislý), Katarína Trenčanská (nezávislý), 
Marián Novota (nezávislý);
Volebný obvod č. 6:
Richard Hájek (nezávislý), Jozef Ondrejka (nezávislý), 
Milan Ondrovič (nezávislý).

Poradie kandidátov 
na primátora:

1. Juraj Říha (nezávislý); 
1973 hlasov

2. Peter rusňák (nezávislý s podpo-
rou Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS a Stra-
na zelených); 

1645 hlasov
3. marián Novota (nezávislý); 

540 hlasov
4. Jozef Halcin (nezávislý); 

503 hlasov
5. róbert Peťko (nezávislý); 

266 hlasov
6. Ján Hurban (nezávislý); 

140 hlasov
7. Jozef Walter (nezávislý); 

109 hlasov
8. Peter Fabián (nezávislý); 

80 hlasov

Prenájom 
bufetu 
AD HOC malacky, p. o. m., podľa  
VZN č. 8/2011 o prenájme pozem-
kov, nebytových priestorov a  os-
tat ného majetku mesta malacky 
ponúka do prenájmu na zim nú 
sezónu 2014–2015 bufet pri ľa-
dovej ploche v Zámockom par-
ku za účelom služieb občerstve-
nia. Žiadosť o  prenájom s  ponu-
kovou cenou za dobu prenájmu,  
t. j. za zimnú sezónu 2014–2015 za-
šlite alebo odo vzdajte v zale penej 
obálke s  po známkou „Ne otvárať” 
do 2. 12. 2014 na do le uvedenú 
adresu poštou alebo osobne.

Bližšie informácie:
AD HOC malacky, p. o. m. 
Sasinkova 2, 901 01 malacky
tel.: 034 772 32 02
gsm: 0905 50 95 54
e-mail: adhocmalacky@zoznam.sk

Sľúbili sme si 
lásku

Predĺžený víkend po komunálnych 
voľbách sme si užili vďaka štátnemu 
sviatku, ktorý patrí 17. novembru. Deň 
boja za slobodu a  demokraciu nám 
pripomína pokojnú silu Nežnej. Čas, 
keď sa národ spojil, na námestiach 
štrngal kľúčmi a neskôr očakával rých
ly obrat k  lepšiemu. Je to už 25 rokov 
a  na našej politickej scéne i  v  spoloč
nosti sa za ten čas zomlelo kadečo. 
Niekto tieto udalosti glorifikuje, iný 
bagatelizuje. Isté je, že v novembri 
1989 sme pochovali komunizmus, for
málne nastolili de mokraciu a ponúkli 
slobodu a  hodno ty, aké sme dovtedy 
sami nepoznali. Nasledovalo hľadanie 
nových spôsobov fungovania, viera 
v  pravdu a  lásku, ale aj jej zneužíva
nie tými šikovnejšími, z ktorých mno
hí sú dodnes úspešní – a  aj bohatí.  
Máme demokraciu, slobodu slova, prá
vo voliť, ktoré už nie je len občianskou 
povinnosťou. Všetci sa zhodneme, že 
tieto hodnoty si treba vážiť. Ale vysvet
ľujeme si ich vždy správne?

T. Búbelová

Milí 
Malačania,

dovoľte mi, aby som vám poďa
koval za  vašu dôveru vo voľbách, 
pomoc počas kampane a  za  dávku 
motivácie, ktorú ste mi dali. Víťazstvo 
v týchto komunálnych voľbách je pre 
mňa poctivým záväzkom voči vám 
a  prijímam ho s  veľkým rešpektom 
a pokorou.

Teším sa z toho, že občianske pro
jekty dostali zelenú a spolu s novými 
poslancami máme mandát, aby sme 
dokázali úprimnosť našich cieľov. 
Máme štyri roky na to, aby sme vám 
predložili odpočet. Chcem sa preto 
oprieť o  ich podporu a  urobím ma
ximum, aby som mestskému zastu
piteľstvu vytvoril podmienky na  ko
rektnú spoluprácu. Bez deliacich čiar 
a  značiek, pretože oddnes sme opäť 
jeden celok. 

Naďalej budem vytvárať aj vám, 
obyvateľom, priestor na spoločnú ko
munikáciu a stretnutia. Ako primátor 
mesta sa vzdám možnosti osobnej 
prezentácie v  mestských médiách 
a  svoje zámery budem ako doteraz 
prinášať na  webstránke LPM.sk, čo 
považujem za nutný smer k odpoliti
zovaniu mestských médií.

Vážim si názory, ktoré ste mi po
vedali počas samotnej kampane, ako 
aj podnety, ktoré ste mi poslali. Už 
v  najbližších dňoch si skontrolujem, 
v akom stave sú riešenia problémov, 
o  ktorých ste informovali mestský 
úrad. Je to prvý krok k tomu, aby som 
obhájil sľub, že budeme mestom, kto
ré svojich občanov počúva, a na kto
ré sa môžu občania spoľahnúť.

S úctou 
Juraj Říha

POĎAKOVANIE
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Vzdali sme úctu
 padlým

V utorok 11.  novembra o 11.00 h sa uskutočnilo spomienkové stret
nutie pri Pomníku padlých na Radlinského ulici v Malackách pri prí
ležitosti medzinárodného Dňa padlých obetí svetových vojen. Piet
neho aktu sa zúčastnili predstavitelia samosprávy, členovia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku, zástupcovia odbočky Zväzu vyslúžilých 
vojakov gen. M. R. Štefánika a  členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru v Malackách.

Nenechajte sa obrať o svoje pe
niaze! Mestská polícia Malacky 
upozorňuje občanov na pod
vodníkov vykonávajúcich fa
lošné zbierky pred predajňami 
rôznych obchodných reťazcov. 

Počas siedmich dní zadržala msP 
štyrikrát skupinu podvodníkov, ktorí 
sa vydávali za postihnutých a  nele-
gálnym spôsobom vyberali od ľudí 
peniaze. Podvodníci si neváhajú na 
znak dôveryhodnosti vypýtať od 

oko lo idúcich okrem peňazí aj adresu 
a podpis.

Policajti žobrajúce osoby sledova-
li kamerovým systémom a odhalili, že 
páchatelia sú rozmiestnení po meste. 
„Po prichytení dôjde k odvozu osôb a 
zrejme pokračujú v činnosti v inom 
meste,“ hovorí náčelník msP Ivan Jur-
kovič. Polícia takýmto podvodníkom 
ukladá pokutu 30 €. „Vychádzajúc 
zo stanoviska Policajného zboru SR 
je podmienkou na vyhostenie takejto 
osoby spáchanie priestupku šty rikrát. 

Teda keď tú istú osobu pri stihneme 
štyrikrát, požiadame Policajný zbor SR, 
aby konal,“ hovorí preventista msP 
Vladislav Kunák. 

Policajti v ostatných dňoch vyho-
tovili výstrahu pre návštevníkov ob-
chodných domov, o ktorej uverejne-
nie požiadali vo všetkých reťazcoch 
v malackách. V prípade spozorovania 
vykonávania falošnej zbierky ihneď 
kontaktujte mestskú políciu na bez-
platnom telefónnom čísle 159.

naty

Od piatka 31. októbra bol sprí
stupnený portál www.cintori
ny.sk aj pre Malacky. Záujem
covia tu môžu nájsť zomrelých 
pochovaných na cintorínoch 
pod správou nášho mesta pod
ľa mena a priezviska, príp. čísla 
hrobového miesta. 

K dispozícii sú údaje o dátumoch 
narodení, úmrtí a pochovaní zomre-
lých, údaje o ich menách a priezvis-
kách a o platbách za hrobové miesto.  

Na virtuálnom cintoríne môžu 
návštevníci položiť kyticu, veniec 
a zapáliť sviečku alebo kahan s mož-
nosťou zanechať pri každom hrobe 
krátky odkaz s menom, textom a dá-
tumom návštevy. Úplné prepojenie 
virtuálneho cintorína s  tým skutoč-
ným zabezpečujú Qr kódy, ktoré si 
návštevníci www.cintoriny.sk mô-
žu bezplatne z portálu vytlačiť a na-
lepiť na hrobové miesto, o  ktoré sa 
starajú. Poskytnú tak návštevníkom 
cintorína možnosť prečítať si životo-
pis zomrelého alebo si prezrieť fo to-
grafie z  jeho života. Táto funkciona-

lita je jedinečnou príležitosťou pre 
mesto identifikovať a  označiť Qr 
kód mi hrobové miesta význačných 
rodákov a  poskytnúť elektronickou 
formou širokej verejnosti pri návšte-
ve hrobov týchto osôb informáciu 
o  ich živote a  prínose pre mesto 
a  spoločnosť. Spoločnosť poskytu-
júca túto služ bu pre mesto nás in-
formovala, že v  malackách evidujú 
nezanedbateľný počet virtuálnych 
návštevníkov na našich cintorínoch. 
Do utorka 4. 11., teda za 4 dni, cin-
toríny týmto spôsobom navštívilo 
716 ľudí, ktorí vyhľadávali 808 mien 
zosnulých. „Na to, že Malacky spus
tili túto službu až v piatok 31. 10., ide 
vzhľadom na naše skúsenosti z  iných 
miest a obcí o veľmi pekné čísla, kto
ré deklarujú záujem občanov o  túto 
službu,“ povedal r. Vlček zo spoloč-
nosti TOPSeT Solutions, s. r. o. Počas 
„Dušičiek“ bolo na oboch malackých 
cintorínoch zapálených 58 sviečok 
a  položených 18 vencov. Uvidíme, 
ako bude táto služba využívaná ďa-
lej. mesto plánuje v budúcnosti sprí-
stupniť aj virtuálnu mapu cintorínov 
s  fotografiami hrobových miest a 
roz šíriť aj ostatné doplnkové služby. 

N. Slobodová

Virtuálny cintorín sa u nás uchytil

Ako tichú spoločnú poctu tým, 
ktorí priniesli obete v povstaleckom 
hnutí za prežitie národa, položili prí-
tomní na miesto kvety a  zapálené 
sviece.

malacky sa tak pripojili k dôstoj-
nej piete a spomienkam na obete 
vojen a ozbrojených konfliktov, a to 
bez rozdielu, či patrili k víťazným, ale-

bo porazeným armádam. Tiež bez 
rozdielu vyznania, národnosti alebo 
rasy vojakov. 11. november je me-
mentom hrôz oboch svetových vo-
jen a ďalších konfliktov. Symbolmi 
Dňa padlých, ktorý si pripomínajú ľu-
dia po celom svete, sú červené maky, 
zvonenie zvonov a zapálené sviece.

Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

 Pozor na podvodníkov z Rumunska!

Finančné prostriedky budú mestu 
poskytnuté z Okresného úradu v Bra-
tislave na dobudovanie a modernizá-
ciu kamerového systému. „V dohľad
nej dobe umiestnime na strategických 
miestach nové kamery s väčším roz
líšením a pribudnú aj no vé kamerové 
miesta. S prihliadnu tím na väčší počet 
kamier a väčší objem dát upravíme 
stre disko monitorovania, ktoré zväčša  

obsluhujú zamestnanci chráneného 
praciviska,“ hovorí náčelník msP I. Jur-
kovič. 

Kamery sú zväčša naprogramova-
né tak, aby sa automaticky otáčali a 
snímali dôležité miesta. Do toho však 
môže obsluha kedykoľvek zasiahnuť 
a zamerať pozornosť na inú scénu 
(napríklad po prijatí oznamu o po-
rušení verejného poriadku). Zo všet-

kých kamier je vyhotovený záznam, 
ktorý polícia uchováva 15 dní. Pod-
ľa zákona musia byť po tejto dobe 
záznamy vymazané, pokiaľ nebudú 
použité na trestné alebo priestupko-
vé konanie. 

„Je potrebné si však uvedomiť, že 
pokiaľ je už záznam vyhotovený, ná
sledne je možné priblížiť scenériu len 
digitálne (nie opticky) – na úkor roz
líšenia. Preto môže nastať problém s 
identifikáciou páchateľa, pokiaľ v čase 
spáchania deliktu nebolo miesto spá
chania kamerou priblížené. Takisto sa 
môže stať, že i napriek umiestneniu 
kamery v blízkosti spáchania deliktu 
bola kamera otočená v  danom čase 
na druhú stranu,“ hovorí náčelník 
msP. „Je to ako keby ste mali v rukách 
ďalekohľad a pomaly sa otáčali rôz
nymi smermi. Tiež nevidíte za chrbát.  
A o čo viac priblížených miest budete 
chcieť počas jednej otočky vidieť, tým 
dlhšie bude otočenie trvať a spácha
nie deliktu nemusí byť na kamere ani 
zaznamenané,“ dodáva Ivan Jurkovič. 

Polícia sa preto snaží naprogra-
movať také trasy a miesta v auto-
matickom režime, aby mala na dia-
nie v meste skôr orientačný pohľad,  
a v prípade podozrenia páchania de-
liktu (napr. po prijatí oznamu) kame-
ru na konkrétne miesto pracovníci 
nasmerujú a priblížia. 

Text: ts/naty

Kamery – dobrý pomocník, 
nie však všeliek

V uplynulom roku vypracoval vedúci oddelenia preventívnych ak
tivít Mestskej polície v Malackách Vladislav Kunák projekt, na zá
klade ktorého Rada vlády SR pre prevenciu kriminality odsúhlasila 
pre naše mesto dotáciu 33 000 € (po Nitre najviac na Slovensku).

http://www.cintoriny.sk
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Koncert 
Anjeli pre 
Emku, 
Margarétku 
a Ninku bol 
vyvrchole
ním benefí
cie, ktorá 
od štartovala 
výstavou 
vša kovakých 
diel rôznych 
umelcov 
v Malackom 
kaštieli. 
Diela sa 
od konca 
septembra 
dražili 
a výťa žok 
putuje 
na pomoc 
trom chorým 
dievčatkám. 

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO 

Dokončenie z 3. strany

Systém prijíma všetky podnety 
automaticky, bez filtrovania a  ďalej 
ich posiela aj na  e-mailové adresy 
konkrétnych referentov mestského 
úradu, zodpovedných za  danú ob-
lasť. Nemôže sa teda stať, že niektorý 
z podnetov by zostal nezaznamena-
ný, resp. že by ho niekto odfiltroval či 
zmazal. Všimli ste si, že sa v niektorej 
lokalite vyskytla čierna skládka, že 
nesvieti lampa alebo je rozbitý od-
padkový kôš?

Cez mobilnú aplikáciu môžete 
priamo na mieste telefónom urobiť 
fotografiu a  poslať ju mestu s  tex-
tovým popisom. Lokalitu nájde 
program automaticky pomocou GPS 
súradníc a zaznačí problém do mapy 
mesta s ikonkou „evidované“ do nie-
koľkých sekúnd. Ohlasovateľ si to 
môže ihneď skontrolovať na  strán-

ke www.citymonitor.sk, kde si zvolí 
mesto Malacky a v zozname podne-
tov nájde ten svoj. 

Po  zaznamenaní problému refe-
rent úradu zodpovedný za  riešenie 
môže zmeniť status na  „v  riešení“ 
a má možnosť ohlasovateľovi auto-
maticky odpovedať bez toho, aby ve-
del, kto ním je. Jedine systém na zá-
klade telefónneho čísla identifikuje 
ohlasovateľa a  správu. Zavedenie 
tejto novej služby splní svoj cieľ, ak 
úrad i občania mesta pocítia zlepše-
nie vzájomnej komunikácie a zefek-
tívnenie riešenia problémov, ktoré 
bežne v meste a jeho okolí vznikajú. 
Spokojnosť bude obojstranná, ak na  
webstránke www.citymonitor.sk bu-
de pod mestom Malacky čo najviac 
podnetov so statusom „vyriešené“.

Text, foto: T. Búbelová 

V  stredu 5. novembra zažili 
študenti Univerzity tretieho 
veku v Malackách svoju prvú 
prednášku. Venovali sa rodo
vej rovnosti.

Štyridsaťpäť záujemcov z  Mala-
ciek a  okolia odštartovalo štúdium 
na Univerzite tretieho veku, ktorú do 
nášho mesta priniesla Vysoká škola 
zdravotníctva a  sociálnej práce sv.  
Alžbety v  Bratislave. V  Malackách 

bo lo zriadené jej vysunuté pracovis-
ko. Prvá oficiálna prednáška pre 
študentov sociálnej práce sa týkala 
rodovej rovnosti. Prednášala doktor-
ka Hermína Mareková, ktorá hneď 
v  úvode povedala, že učiť študen-

tov Univerzity tretieho veku je veľmi 
náročné. Okrem toho, že ide o  ľudí 
s  množstvom skúseností a  rokmi 
praxe, sú často i veľmi aktívni. 

Štúdium potrvá tri roky a vyučo-
vanie sa bude uskutočňovať dvakrát 
do  mesiaca po  tri hodiny. Po  jeho 
ukončení študenti na  slávnostnej 
promócii získajú doklad o vzdelaní.

Študentom želáme veľa úspe-
chov.

Text, foto: N. Slobodová

 Mestský úrad Malacky podľa § 4  
ods. 7 Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Malacky č. 16/2011 o do-
tačnej a  grantovej politike mesta 
v znení Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Malacky č. 12/2012 (ďa-
lej VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu 
na činnosť alebo na konkrétnu akciu 

v  roku 2015, aby do 30. novembra 
2014 podali žiadosť o dotáciu na ad-
resu: Mesto Malacky, Radlinského 
2751/1, 901 01 Malacky.

Spôsob a podmienky poskytova-
nia dotácií upravuje uvedené VZN. 
Žiadateľmi môžu byť i neziskové or-
ganizácie a občianske združenia.

Žiadatelia sú povinní poskytnúť 
v žiadosti všetky požadované údaje 
a  doložiť prílohy v  zmysle § 5 VZN. 
V  prípade, že žiadosť nebude kom-
pletná, úrad žiadateľa vyzve na do-
plnenie do 10 pracovných dní. Orga-
nizácie, ktoré v  súlade so zmluvou 
vy účtujú dotáciu poskytnutú na rok 

2014 v mesiaci december 2014, do-
ložia čestné vyhlásenie o tom, že ne-
majú voči mestu žiadne záväzky, až 
súčasne s vyúčtovaním poskytnutej 
dotácie. 

Text VZN a vzor žiadosti sú k dis-
pozícii na www.malacky.sk (Mesto–
Samospráva mesta–Dotácie a gran-

ty) alebo u  M. Jurdákovej v  klient-
skom centre MsÚ.

Športové kluby a organizácie pô-
sobiace v športe budú podávať žia-
dosť o  poskytnutie dotácie na  čin-
nosť v roku 2015 do 31. januára 2015. 
Výzva pre športové organizácie bu-
de zverejnená v decembri 2014.

 Študenti Univerzity tretieho 
veku sa už vzdelávajú

Občianske 
podnety cez mobil 
aktivované

Od 3. novembra mesto Malacky umožňuje obyvateľom mesta využí
vať mobilnú aplikáciu na nahlasovanie podnetov s názvom City Mo
nitor. Pomocou nej je možné anonymne, bez registrácie a prihlásenia 
nahlásiť mestskému úradu aktuálne vzniknutý problém, ktorý je po
trebné riešiť. Stačí stiahnuť si aplikáciu z webstránky do mobilného 
telefónu s operačným systémom Android alebo iOS.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015

Na pomoc Emke, Margarétke 
a Ninke prispeli ľubovoľným vstup-
ným všetci tí, ktorí prijali pozvanie 
na benefičný koncert, ktorý sa usku-
točnil v  piatok 7. novembra. Pred-
stavili sa speváci a sólisti SND – Ivan 
Ožvát a Divadla Nová scéna – Jan-
ko Slezák, Romana Dang Van, Peter 
Makranský, Patrik Vyskočil, Vladimír 
Plevčík. Vystúpila aj speváčka z Ma-
laciek Simona Rusňáková. 

Zimomriavky po tele však prí-
tomným nespôsobovali len doko-
nalé spevácke vystúpenia, ale i  sil-
né príbehy troch dievčat, z ktorých 
každá trpí inou vážnou chorobou. 
Emka, ktorej bol venovaný minulo-
ročný prvý ročník benefičného kon-
certu, sa ho tento raz nemohla zú-
častniť, ale na benefičnom koncerte 

rodinu Emky zastupovala jej bab-
ka s  rodinou, ktorá prispela kúpou 
dvoch obrazov, ďalšie dve bojovníč-
ky tu boli osobne spolu so svojimi 
rodinami. 

Z  výťažku bude hradený nový 
kočík pre Margarétku, Emka z  fi-
nančných prostriedkov bude môcť 
absolvovať rehabilitačné cvičenia 
v Šoproni a Ninke financie pomôžu 
splniť sen vybudovaním vlastného 
zariadenia v  byte, tak potrebného 
pre deti trpiace touto chorobou, prí-
padne financovaním terapií potreb-
ných pre kvalitnejší život.

Na výstavu svojimi dielami pri-
spelo trinásť umelcov. Do koncertu 
sa vydražilo osem z nich. Zvyšných 
päť zdobilo pódium Kulturního do-
mečku počas koncertu. V  závere 

však prišiel rad aj na ne. Záujemco-
via neváhali darovať sto či dvesto 
eur na dobrú vec a vydražiť si jedi-
nečné diela. „Najviac ma dojal postoj 
12-ročnej Vanesky Rusňákovej, ktorá 
venovala do dražby svoju vlastno-
ručne vyrobenú misu. Pochopila, že 
je treba pomáhať a  snažiť sa uľahčiť 
život jej malým kamarátkam,“ pove-
dala organizátorka koncertu Mária 
Rusňáková.

Úprimné poďakovanie organi-
zátorov patrí všetkým účinkujúcim, 
umelcom, ktorí venovali diela, a rov-
nako dražiteľom, ktorí diela vydraži-
li. Klub 54 venoval výťažok zo vstup-
ného na diskotéke Noc anjelov, ko-
nanej pre už spomínané dievčatá. 
Poďakovanie patrí taktiež nadácii 
Keď potrebujete pomôcť za nemalé 
finančné čiastky. 

„Veríme, že v  Malackách sa bene-
fícia udomácni a deti, ktoré sú odká-
zané na pomoc nás všetkých, budú 
môcť s našou podporou prežívať viac 
radosti v kruhu svojich blízkych,“ dúfa 
Mária Rusňáková.

Text, foto: N. Slobodová

Anjeli podali 
 pomocnú ruku
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Podporiť čítanie kníh u  detí 
a  školákov má celoslovenský 
projekt Vráťme knihy do  škôl. 
Je to už štvrtý ročník a pre veľ
ký záujem je rozšírený aj o ma
terské a základné školy. 

Až do  15. februára 2015 môžu 
deti a školáci posielať svoje príspev-
ky a  vyhrať atraktívne ceny, naprí-
klad elektronické čítačky, balíčky 

kníh a poukážky na nákup kníh. Špe-
ciálnou cenou pre žiakov stredných 
škôl je dvojdňový výlet do  Bruselu 
s návštevou sídla európskeho parla-
mentu. 

Súťaží sa v  troch kategóriách –  
materské školy, základné školy 
a  stredné školy, pričom každá sa 
hodnotí samostatne a sú pre ňu pri-
pravené rozdielne ceny. Podmien-
kou je registrácia na  stránke www.

vratmeknihydoskol.sk alebo na 
www.abcknihy.sk. Žiaci musia počas 
súťaže prečítať aspoň jednu knihu 
a  poslať o  nej text dlhý aspoň pol 
strany. Škôlkari nakreslia obrázok 
o knihe, ktorú im prečítal učiteľ ale-
bo niekto iný. Žiaci I. stupňa základ-
ných škôl môžu poslať buď text, ale-
bo len obrázok.

Aj tento rok bude už po tretíkrát 
udelená cena Knižný anjel, na ktorú 
môžu študenti navrhnúť knihovníka 
či učiteľa slovenského jazyka, ktorý 
u  žiakov podporuje záujem o  číta-
nie. 

Súťaží sa aj o  titul Najaktívnej-
šia škola, pričom vyhrá tá, z  ktorej 
sa zapojí najvyššie percento žiakov. 
Odmenou bude interaktívna tabuľa 
či poukážky na nákup kníh. Na pro-
jekte spolupracuje Bratislavský kraj 
s kníhkupectvom abcknihy.sk, part-
nermi sú vydavateľstvá IKAr a rAA-
Be.

ts/krátené 

EKUMÉNA / ŠKOLSTVO

Koncepcia rozvoja 
školstva na webe 

Na  webovej stránke mesta Malacky je zverejnené plné znenie Koncep-
cie rozvoja školstva v malackách na roky 2014–2020. materiál bol schvále-
ný mestským zastupiteľstvom. Okrem zmapovania súčasného stavu a kon-
cepčných zámerov pre oblasť školstva do roku 2020 obsahuje tiež výsledky 
ankety medzi obyvateľmi na tému školstva z roku 2013.
Koncepcia:
http://www.malacky.sk/index.php?page=obcan&menuid=409

Projektový tím pripravil pre účast-
níkov bohatý tematický program. 
Cieľom projektového dňa bolo pri-
blížiť odbornej verejnosti aj všetkým 
zvedavým laikom problematiku pri-
spôsobenia sa zmene klímy – pre-
vencia povodní a sucha so zreteľom 
na  manažment vody v  krajine. Sú-
časťou podujatia bolo vyzdvihnutie 
tvorivosti žiakov, ktorí sa zapájajú 
do projektu.

Po otvorení projektového dňa sa 

v multimediálnej učebni I konala od-
borná prednáška Štefana  Pepicha, 
zá stupcu riaditeľa TSÚP rovinka, na 
tému extenzívny chov hovädzieho 
dobytka a  oviec na  Slovensku. Na-
sledovala odborná prednáška vý-
skumnej pracovníčky michaely  Da-
náčovej zo Stavebnej fakulty STU 
Bratislava z Katedry vodného hospo-
dárstva, ktorá sa vo svojom vstupe 
ve novala problematike klimatických 
zmien a ich možných dôsledkov. 

Po  vystúpení odborných lekto-
rov sa predstavili gymnazisti v exhi-
bičnej akademickej debate formátu 
Karla Poppera na  tému Chov hovä-
dzieho dobytka na mäso by mal byť 
zakázaný. Debatný duel malackých 
študentov viedla marie Bullová ml. 
V jednotlivých laboratóriách prebie-
hali pod vedením pedagógov od-
borné workshopy, v  ktorých tiež 
re zonovala téma prispôsobenia sa 
zme ne klímy – prevencia povodní 
a sucha. 

V rámci informačných aktivít pro-
jektu sa v  priestoroch odborného 
pa vilónu konala interaktívna výsta-
va venovaná predovšetkým žiakom. 
Nenahraditeľný význam vody pre 
ži vot približovala novou unikátnou 
ex pozíciou sveta trojrozmerných 
digi tálnych vizualizácií, najnovších 
prezentačných technológií i originál-
nych modelov.

Text, foto: gymnázium

Projektový deň 
v gymnáziu

Štátne gymnázium v  Malackách zorganizovalo počas Týždňa vedy 
a techniky v stredu 12. novembra Projektový deň grantového pro
jektu Školské multifunkčné centrum, ktorého sa zúčastnili študenti, 
pedagógovia, odborní lektori i hostia.

Prečítaj knihu a vyhraj 
čítačku či zájazd

Sobota 29. 11. 2014
17.00  
Pobožnosť krížovej cesty (dp. dekan 

Ján Hudec)
17.45  
Svätý ruženec svetla (rehoľné sestry 

Kongregácie Notre Dame)
18.30  
Pobožnosť novény a sv. omša (obe

tovaná za farnosť Láb) 
Celebruje ThLic.  Viktor Jakubov, 

riaditeľ Pápežských misijných diel na  
Slovensku – téma: Ján Pavol II. a  Ru
ženec svetla

22.00  
Mládežnícka sv. omša – celebruje 

dp. Peter Pajerský, kaplán v Rači
 

Nedeľa 30. 11. 2014
16.00  
Adventný koncert – organi zuje 

mes to (požehnanie mestského ad
ventného venca a  zapálenie prvej 
sviečky na  adventnom venci spolu 
s primátorom mesta)

17.45  
Svätý ruženec svetla (rodiny)
18.30  
Pobožnosť novény a sv. omša (obe

tovaná za farnosť Plavecký Štvrtok) 
Celebruje J. E. Mons. doc. ThDr. Jo

zef Haľko, PhD., pomocný biskup, ge
nerálny vikár Bratislavskej arcidiecé
zy – téma: Ježiš, ktorý nech je svetlom 
nášho života

 
Pondelok 1. 12. 2014 

17.45  
Svätý ruženec  svetla (členovia vo

jenského ordinariátu za  pokoj na 
Ukrajine)

18.30  
Pobožnosť novény a sv. omša (obe

tovaná za pokoj a mier na Ukrajine)
Celebruje Mons. Milan Šášik CM, 

eparchiálny biskup Mukačevskej epar
chie byzantského obradu – téma: Ježiš, 
ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou 
láskou

 
Utorok 2. 12. 2014 

17.45  Svätý ruženec svetla (veriaci 
z farnosti Sološnica)

18.30  Pobožnosť novény a sv. om
ša (obetovaná za farnosť Sološnica)

Celebruje ThLic. Roman Stachovič, 
dekan – téma: Ježiš, ktorý nech nás 
vezme k sebe do večnej slávy

 
Streda 3. 12. 2014

17.45  
Svätý ruženec  svetla (veriaci z  far

ností Pernek a Jablonové)
18.30  
Pobožnosť novény a sv. omša (obe

tovaná za farnosti Pernek a Jablono vé)
Celebruje páter Martin Hudák OFM 

– téma: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jor
dáne

Štvrtok 4. 12. 2014 
17.45  
Adorácia, Svätý ruženec svet

la a  Eucharistické požehnanie (dp. 
Gabriel Koch CR a cirkevná škola)

18.30  
Pobožnosť novény a sv. omša (obe

tovaná za  cirkevnú školu) Celebruje 
PaedDr.  Marián Bér, prefekt semina
ristov v Bratislave – téma: Ježiš, ktorý 
zjavil seba samého na svadbe v Káne

  Piatok 5. 12. 2014 
   8.00  
Sv. omša  cirkevná škola
12.45 
Sv. omša  cirkevná škola
15.00  
Ruženec Božieho milosrdenstva 

pred Sviatosťou Oltárnou v  kaplnke 
Sedembolestnej Panny Márie

17.45  
Svätý ruženec  svetla (mládež far

nosti Malacky) a Eucharistické požeh
nanie

18.30  
Pobožnosť novény a sv. omša (obe

tovaná za  vojenskú farnosť sv. Jána 
Pavla II. pri VÚ v Kuchyni)

Celebruje J. E. Mons. Dominik Tóth, 
emeritný biskup – téma: Ježiš, ktorý 
ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie 

20.30 
Pobožnosť krížovej cesty

Sobota 6. 12. 2014
17.45  
Svätý ruženec svetla (členovia Spol

ku sv. ruženca)
18.30  
Pobožnosť novény a sv. omša (obe

tovaná za farnosť Studienka)
Celebruje Mons. ThLic.  Marián 

Gavenda, Phd., pápežský prelát – 
téma: Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu 
Tábor

22.00  
Mládežnícka sv. omša 
Celebruje dp. Ján Sitár, kaplán 

v Blumentáli
23.00 
Celonočná adorácia (6.45 ukonče

nie adorácie a požehnanie)

Nedeľa 7. 12. 2014
16.00  
Adventný koncert Hanky Servickej 
17.45  
Svätý ruženec svetla (katechétky)
18.30  
Pobožnosť novény a sv. omša (obe

tovaná za farnosť a dekanát Malacky) 
Celebruje Mons. Ján Orosch, trnav

ský arcibiskup – téma: Ježiš, ktorý usta
novil Oltárnu sviatosť 

Zasvätenie farnosti Malacky, mesta 
Malacky a celého dekanátu Nepoškvr
nenému počatiu Panny Márie

 Novéna 
 k Nepoškvrnenému počatiu
 Panny Márie 
v roku Sedembolestnej Panny Márie 
a v roku svätorečenia Jána Pavla II.
Príprava na veľké jubileum Fatimského zjavenia (2017)
Téma novény: RUŽENEC SVETLA
29.  11.–7. 12. 2014, chrám Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
v Malackách

Počas Novény bude v Kaplnke Božieho milosrdenstva prebiehať predaj kresťanskej 
literatúry.

http://sv.om
http://sv.om
http://15.00.Ru
http://17.45.Sv.ru
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Pozvanie na tento podvečer prijal 
aj folklórny súbor Závodzan a taneč-
ná skupina KUmŠT z  Bratislavy. Vy-
stúpenia sprevádzala ľudová hudba 
v zložení bratia Hubert a michal Da-
nihelovci, Beáta Hrubošo vá a Ondrej 
Pír.

Súbor macejko funguje ako jed-
na veľká rodina. „Každý z  nás žije aj 
svoj súkromný život, navzájom ich 
však zdieľame,“ povedala vedúca sku-
piny malých detí FS Ingrid Šrámko-

vá. Umeleckou vedúcou súboru je 
Andrea Adamovičová. macejko má 
za  sebou veľké množstvo vystúpe-
ní. Jedny z prvých boli maškarný bál 
na Silvestra, prvý folklórny ples a po-

čas piatich rokov existencie ho ma-
lačania mohli vidieť na  desiatkach 
kultúrnych podu  jatí – Prvomájové 

malacky, Deň cestovného ruchu, 
Jablkové hodovanie, Adventné ma-
lacky a mnohé ďalšie. Tanečníci majú 

v repertoári aj čepčenie nevesty, kto-
ré vraj predstavili už i vo Viedni pred 
vyše 400 hosťami. 

Počas osláv folkloristi ďakovali 
svojim mecenášom – riaditeľke ZCK 
J. Zetkovej, riaditeľke CVČ A. Šuri-
novej, bývalej riaditeľke ZŠ Dérera 
T. Sopóciovej a  primátorovi mesta 
J. Ondrejkovi. Tiež manželom Gréli-
kovcom zo Zohoru za  zapožičanie 
prvých krojov, v  ktorých vystupo-
vali takmer pol roka, než si zarobili 
na svoje vlastné.

Folklórny súbor macejko začínal s 
desiatimi pármi a väčšina vtedajších 
členov tancuje aj dnes. V súčasnosti 
má sú bor okolo 50 aktívnych členov 
vo veku od 3 do 40 rokov. Krásne sa 
teda za  uplynulých 5 rokov rozrás-
tol a robí radosť nielen malačanom. 
Celému súboru želáme veľa príjem-
ných chvíľ strá vených tancom.

Text, foto: N. Slobodová

 Folklórny súbor
 Macejko oslavuje

Malacký folklórny súbor oslavuje v týchto dňoch päťročnicu svojho 
pôsobenia. Na konci októbra usporiadali jeho členovia v Kultúrním 
domečku milé vystúpenie plné, ako inak, tanca a tradícií.

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

malacké Divadlo na hambálku sa 
do tejto akcie zapojilo po druhý raz.

A keďže Na hambálku nezabúda-
jú ani na tých najmenších, festival ne-
mohol začať inak ako predstavením 
určeným práve pre nich. O 15. hodi-
ne sa v hre Najvzácnejšie dary alebo 
Ako Dlhý, Široký a  Bystrozraký Mate
jovi k  princeznej pomohli predstavi-
li mladí a talentovaní herci Divadla 
z domčeka z Veľkých Levár. Tí zožali 
obrovský úspech nielen medzi svoji-
mi rovesníkmi. O 19. hodine sa ozval 
celou divadelnou sálou mohutný po-

tlesk, čím sa takto symbolicky aj divá-
ci v malackách spojili s divadlami po 
celej európe. 

Vrcholom programu Noci diva-
diel v malackách však bola tento rok 
hra Moja fešná slečna, ktorú na mo-
tívy komédie Pygmalion od írskeho 
auto ra G. B. Shawa zrežíroval V. Ze-
tek. V hlavnej úlohe Lízy Doolittleo-
vej sa predstavila Sabina Zetková. Na 
predstavení sa diváci skutočne bavili, 
dôkazom čoho bol aj smiech spre-
vádzaný potleskom, ktorý sa neraz 
ozval z publika.              J. KocourekPlatená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

 Noc divadiel 
 v Divadle na hambálku

Noc z 15. na 16. 11. patrila tento rok divadlám. Už po piatykrát sa 
na celú noc otvorili dvere divadiel po celej Európe. Myšlienka uspo
riadať tento divadelný festival vznikla v Chorvátsku. Pôvodne bola 
Noc divadiel určená len profesionálnym divadlám, no od minulého 
roka sa môžu takýmto spôsobom prezentovať aj ochotnícke súbory. 

Literárno-dramatický odbor ZUŠ 
v  malackách zorganizoval v  týždni 
od 10. do 14. novembra prvý ročník 
divadelného festivalu s názvom mla-
dé umenie. V  rámci neho ste mohli 
vidieť širokú škálu divadelných pred-
stavení v réžii pedagógov ZUŠ. 

my sme sa boli s fotoaparátom po-
zrieť na  stredajšie divadelno-pohy-
bové predstavenie s  názvom Una  
Ani ma, teda Jedna duša. Divadelná 
hra sa venovala otázke zatratenia 
ľudskej duše. S dospelosťou prichá-
dza zodpovednosť za svoje rozhod-
nutia a  čas, keď sa vyrovnávame 
s ich dôsledkami. Členovia literárno- 

-dramatického odboru ZUŠ sa svo jich 
úloh zhostili naozaj pro fe sionál ne, 
okrem skvelých hereckých a  taneč-
ných výkonov divákov strhla i  pre-
pracovaná scéna a výborná zvu ková 
kulisa. Predstavenie vzniklo v  spo-
lupráci Diany Kamenistej, ktorá má  
na  svedomí námet, scenár i  réžiu, 
a Si mony Dermekovej, ktorá pripra-
vila choreografie.

Okrem zaujímavých inscenácií pri-
pravili divadelníci aj diskusiu s  vý ni-
močnými hosťami, úspešnými umel-
cami slovenskej divadelnej scény –  
m. Partlovou, D. Fisherom a  m. rež-
ným.           Text, foto: N. Slobodová

Mladé umenie má 
za sebou prvý ročník
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Chránenú dielňu neziskovej orga-
nizácie Vstúpte reprezentovali traja 
súťažiaci – Karol Hlavenka, ronald 
minárik a mirka Kopincová.

Pracovníci malackej chráne-
nej dielne ukázali svoju šikovnosť 
v  modelovaní hliny, pričom jedinej 
zástup kyni nežného pohlavia sa po-
daril krásny kúsok, keď porota oce-

nila jej dvoch anjelov, plochého aj 
stojaté ho, tretím miestom. Keďže 
záujem o účasť prevyšuje kapacitné 
možnosti, účastníci sú na súťaž no-
minovaní na základe fotografií ich 
doterajších prác, teda už len účasť na 
abilympiáde je úspechom. 

„Pre našich klientov je nevýhodou, 
že ľudia s telesným aj mentálnym 
postihnutím súťažia v  spoločných 
kategóriách a potreby aspoň slovnej 
asistencie u  niektorých súťažiacich 
nie sú zohľadnené – o to je ich úspech 
cennejší,“ povedala S. maršálková 
z chránenej dielne Vstúpte. ešte cen-
nejšie body si pripísala na svoje kon-

to Kamila Sestrienková, pracovníčka 
chránenej dielne v  Dome Svitania 
v  Jakubove. Podarilo sa jej totiž vy-
hrať nad celoslovenskou konkuren-
ciou a  získať prvenstvo v  kategórii 
reportážnej fotografie. reprezen-
tácia nášho mesta a  regiónu je ob-
razom skvelej práce neziskových 
organizácií s  ľuďmi s  mentálnym 
postihnutím v  snahe o  ich úspešné 
začlenenie do spoločnosti a skvalit-
nenie ich života. Súťažiacim aj ich 
asistentom patrí obdiv a  srdečné 
blahoželanie.

Text: T. Búbelová
Foto: J. Birošová

Už od roku 1994 rokov si ľudia so zdravot
ným postihnutím vrátane mentálneho me
rajú svoje sily v  rozličných zručnostiach na 
celoslovenskej abilympiáde, ktorú organi
zuje Slovenská abilympijská asociácia. Ten
to rok v  októbri sa konal už jej 12. ročník 
a  zastúpenie mali aj súťažiaci z  Malaciek 
a okolia. 

SPEKTRUM

14. novembra sme 
si pripomenuli ne-
dožitých 47 rokov 
nášho otca a  syna 
Ľubomíra Schrei
bera. S láskou spo-
mína dcéra Simon-
ka, mama, sestra Viera s  rodinou, 
krstní rodičia Škodovi a  priatelia. 
Odpočívaj v pokoji.

17. novembra sme 
si pripomenuli 2. 
výročie úmrtia 
man žela, otca a de-
da Karola Kuru. 
S láskou v srdci spo-
mína celá rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
mienku spolu s nami.

Kto ju poznal, spo
menie si. Kto ju mal 
rád, nezabudne. Ži
ješ v  srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.
18. novembra sme 
si pripomenuli ne-
dožitých 68 rokov Zitky Markovej. 
S láskou spomína celá rodina.

Plameň sviece, čo sprevádza krok, slo
víčko duše, čo trhá nám srdce, a hoci 
už plní sa bolesťou desiaty rok, spo
mienka ostáva: Tak nabudúce.

18. novembra sme 
si pripomenuli ne-
dožitých 73 rokov  
nášho fatiho a opa-
pu Aliho Reisena
uera z  malaciek. 
S  úctou spomína 

manželka mária, synovia Ali a robo 
s rodinami.

Tá strata stále bolí, zabudnúť nedo
volí. Zhasli oči, stíchol hlas a  veľká  
bolesť je  stále  v  nás.

20. novembra 
uply nú 3 roky, čo 
nás navždy opustil 
milovaný manžel 
a  o tec Pavol Šef
čík z malaciek. Kto 
ste ho po-znali, ve-

nujte mu tichú spomienku.

25. novembra si pri-
pomenieme stálu 
spomienku a  vrúc-
nu modlitbu za dra-
hých rodičov 

Rozinu a  Cyrila  
Gašparových. 
Spo meňte si na 
nich aj ostatní naši 
známi.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
OD 3. DO 17. 11. 2014

Nie sú medzi nami
Štefánia Pálková, Jakubov, 
*1941; Ing. Ladislav mol-
nár, malacky, *1943; Vla-

dislav Drahoš, moravský Svätý Ján, 
*1957; Jozef Kuklovský, malacky, 
*1937; Jaroslava Nemcová, malac-
ky, *1932; Ivan Nič, Veľké Leváre, 
*1938; Viera Valachovičová, malac-
ky, *1957; markéta Studeničová, 
Závod, *1941; Augustín Osuský, 
malacky, *1935; Jolana Fehérová, 
malacky, *1934

Povedali si áno
marián Vranek a Soňa Šle-

saríková, Peter Lesa a margareta 
mihályová

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.sk

Deväťdesiatnik 

Ivan 
Budinský 

Ivan Budinský nepochádza z ma-
laciek, ale s mestom je spojený celý 
život. Osem rokov navštevoval ma-
lacké františkánske gymázium, kde 
v roku 1944 maturoval. Jeho spolu-
žiakmi boli františkáni Štefan Fran-
tišek muška a  Augustín Havlík, spi-
sovateľ Anton rákay, vedec Anton 
Laffers a ďalší. V malackách býval I. 
Budinský v obecnom dome, kde do-
stal jeho otec – obecný notár – pri-
delený byt. Neskôr sa presťahoval 
do  Bratislavy, kde žije dodnes, ale 
do malaciek sa často vracia. Po ma-
turite vyštudoval právo, pôsobil ako 
štátny arbiter a  podnikový právnik. 
Patril a  patrí medzi najaktívnej-
ších organizátorov pomaturitných 
stretnutí absolventov gymnázia 
v  malackách. Z  korešpondencie so 
spolužiakmi a  ďalšími absolventmi 
vznikol v  priebehu desaťročí roz-
siahly archív. I. Budinský sa podieľal 
na  vzniku publikácie Františkánske 
gymnázium v  malackách 1927–
1945 a  jeho absolventi, ktorá vyšla 
v  roku 1999. Pri príležitosti výročia 
gymnázia mu bola udelená pamät-
ná medaila mesta malacky. 13. no-
vembra sa Ivan Budinský dožíva 90 
rokov. Všetko najlepšie, ujo Ivan!

Text, foto: M. Macejka

Celé dopoludnie deti strávili pra-
covnými aktivitami a za pomoci pe-
dagogických pracovníkov sa učili 

nové techniky pri výrobe darčeko-
vých predmetov, ktoré im zostali 
a odniesli si ich domov. 

„Techniky sme volili tak, aby ich 
zvládlo každé dieťa a  aby bol každý 
úspešný,“ povedala riaditeľka školy 
mária míznerová. Stretnutie má byť 
príjemnou spoločenskou a  záro-
veň tvorivou aktivitou, kde sa deti 
spoznajú a pedagógovia si vymenia 
skúsenosti.

• • •
Tohtoročných tvorivých diel-

ní sa zúčastnili deti s  mentálnym 
a  viacnásobným postihnutím zo 
siedmych škôl z Bratislavy, Pezinka, 
modry a ma laciek, ale aj klienti ne-
ziskovej organizácie Vstúpte, n. o., 
z malaciek. Pozvanie prijali aj hostia 
z  odboru školstva OÚ v  Bratislave, 
konkrétne vedúca odboru mgr. mi-
riam Valašíková a  PaedDr.  Lucia Ta-
káčová. 

Text, foto: T. Búbelová

Srdečne blahoželá-
me Ladislavovi 
Ma lášekovi k  ži-
votnému jubileu – 
80 rokov. S prianím 
pev ného zdravia, 
šťas tia a  spokoj-
ných dní v kruhu najbližších s láskou 
praje výbor ZO JDS, Klub dôchodcov 
a Kardioklub.

Na abilympiáde zabodovali 
aj naši

Stretnutie 
v tvorivej 
atmosfére

Jemnú motoriku pri výrobe stromčekov šťastia a  sviet
nikov ozdobených drôtikmi a  korálkami trénovali deti 
s mentálnym postihnutím zo škôl v zriaďovacej pôsobnosti 
Okresného úradu Bratislava v Spojenej škole v Malackách. 
Práve táto škola s jej oboma organizačnými zložkami – Špe
ciálnou základnou školou a Praktickou školou – je organi
zátorom tradičného workshopu už po siedmy raz.

BLAHOŽELANIA

Na fotogra
fii Kamila 
Sestrienko
vá, ktorej 
sa podarilo 
zvíťaziť 
v kategórii 
reportážna 
fotografia.

neprijíma inzeráty od 
nebankových subjektov 
po skytujúcich pôžičky.č. 21 vyjde 3. decembra
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Bojovníci z  malackého klubu 
FIGHT Division zbierajú jeden cen
ný kov za druhým. Tréner Marián 
Strelecký nás informoval o  úspe
choch.

V  sobotu 11. októbra sa konal 
MMA Day NO. 1 v  Pardubiciach. 
V  rámci medzinárodnej českej ligy 
MMA Maxima Pojišťovna tu získal 
malacký reprezentant Simon Mi-
chálek v  kategórii dorast nad 93 kg 
zla to.

V Novom Meste nad Váhom sa 
v  sobotu 18. októbra konalo podu-
jatie YOUNGBLOOD 35, kde v kate-
górii MMA do 84 kg náš zápasník 
Tomáš Dobrocký získal tiež zlatú me-
dailu. Uplynulý víkend, v  sobotu 8. 
novembra sa konalo v športovej hale 
v Trenčíne medziná rodné podujatie 
PCF 10 COMEBACK, kde náš spolu-
bojovník Norbert Kopin v  kategórii 
MMA do 77 kg zvíťazil a od  niesol si 
zaslúžene zlatý pohár.

M. Strelecký/red.

V  sobotu 8. novembra sa ko
nečne dočkali všetci nadšenci 
rekreačného, ale aj športové
ho behania. V Malackách sa ich 
zišlo takmer 200. Dôvodom bol 
31. ročník tradičného podujatia 
Malacká desiatka. 

Trať pretekov sa po dlhých rokoch 
presunula z priestorov ZŠ Záhorácka 
do areálu Zámockého parku. 

V Zámockom parku sa v ten deň 
zišli ľudia všetkých vekových ka-
tegórií. Nechýbali najmenší, no jed-
ným z  hrdinov bol najstarší účast-
ník pretekov, 79-ročný Ján Durana 
z Borského Mikuláša. 

Ako prvé sa na trať postavili deti. 
Ich súťaž, Malacký kilometer, bola 
pozvánkou na hlavný bod progra-
mu. Deti boli rozdelené do chlap-
čenských a  dievčenských skupín. 
S  vekom súťažiach sa zvyšovala aj 
dĺžka trate, ktorú bolo potrebné 
odbehnúť. Ako to už u malých detí 
býva, v cieli nechýbali slzy dojatia či 
smútku. Tie zastavili až vrúcne ob-
jatia hrdých mamičiek či pani učite-
liek. 

S  blížiacim sa pravým poludním 
sa v priestore štartu začali schádzať 
účastníci hlavných pretekov. Tých 
oficiálne privítal hlavný organizá-
tor podujatia poslanec Pavol Tedla. 
O slávnostný štart výstrelom zo štar-
tovacej pištole za postaral primátor 
mesta Jozef Ondrejka. Potom už di-
vákom nezostalo nič iné, ako nájsť 

si pohodlné miesto na tribúne, kde 
sa schovali pred neutíchajúcim daž-
ďom, a čakať na prvých súťažiacich 
v  cieli. Ako prvého sa po viac ako 
35 minútach dočkali Bratislavčana 
Gabriela Švajdu. V  kategórii mužov 
nad 40 rokov bol úspešný Dušan 
Tomčal z Lipova, medzi päťdesiat-
nikmi uspel Josef Veverka z Čejko-
víc. Veľký obdiv si zaslúžia súťažiaci 
v  kategórii muži 60, 65  a 70. Spo-
medzi tých boli najrýchlejší Jaroslav 
Topor z  Holíča, Anton Dobrodenka 
z Dubnice nad Váhom a Trenčan Fer-
dinand Husár. Najrýchlejšou ženou 
v hlavnej kategórii do 30 rokov bola 
Adriana Slaníková z Hodonína, v ka-
tegórii do 35 rokov uspela domáca 
súťažiaca Zuzana Hudová, ženám do 
45 vládla Blažena Kocúriková z Jab-
lonice. Ku cti všetkým zúčastneným 
slúži, že zo 198 do cieľa nedobehli 
len traja muži a jedna žena. Pri oce-
ňovaní sa okrem uvedených víťazov 
nezabudlo ani na najrýchlejšieho 
Malačana a Malačianku. Tento rok sa 
nimi stali Roman Vaňo a už spomína-
ná Zuzana Hudová.

Hlavný organizátor Pavol Tedla 
nám prezradil, že na budúci rok už 
majú takpovediac objednané lep-
šie počasie. Termín konania 32. roč-
níka sa totiž zo začiatku novembra 
presúva na posledný septembrový 
víkend. Vyjadril nádej, že aj to napo-
môže ešte zvýšiť už aj tak veľmi sluš-
ný počet zúčastnených z tohto roka.

Text, foto: Jakub Kocourek

Diváci budú môcť vidieť 8 boxer-
ských duelov v  rôznych vekových 
a hmotnostných kategóriách a dva 
predzápasy žien. Vo farbách Sloven-
ska sa predstavia ôsmi boxeri Mala-
ciek z oddielov BC RTJ a ABC proti 
svojim rovesníkom z  Maďarska 
a  ČR. Galavečer bude obohatený 
o špeciálne svetelné efekty a  lase-
rovú show v kombinácii s hudbou. 

V  exhibičných vystúpeniach sa 
predstavia: karatisti Strojára Malac-
ky, AIKODO na čele s majstrom Šte-
fanom Kurillom, súkromná stredná 
škola ochrany osôb a majetku, Judo 
klub Pezinok. Pre divákov bude pri-
pravená tombola s hodnotnými ce-
nami. Vstup 4 €. 

Sponzori:
RF, spol. s r. o., Malacky, BSK, mä-

siarstvo Jozef Ivan, pokrývačstvo Ja-

roslav Kvaššay, HSF Malacky, Obuk 
Slovensko, s. r. o., Malacky, Auto 
Cash, Stanislav Búda, autooprava 
Benedikt Šišovič, Auto Fit, Ján Mun-
dok Láb, reštaurácia Koli ba Malac-
ky, MK Real, Miroslav Kučeravý, OK 
ochrana komplet Bratislava – Peter 
Korec, reštaurácia Kamenica Bra-
tislava, Madlo – Peter Reisenauer, 
Malacky, reštaurácia Papoušek Ma-
lacky, Auto moto – Ladislav Hamar 
Malacky.

Mediálni partneri:
Záhorácke rádio, týždenník MY 

Záhorie, týždenníky: Malacko, Ska-
licko, Pezinsko, emTV, týždenník Zá-
horák, dvojtýždenník Malacký hlas, 
internetové noviny: www.Zahori.
sk, facebook BC RTJ Malacky

Príďte povzbudiť našich boxerov 
Záhorákov!       A. Reisenauer

I. kolo 
Záhoráckej 
minihandball 
ligy

V sobotu 8. novembra sa v Stu
pave začal už 5. ročník Záhorác
kej mini handball ligy. V  tomto 
školskom ro ku sa do súťaže za
pojili deti zo ZŠ Stupa va, ZŠ Ro
hožník, ZŠ Dérera, Malacky, ZŠ  
Štúrova, Malacky,  ZŠ Záhorác
ka, Ma lacky a mimo Záhoria do
konca i hádzanárske dievčen ské 
prípravky z  Dunajskej Stredy. 
Celá liga sa hrá v  dvoch veko
vých kategóriách, a  to mini –  
ročník narodenia 2004–2005 
a mini mini – ročník narodenia 
2006 a mladší. 
 
V  prvom kole v  každej kategórii 

hralo po  10 družstiev. Deti bojovali 
urputne  o každý gól a víťazstvo, ale 
oveľa dôležitejšie bolo, že sa všetci 
hrou náramne bavili. Po maratóne 30 
zápasov sa nakoniec víťazmi 1. kola 
v kategórii mini (roč. 2004–2005) stali 
deti zo ZŠ Štúrova, Malacky a medzi 
najmenšími chlapci zo ZŠ Stupava. 

Obe víťazné družstvá získali do 
ďalšieho turnaja, ktorý sa uskutoční 
29. novembra v ŠH Malina, putovný 
pohár Cvečka, ktorý je hlavnou ce-
nou Záhoráckej minihandbal ligy. 

Výsledky – ročník 2004–2005:
ZŠ Štúrova, Malacky
Štart Malacky (ZŠ Dérera, Malacky) 
Talent Dunajská Streda
ZŠ Rohožník
ZŠ Záhorácka, Malacky
ZŠ Stupava A
ZŠ Stupava B
ZŠ Stupava C
ZŠ Stupava D
ZŠ Stupava E

Výsledky – ročník 2006 a mladší
ZŠ Stupava A 
Talent Dunajská Streda A
ZŠ Záhorácka, Malacky
Talent Dunajská Streda B
ZŠ Stupava B
ZŠ Stupava C
ZŠ Stupava D
ZŠ Rohožník
ZŠ Štúrova, Malacky A
ZŠ Štúrova, Malacky B

ZŠ Štúrova

31. ročník 
Malackej desiatky

Tri zlaté víkendy
pre FIGHT Division

16. a  23. novem-
bra sa v  ŠH Mali-
na uskutočňuje  
halový turnaj 
Mi ni prípraviek 
(deti ročník 2007 
a  mladší). Zápasy 
Mini prí praviek U7 
ste mohli sledovať 
v nedeľu 16. 11. 
V nedeľu 23. 11. od 
12.00 h vám svo je 
ume nie predvedú 
aj de ti z  Mini prí-
praviek U8. Celý 
tur naj hrá ŠK Žolík 
s tromi družstvami. 
V  akcii môžete vi-
dieť 50 najmenších 
detí.

ŠK Žolík Malacky

Výbor Boxing Clubu – Robotnícka telovýchovná jednota Malacky 
pozýva širokú verejnosť a  priaznivcov boxu na  IX. ročník Medzi
národného Gala večera pod názvom Memoriál Aliho Reisenauera 
boxe, ktorý sa ko ná v športovej hale Malina v sobotu 22. novembra  
od 16.00 h.

http://www.Zahori.sk/
http://www.Zahori.sk/
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