
Areál školy sa zmenil na nepozna
nie. Najvýraznejšou zmenou je nové 
multifunkčné športovisko vo farbách 
mesta s  tartanovým povrchom, na 
ktorom sú osadené basketbalové ko

še a  hádzanárske brány. Revitalizá
cia areálu sa financovala z viacerých 
zdrojov: sumou 32tisíc € pomohla 
spoločnosť POZAGAS, 10tisíc € po
skytol Robert Fico ešte ako predse

da vlády SR zo svojej rezervy, okrem 
toho prispelo mesto, združenie rodi

čov i  škola z vlastných zdrojov. „Za
platili sme závlahu trávnikov, odvod
nenie a  úpravu terénu okolo hlavnej 

budovy, novú výsadbu, rekonštrukciu 
kanalizácie a úpravu odkvapových rúr 
a zvodov,“ vyratúva K. Habová. 

Staré ihrisko na školskom dvore 
už niekoľko rokov dosluhovalo. Dob
re si naň pamätá aj člen rady školy 
a zároveň poslanec mestského zastu
piteľstva Marián Haramia: „Môžem 
porovnávať, lebo začiatkom 70. rokov 
som do tejto školy chodil. Vtedy tam 
bol nový školský dvor, ktorý slúžil až 
doteraz. Pamätám sa, že sme behávali 
aj na škvare v parku okolo školy. To, čo 
tam teraz vidíme, je úžasné. Urobil sa 
krásny kus práce pre naše deti. Súčasné 
ihrisko sa môže smelo porovnávať s vy
spelými európskymi krajinami.“ V rám
ci otvorených školských dvorov bude 
slúžiť aj na rekreačné športovanie pre 
verejnosť. 

Pokračovanie na strane 4
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úvodník

 Milovníci rekreačné ho pohybu sa môžu tešiť. Priamo v cen tre mesta pribudla nová športová zó na. Cvičebné prvky  
na posilňovanie, gym nastiku a parkúr vyrástli v areáli Spojenej školy sv. Františka Assiského na Kláštornom ná mestí. 
Prioritne sí ce budú slúžiť žia kom a študentom, ale kaž dý deň od 17.  do 19. ho diny si môže prísť zašportovať aj verejnosť.

-lp-/-otano-

 nové športovisko 
v centre mesta

dane 
a poplatky
 Mesto Malacky ako správca daní  
a poplatkov vyzýva všetkých ob ča  
 nov, podnikateľov a ostatné práv
nické osoby, ktorí si nesplnili svoju 
povinnosť a do 30. júna neuhra-
dili daň z nehnuteľností, daň za 
psa a poplatok za  komunálne 
odpady a drobné stavebné od-
pady, aby tak urobili čo najskôr. 
Nedoplatky je možné uhradiť ho
tovosťou v pokladni MsÚ v Malac
kách alebo prevodom na účet.
• IBAN: Sk36 5600 0000 0032 
0010 5003 – daň z nehnuteľnos-
ti, daň za psa
• IBAN: Sk27 5600 0000 0032 
1281 1001 – poplatok za komu-
nálne odpady a drobné staveb-
né odpady

V prípade neuhradenia budú 
všetky nedoplatky odstúpené na 
exekučné vymáhanie.

odd. ekonomiky Msú

výzva

 To je dobré
Ustálené slovné spojenie, ktoré je 

často počuť najmä v reštauráciách. 
To je dobré poteší každého čašníka 
či čašníčku. Zaokrúhlením zinka
sovanej sumy si nielenže prilepšia 
k platu, ale „dýško“ od zákazníka je  
pre nich zároveň akousi formou po
ďa kovania za dobre odvedenú prá
cu.

Fráza To je dobré má však aj 
svoje tienisté stránky. S  pridaním 
mávnutia ruky nad niečím je to na
opak dosť zlé. Uspokojenie sa so 
sta vom veci, len aby sa nemuselo 
konať či riešiť, je brzdou každého 
progresu. Chodníky, cesty, školy  
a  ďal šie budovy, parkoviská sa 
opra vujú práve preto, lebo sa o nich 
ni kto nevyjadril: „To ešte vydrží, 
to je dobré.” A  renovujú sa sys te
maticky, precízne a vo veľkom, aby 
bol výsledok rekonštrukcií efek tívny 
a dlhodobý.

A  napokon – najtemnejšou 
strán kou frázy To je dobré je sku
točnosť, že sa práca síce urobí, ale 
len tak, aby bola urobená. Lajdác
ky, amatérsky a hotovo. Radnica sa 
stretla aj s takýmito prípadmi a sa
mozrejme ich ne nechala bez po
všimnutia. Rezolútne dala najavo, 
že „fušerinu“ trpieť nebude. 

Modernizácia Malaciek sa stala 
každodennou realitou. Je prirodze
né, že dočasne narúša komfort oby  
va teľov – predovšetkým opravy frek
ventovaných ciest, ale bez toho to 
nejde. 

Ďakujeme všetkým trpezlivým 
za trpezlivosť, ohľaduplným za 
ohľa duplnosť, tolerantným za tole
rantnosť. Ďakujeme všetkým, ktorí 
nad nedostatkami svojho mesta ne
mávli rukou so slova mi To je dob-
ré a tešia sa na pekný a  praktický 
výsledok.

I. Sochorová

dérerka po revitalizácii 
školského dvora:

Splnil sa nám
veľký sen

Život na základnej škole dr. Jozefa dérera sa nezastavil ani počas 
prázdnin. Škola má za sebou leto plné ruchu a stavebných mecha-
nizmov, ktoré zmenili areál na nepoznanie. Týždne intenzívnych 
prác sa skončili 2. septembra a o deň neskôr, presne na otvorenie 
školského roka, sa nový dvor za prítomnosti stoviek žiakov zaskvel 
v plnej kráse. „Splnil sa nám veľký sen,“ vyhlásila riaditeľka školy 
katarína Habová.

Mestské 
zastupiteľstvo 
bude rokovať 
27. septembra 

Vo štvrtok  27. septembra o 15.00 h  
sa uskutoční zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. Bude sa konať v za
sadačke administratívnej budovy na 
Radlinského ul. 2751/1 (bývalá budo
va MsÚ). 

Návrh programu a materiály na 
rokovanie sú k dispozícii na webo- 
vej stránke mesta  www.malacky. 
sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTU
PITEĽSTVO. Priebeh rokovania bu  
de možné sledovať naživo cez 
www.zastupitelstvo.sk.

-lp-
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Malacky aktívne pristupujú 
k  ochrane životného prostre-
dia. Máme rozpracované dve 
diaľničné križovatky, ktoré od-
ľahčia zaťažené centrum mes-
ta, rozbehnutý projekt hlavnej 
mestskej cyklotra sy, na ktorú 
sme dostali 800-tisíc z  euro-
fondov, a plánujeme výstavbu 
modernej kompostárne s  no-
vým zberným dvorom. 

Tak znie zásadné posolstvo 
z nášho mesta ministrovi životného 
prostredia SR. László Sólymos, ktorý 
je zároveň podpredsedom vlády, sa 
stretol s  najvyššími predstaviteľmi 
Malaciek a  konateľom spoločnosti 
Tekos Jurajom Schwarzom.

Primátor mesta Juraj Říha minis
tra podrobne informoval o zámere 
vybudovať kompostáreň a  zberný 
dvor. „Projektová dokumentácia je 
pri pravená, stavebné povolenie vy
dané, pozemky mimo zastavaného 
územia mesta vysporiadané,“ vyme
noval a dodal, že Malacky sú pripra
vené uchádzať sa o dotáciu na vý
stavbu kompostárne buď z  minis
terstva ži votného prostredia, alebo 
cez euro fondy. Podľa L. Sólymosa 
evidujú na mi nisterstve obrovský 
záujem o dotácie práve v  oblasti 
bioodpadu. 

J. Schwarz informoval, že mesto 
už získalo milión eur na technológiu 
kompostárne. Ako však upozornil, 
v regióne chýba koncové zariadenie  
na spracovanie bioodpadu: „Nie 
všet ko sa dá spracovať cez malé kom
postéry pri rodinných domoch. Keďže 
Tekos zabezpečuje spraco vanie bio
odpadu pre Malacky a trinásť ďalších 
obcí, nová kompostáreň by výrazne 
pomohla celému regiónu.“ 

Druhou nosnou témou rokova
nia boli možnosti Envirofondu. Ma 
 lackám sa v silnej konkurencii množ 

 stva žiadostí podarilo uspieť v dvoch 
projektoch: kúpa elektrického auta 
pre mestskú políciu a zateplenie bu  
dovy Materskej školy na Kollárovej  
ulici. „Za oba patrí pánovi ministrovi 
naša veľká vďaka,“ povedal primátor. 
Zároveň mu tlmočil žiadosť staros  
tov okolitých obcí o väčšiu ústreto  
vosť štátneho Envirofondu voči žia
dostiam z  Bratislavského kraja na 
zatepľovanie verejných budov, keď

že náš región je vylúčený z čerpania 
eurofondov v tejto oblasti. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

na pozvanie primátora mesta 
Juraja Říhu navštívil Malacky 
diplomat František kašický. Ich 
stretnutie bolo pokračovaním 
diskusie, ktorá sa začala vo feb-
ruári tohto roka na odbornej 
konferencii k  téme inteligent-
ných miest. 

Práve tam F. Kašický z pozície veľ
vyslanca pre Finančný mechanizmus 
Európskeho hospodárske ho priesto
ru (EHP), Nórsky fi nanč ný mechaniz
mus a  Švajčiarsky fi nančný mecha
nizmus prisľúbil mestám sprostred
kovanie konzultácií, aby mohli samo
správy včas pri praviť svo je projekty.

Primátor predstavil hosťovi  aktu
álne strategické projekty, najmä pre
biehajúcu architektonickú súťaž na 
revitalizáciu centra mesta, plánova

nú pešiu zónu s kultúrnym domom, 
pripravovanú hlavnú mestskú cyk
lotrasu a pokračujúcu rekonštrukciu 
kaštieľa. 

„Mesto v  uplynulých rokoch inves
tovalo do kompletnej opravy strechy 
tejto národnej kultúrnej pamiatky. Vy
naložilo na ňu okolo 800tisíc € a  su
mou 100tisíc prispelo aj ministerstvo 
kultúry. Úroveň a kvalitu rekonštrukč
ných prác ocenil aj Krajský pamiatkový 
úrad,“ priblížil J. Říha.

Granty z  EHP a  Nórska v  aktuál
nom období 2014–2021 prinášajú na 
Slovensko 113 miliónov €. 

„V Ma lac kách som predstavil mož
nosti a príkla dy dobrej praxe rôznych  
finančných mechanizmov, grantových  
schém, nad národných bilaterálnych  
programov vrátane nórskych fondov 
pri roz voji mesta a regiónu. Mesto 

pod vede ním súčasného primátora 
má totiž jasnú predstavu o plánoch 

do budúc nosti, skúsenosti a úspeš
ne zrealizo vané projekty, kde dokáže 

okrem získa vania finančných zdrojov 
z rôznych grantov vyčleňovať aj finan 
 cie z mestského rozpočtu,“ povedal F. 
Ka šický. Reagoval tým na slová pri
má tora, že mesto sa nebráni spolufi
nancovaniu, práve naopak: finančnú 
spoluúčasť mesta pova žuje za dôkaz 
zodpovednosti samosprávy. Keďže 
jednou z  oblastí, ktoré Granty EHP 
a Nórska podporujú, je kultúrne de
dičstvo, mesto je pripravené uchá
dzať sa o financie z týchto zdrojov na 
pokračovanie rekonštrukcie kaštie
ľa. Malacky majú aktuálne priprave
né tri projekty: odstránenie vlhkosti  
s obnovou fasády a okien, revitalizá
ciu nádvoria a  vytvorenie reprezen
tačných priestorov mesta. Ku všet
kým už existuje projektová doku
mentácia a stavebné povolenie. No  
vé výzvy na podávanie projektov 
budú vyhlásené koncom tohto alebo 
začiatkom budúceho roka.

Text a foto: -lp-

o strategických  projektoch mesta

v meste a okolí pokračujú re-
konštrukcie frekventovaných 
ciest, ktoré financuje BSk. 

Priamo v  Malackách sa opravu
je úsek od križovatky pri hasičoch 
na Legionárskej ulici po križovatku 
smer Studienka a Rohožník. Dopra
va je vedená v  jednom pruhu po
mocou mobilných semaforov. Od  

1. septembra je pre rekonštruk ciu 
úpl ne uzavretá cesta medzi Ma
lackami a  Rohožníkom. Vozovka 
sa rozšíri o  3,5 metra, vďaka čomu 
bude bezpečnejšia a  ubudne aj 
klopených zákrut. Práce budú trvať 
približne rok, obchádzka pre všet
ky druhy dopravy vedie cez Pernek 
a Kuchyňu.

-lp-/-otano-

Minister životného prostredia
na návšteve Malaciek

Rekonštrukcie 
 frekventovaných 
 ciest pokračujú

detská zložka folklórneho súbo-
ru Macejko reprezentovala zá-
horácky folklór a mesto Malac-
ky na 10. ročníku Medzinárod- 
nej prehliadky detských folklór-
nych súborov Mravenec, ktorá 
sa uskutočnila v sobotu 8. sep-
tembra v Plaveckom Štvrtku.

Po úspešnej reprezentácii najstar
šej skupiny súboru Macejko na me
dzinárodnom folklórnom festivale 
v  talianskom Cesenaticu v  júli tohto 
roku sa nedali zahanbiť ani menšie 
deti. S pásmom detských hier na lúke 
zaujali divákov najmä svojou bez
prostrednosťou a autenticitou progra
mu. Väčšie deti sú už skúsené z  roz
ličných vystúpení a  festivalov v  Ma 

ďarsku, Česku, Rakúsku, avšak pre 
tých menších to bola prvá festivalo
vá skúsenosť, ktorú bravúrne zvlád
li vrátane úvodného sprievodu cez 
dedinu. Čelo sprievodu tvorilo milé 
prekvapenie pre všetkých – alego

rický voz v tvare Mravenca, maskota 
prehliadky. Festival hostil tento rok 
detské folklórne súbory zo Záhoria, 
Bratislavy, Šariša, susedného Česka 
a Rakúska a folklórny súbor z Panamy.

Text a foto: I. Šrámková

Gymnazistky 
boli na IT fóre 
v aténach

Študentky Gymnázia na Ulici  
1. mája reprezentovali Sloven-
sko na medzinárodnom IT fó re 
v aténach. Itečkarky viki Ša-
di bolová, veronika danadová 
a  Li za Lizzi v lete zabojovali  
o účasť na letnom tábore alice 
Envisionsthe Future – Girls in 
STEM aI Bootcamp a uspeli.

Posledný augustový  týždeň sa 
v Aténach stretli s medzinárodnými 
rečníkmi, s pojmami ako IoT, umelá 
inteligencia, chatbot, zažili STEM ak

tivity a v rámci Hack Day sa učili tímo
vej práci. Medzinárodného fóra sa zú
častnilo 150 dievčat z Azerbajdžanu, 
Bulharska, Chorvátska, Cypru, Česka, 
Estónska, Gruzínska, Grécka, Maďar
ska, Kazachstanu, Kosova, Litvy, Lo
tyšska, Malty, Čiernej hory, Poľska, 
Ruska, Srbska, Slovinska a Ukrajiny. 

-red- 

Malacké deti sa blysli na festivale Mravenec
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Na mestskom úrade sa stretla 
s vedením samosprávy a v sprievo
de viceprimátora Milana Ondroviča 
sa vydala do ulíc, aby sa aj na vlastné 
oči presvedčila, ako je to s bariéra
mi v Malackách. „Je to neuveriteľné, 
ale na Slovensku máme mesto, ktoré 
myslí na chodcov, cyklistov, motocyk
listov, ľudí s obmedzenou možnosťou 
pohybu, ale aj na ekológiu, bezpeč
nosť či dopravu a komunitné služby, 
a to všetko naraz. Tu už pochopili, že 
schodiskové plošiny treba odstraňo
vať, chodníky zarovnávať s vozovkou, 
samozrejme, s  bezpečnými prvkami 

pre nevidiacich. Zrekonštruované čas
ti ulíc netrpia nedostatkom parkova
cích miest. V  tomto meste pochopili, 
že myslieť treba na všetkých, a tomu 
prispôsobujú celú svoju politiku. A  je 
to naozaj cítiť. Takto zmýšľajúcemu 
mestu sa dá odpustiť aj pár nedostat
kov, ktoré sa určite budú snažiť od
strániť,“ zhodnotila svoje poznatky 
poslankyňa. Medzi mínusy zaradila 
nedostatočné priestorové riešenie 
bezba riérových toaliet na mest
skom úrade a mestskej polícii, ale aj 
miesta, ktoré nemá v  kompetencii 
priamo samospráva. Sú to napríklad 

strmé nájazdy medzi chodníkmi 
a priechodmi pre chodcov na hlav
nej križovatke, strmá rampa do bu
dovy Okresného riaditeľstva Policaj
ného zboru SR či nájazdy do budo
vy okresného úradu, ktoré, ako ich 
nazvala S. Shahzad, poznačil „zub 
času“.

Na základe vlastných skúseností  
s  bariérami zoraďuje poslankyňa 
nav štívené miesta do rebríčka. Ma

lacky boli pomerne dlho na prvom 
mieste. Kým vyšlo toto číslo Malac
kého hlasu, navštívila ešte Piešťany 
a Trnavu, pričom nás predstihol prá
ve „slovenský Rím“. 

Zo šiestich navštívených sloven
ských miest sme teda z  pohľadu 
bezbariérovosti zatiaľ na 2. priečke 
za Tr navou.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. osuský

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO 

voľné pracovné miesto 
na Mestskom úrade 
Malacky:

Samostatný 
odborný
referent
právny a správy
majetku
Rámcová náplň práce:
•  právna agenda: príprava a pri

pomienkovanie zmlúv, príprava 
a spracovanie podkladov k súd
nym a správnym konaniam, po
skytovanie kvalifikovanej práv
nej pomoci pre ostatné útvary  
a oddelenia,

•  vedenie komplexnej agendy 
pohľadávok mesta: príprava ná
vrhov na výkon exekúcie, ko
munikácia s exekučným súdom  
a súdnymi exekútormi, odborná 
práca s databázovým progra
mom pohľadávok,

•  vedenie agendy dotácií posky
tovaných mestom pre športové 
kluby a organizácie pôsobiace  
v športe.

Miesto výkonu práce: 
Malacky

druh pracovného pomeru: 
pl ný pracovný úväzok, pracovný 
po mer na dobu určitú na zástup 
po čas rodičovskej dovolenky; 
pozí cia je vhodná aj pre absolven
ta.

Termín nástupu: 
dohodou

Platové podmienky: 
funkčný plat je určený v zmysle 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odme
ňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov

kvalifikačné predpoklady:
•  vysokoškolské vzdelanie druhé

ho stupňa v odbore právo

Iné kritériá a požiadavky:
•  občianska bezúhonnosť,
•  znalosť práce s PC (MS OFFICE, 

INTERNET),
•  samostatnosť, komunikatívnosť, 

flexibilnosť, zodpovednosť.

zoznam požadovaných 
dokladov:
•  žiadosť o prijatie do pracovného 

pomeru s uvedením telefonické
ho a emailového kontaktu,

•  štruktúrovaný profesijný životo
pis,

•  kópia dokladu o vzdelaní.

dátum a miesto podania 
žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť do 
štvrtka 20. septembra 2018 na 
adresu: 
Mesto Malacky, 
Bernolákova 5188/1a, 
901 01 Malacky. 
Žiadosti doručené po tomto ter
míne nebudú zaradené do výbe
ru uchádzača.

Kandidátne listiny na primátora 
mesta Malacky a  poslancov mest
ského zastupiteľstva sú už odovzda
né. Termín na ich podávanie uplynul  
v utorok 11. septembra o polnoci (po 
našej uzávierke). Mestská volebná 
komisia bude v  najbližších dňoch 
skúmať jednotlivé kandidátne listi
ny, či obsa hujú všetky náležitosti. Na 
zá klade po súdenia, či spĺňajú pod
mienky záko na, komisia rozhodne 
o  regis trá cii, resp. neregistrácii kan
didátov. Mes to je povinné zverejniť 
zoznam zaregistrovaných kandidá
tov najneskôr 25 dní pred termínom 
konania volieb.

Tri ulice 
po novom patria 
do iných obvodov

Mestské zastupiteľstvo v  Ma-
lackách určilo šesť volebných 
obvodov (trojmandátových) 
a  troch poslancov v  každom 
volebnom obvode. 

Zároveň poslanci rozhodli o zahr
nutí troch ulíc do iných obvodov:

• ulicu Jozefa kubinu z 3. obvodu 
zahrnuli do obvodu č. 5,

• ulicu Bernolákovu 24, 26, 28, 30 
do obvodu č. 4,

• ulicu časť obce Malacky z.o. 
Prídavky 4411–4652 do obvodu č. 5.

Počas leta sme v  Malackách privítali poslankyňu národnej rady SR 
Silviu Shahzad. Parlamentné prázdniny využila na štart projektu, 
v  rámci ktorého chodí po slovenských mestách a  zisťuje, aké pod-
mienky poskytujú pre svojich telesne znevýhodnených obyvate-
ľov. Pani Shahzad presne vie, čo potrebujú, pretože aj ona sa pohy-
buje na vozíku. Malacky boli po Hlohovci, nitre a  Pezinku štvrtým 
mestom, ktoré navštívila.eta sme v Malackách privítali poslankyňu národnej rady SR Silviu Shahzad. Parlamentné prázdniny využila na štart projektu, v rámci ktorého chodí po slovenských mestách a zisťuje, aké podmienky poskytujú pre svojich telesne znevýhodnených obyvateľov. Pani Shahzad presne vie, čo potrebujú, pretože aj ona sa pohybuje na vozíku. 

 Malacky si  pripomenuli  
  74. výročie SnP

V utorok 28. augusta sa pri pa
mätníku na Námestí SNP v Malac
kách uskutočnil pietny akt pri príle
žitosti 74. výročia Slovenského ná
rodného povstania. Ozbrojené pro
tifašistické povstanie slovenského 

domáceho odboja, vďaka ktorému 
sa naša republika zaradila medzi ví
ťazné mocnosti 2. svetovej vojny, si 
v  našom meste pripomíname kaž
doročne.

-red-

 Poslankyňa nR SR Silvia Shahzad 
testovala Malacky z pohľadu bariér

Určenie volebných 
okrskov a volebných 
miestností

okrsok
číslo adresa okrsku 

1
Základná škola Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 1, 
901 01 Malacky

2
Základná škola Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 2, 
901 01 Malacky

3
Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, prízemie, 
č. dv. 41, 901 01 Malacky

4
Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, prízemie, č. dv. 1, 
901 01 Malacky

5
Mestské centrum kultúry, knižnica, Záhorácka 1919,  
901 01 Malacky

6 Sobášna sieň, Bernolákova 2954, 901 01 Malacky

7
Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, prízemie, 
č. dv. 60, 901 01 Malacky

8 Základná škola, Záhorácka 1941/95, II.B  trieda, 901 01 Malacky

9 Materská škola, Jána Kollára 896/2, trieda č. 2, 901 01 Malacky

10
Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, 1. pavilón, 
901 01 Malacky

11 H S F, s.r.o., Jesenského 50, vestibul, 901 01 Malacky

12
Malacký kaštieľ, prízemie vľavo – kancelária RCDM, 
Zámocká 932/14, 901 01 Malacky

Posudzovanie 
kandidátnych listín 
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Ako to už býva, chyby vo výsled
ku sa predsa len našli. Podľa vicepri
mátora a člena rady školy Milana 
On droviča mesto nie je spokojné 
s kvalitou spojov ihriska, a preto sa 
in tenzívne komunikuje s  dodáva
teľom. „Mesto si uplatní reklamáciu 
na dodaný povrch, užívanie ihriska 
to však neovplyvní. Celkovo bola re

konštrukcia dobre zvládnutá a veľ
ké poďakovanie patrí dodávateľovi 
chodníkov a stavebných prác. Dobrý 
dojem umocňujú aj rozsiahle sadové 
úpravy, do ktorých sa v závere osob
ne zapojila aj naša kolegyňa z mest
ského úradu Jana Bačová,“ povedal 
M. Ondrovič.

Hoci je iba september, môžeme 
smelo povedať, že škola je už pri
pravená na zimnú sezónu. Mestský 

úrad zabezpečil rekonštrukciu cen
trálnej kotolne, kde sú namiesto 
starých zariadení nové, moderné 
kot ly s  elektronickým ovládaním. 
„Dérerku považujem za jednu z  naj
kvalitnejších škôl v  našom okrese. 
Som rád, že mestské zastupiteľstvo 
v spolupráci s vedením mesta venuje 
pozornosť deťom a  investuje do roz
voja školských zariadení,“ skonštato
val M. Haramia. 

Viceprimátor mesta prezrádza aj 
plány na najbližšie obdobie: „Spolu  
s kolegom poslancom Mariánom Ha
ramiom sa snažíme presadzovať po
stupné zmeny a opravy, aby mali žia
ci kvalitné moderné  priestory. Mes to 
bolo úspešné aj s eurofondovým pro 
 jektom modernizácie odborných 
učeb ní, vďaka čomu škola dostane 
no vé pomôcky a počítačovú učebňu.“ 

To však nie je všetko. Dérerka má 
ambíciu postaviť novú telocvičňu, 
keďže tá súčasná už kapacitne ne
vyhovuje. Mesto sa s týmto projek
tom uchádza o finančnú podporu  
z ministerstva školstva.

Text: Ľ. Pilzová, foto: -red- 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Na území mesta je päť základ
ných škôl – ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ na 
Štúrovej,  ZŠ na Záhoráckej, Spo
jená škola sv. Františka Assiského 
a Spojená škola na Pribinovej ulici, 

pričom prvé tri patria do zriaďova
teľskej pôsobnosti mesta. 

Do všetkých piatich škôl nastú
pilo 280 prváčikov. Ako darček do
stali od mesta knižku Daniela He
viera Čo čaká prváka a divadelné 
pred stavenie Divadla Žihadlo Zajko 
Lajko.

-red-

dérerka po revitalizácii školského dvora:

Splnil sa nám veľký sen

v meste máme 
280 prvákov

Dokončenie zo strany 1
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„Fotografie som sa snažil vybrať 
tak, aby zachytávali rozdielnosť Zá
horia, teda lužné lesy, kopce, suché 
miesta i mokrade. Bolo to celkom ná
ročné, výber som robil asi mesiac,“ pre
zradil autor okolnosti vzniku výstavy. 

„Keď sa pozerám na Martinove fo
tografie, cítim, že vybočuje zo všednos
ti a nazerá na svet v inom rytme. Jeho 
zábery nie sú prvotné ani náhodné. 
Dokáže vycítiť to zvláštne chvíľkové ro
zochvenie, stisnúť spúšť a zachytiť čas 
večnej prítomnosti,“ povedala na ver
nisáži kurátorka výstavy Denisa Tatar. 

M. Mráz prírodou naozaj žije. Pra
cuje ako krajinár Štátnej ochrany prí
rody Správa CHKO Záhorie, venuje 
sa environmentálnej výchove detí 
a organizuje podujatia pre verejnosť 
zamerané na ochranu prírody. Foto
grafovaniu prírody sa venuje od roku 
2003 a  ako sám hovorí: „Radšej ako 

slovom alebo písmom sa vyjadrujem 
cez objektív.“

O  tom, že Záhorie je mimoriad
ne fotogenické, sa môžu presvedčiť 
všetci. výstava v priestoroch Cen-
tra voľného času na Ulici M. Rá-
zusa v  Malackách je otvorená do 
konca septembra v  pracovných 
dňoch od 8.00 do 18.00 h. vstup je 
voľný. 

-lp-/-otano-

KULTÚRA

 končí sa výstava fotografií 
nášho mesta

V piatok 14. septembra sa končí výstava minulých i súčasných fotogra
fií Malaciek. Pohľadnicové fotografie, ale aj panorámy či detaily si môžete  
pozrieť v galérii MCK počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 h. 
Vstup je voľný.                  -red-/-otano-

CveČkoburza športových 
a školských potrieb – 
skvelá ponuka 
za bezkonkurenčné ceny. 

Predajte

hračky, knižky, 
športové 
či školské 
potreby,
ktoré nepotrebujete a zarobte si! 
Neváhajte a zaregistrujte sa do 
piatka 14. 9. v CvČ osobne ale-
bo na tel. č. 034/772 22 28. 

Príchod predávajúcich a rozkla
danie tovaru je od 15.00 h.

Centrum voľného času v Malackách vás pozýva na

na CveČkoparádu –
otvorenie školského roka
Na čo sa v utorok 18. septembra o 15.30 h môžete tešiť:

• zábava s vIkToRoM – interaktívny koncert
• prezentácia krúžkov
• zápis do krúžkov – každý, kto sa prihlási do krúžku, dostane darček
• lietame v oblakoch – leteckí modelári
• psí kamaráti – ukážky výcviku psíkov
• kuchár bez čapice – spoločné varenie a ochutnávky
• burza hračiek, detských kníh, športových a školských potrieb
• krst nového loga CvČ
 
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v upravenej 
podobe v priestoroch CVČ.

Mediálni partneri:

videli ste už Hanšpíle? Boli ste niekedy na Starých baniach? ak nie, 
určite odporúčame tieto miesta navštíviť. Ešte predtým ale príďte do 
Centra voľného času v Malackách na výstavu Čaro záhoria. Tri desiat-
ky fotografií zobrazujú náš región v rôznych podobách. Jedno však 
majú spoločné, nesú podpis Martina Mráza. 

 Čaro záhoria očami  
Martina Mráza

 Ponuka záujmových krúžkov 
 na školský rok 2018/2019 pre záujemcov všetkých vekových skupín
JazYkY – 
deti, mládež, dospelí
ANGLICKÝ – MŠ
ANGLICKÝ – začiatočníci,  pokročilí
NEMECKÝ – začiatočníci, pokročilí
RUSKÝ – začiatočníci
ŠPANIELSKY – začiatočníci, pokročilí
TALIANSKY – začiatočníci
DOUČOVANIE – slovenský jazyk
ZÁKLADY SLOVENSKÉHO JAZYKA – cudzinci

TanEC, HUdBa
TANEČNÁ RYTMIKA I.   4–5 rokov
TANEČNÁ RYTMIKA II.  6–7 rokov
TANCUJ, TANCUJ – v MŠ
MODERNÝ TANEC I. – 1. stupeň ZŠ
MODERNÝ TANEC II. – 2. stupeň ZŠ
FOLKLÓRNY SÚBOR MACEJKO – najmenší
MALÉ MAŽORETKY – od 5 rokov
GITAROVÝ KRÚŽOK – od 5. triedy ZŠ
HRA NA FLAUTE 
SPEV A VOKÁLNY SPEV

ESTETIka, TECHnIka
TVORIVÉ DIELNE – od 4,5 roka
VÝTVARNÝ KRÚŽOK – deti ZŠ
KERAMICKÝ KRÚŽOK (práca s hlinou) – deti ZŠ
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
VÝTVARNÍČEK – MŠ
VÝTVARNÉ TECHNIKY – ZŠ   
KUCHÁR BEZ ČAPICE – príprava 
jednoduchých jedál, stolovanie

ŠPoRT
ŠPORŤÁČIK (loptové a pohybové hry) – od 5 rokov
GYMNASTIKA – deti predškolského veku 
GYMNASTIKA – 1.–5. ročník ZŠ 
ŠACHOVÝ KRÚŽOK 
JOGA – dospelí (začiatočníci, pokročilí)  
REKREAČNÉ PLÁVANIE – od 1. triedy ZŠ
CYKLISTIKA (na bicykli po okolí) – od 10 rokov
LUKOSTREĽBA
BASKETBAL 
FUTBAL – v spolupráci s ŠK Žolík (v poplatku nie 
sú zahrnuté náklady ŠK Žolík)
JUDO – v spolupráci s TJ Strojár (v poplatku nie  
sú zahrnuté náklady TJ Strojár)
SPOZNÁVAME ZÁHORIE S MARTINOM (vychádz
ky do prírody)
STRELECKÝ – deti od 6 rokov
RYBÁRSKY – od februára 2019
ZÁKLADY VÝCVIKU PSOV

CvČ JE PRIJíMaTEĽoM vzdELÁvaCíCH PoUkazov.
zápis do krúžkov prebieha v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h. 
Deti, ktoré prinesú vzdelávací poukaz do 21. septembra, budú zvýhodnené o jeden mesačný poplatok za každý polrok. 
krúžková činnosť sa začne 24. septembra, prípadne po naplnení minimálneho počtu členov. Dátum prvého stretnutia jednotlivých krúžkov 
bude uverejnený na stránke CVČ www.cvcmalacky.sk.
Zápisné môžete uhradiť v hotovosti do pokladne CVČ na ulici M. Rázusa 30 v Malackách alebo bankovým prevodom. Podrobnejšie informácie 
o platbách na www.cvcmalacky.sk.

výstavu podporili Centrum voľného času Malacky, CEWE, vojenské lesy 
a majetky SR, š. p., a ToMI SERvIS.
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Materské centrum vánok 
je krajšie – vďaka

 Označuje miesto, ktoré sa nez
mazateľne vrylo do pamäti sloven
skej cykloturistke Lenke, svedky
ni nešťast nej udalosti. Cesty Petra  
a Len ky na Balkáne spojila náhoda 
len niekoľko hodín pred osudovým 
okamihom Petrovho života, no i za 
ten krátky čas vzniklo medzi nimi 
silné priateľstvo. Lenku tragédia po

znamenala tak hlboko, že už nedo
kázala pokračovať v ceste ďalej. Rok 
po tragédii sa do Sarajeva znova vrá
tila, aby spolu s priateľmi z cyklistic
kého oddielu Giro di Sarajevo vzdala 
hold Petrovi. Pamätníkom sa stal bie
ly bicykel a plaketa s jeho menom.

Je začiatok roka 2018 a do Saraje va 
prichádza Peter Šulgan, bajker a vo  
jak, účastník misie EUROR ALTHEA. 
Keď sa o príbehu Petra Patscha do
zvedel, išiel sa na miesto s bielym 
bi cyklom pozrieť. Keďže už bol dosť 
zhrdzavený, spolu s kolegami sa roz
hodli, že ho dajú do poriadku. Usúdili,  
že okrem samotného bicykla by dôs
tojnou pripomienkou tragédie bola aj 
pamätná tabuľa. S touto myšlienkou  
oslovil aj cykloklub Záhorák Malacky, 
ktorý Peter Patsch dlhé roky viedol.

Nasledovali rokovania s miestny
mi úradmi, s naším zastupiteľstvom 
a zainteresovanými orgánmi. Úsilie 
o osadenie pamätnej tabule bolo 
úspešne zavŕšené koncom tohto au
gusta. Na 29. septembra, osem rokov 
po nehode, sa na mieste plánuje spo
mienka na Petra Patscha. Predpokla
dá sa účasť miestnych médií, členov 
cykloklubu Giro di Sarajevo a Slová
kov žijúcich v Bosne a Hercegovine.

Text a foto: M. Bulla, 
Slovenský cykloklub záhorák Malacky

INZERCIA / SPEKTRUM

Ošarpaná maľovka v MC Vánok si 
po niekoľkých rokoch žiadala obno
vu. Nevyhnutnou sa pre veľké ho
rúčavy stala aj kúpa markízy, keďže 
priamo na herňu svieti v dopoludňaj
ších hodinách slnko, a  to spôsobuje 
neznesiteľné teplo. „Chceli sme, aby 
sa u nás cítili deti a mamičky príjemne 
aj v teplých mesiacoch,“ hovorí štatu
tárna zástupkyňa Vánku N. Jánošová. 

Na jar sa vedeniu Vánku podarilo 
získať grant od Nadácie Volkswagen 
vo výške 1000 € práve na účely re
konštrukcie priestorov. Vďaka ma
mičkám, ktoré sa v centre stretávajú, 
a ich rodinám sa počas leta podarilo 
pro jekt zrealizovať. 

„Dnes opäť radi privítame všetky de
tičky a ich mamičky v čistej herni každý 
pracovný deň od 9.00 do 12.00 h,“ ho
vorí s radosťou N. Jánošová a dodáva: 

„Od septembra chystáme veľa no
vých projektov a aktivít. Všetko nájdete 

na našej  stránke www.mcvanok.com.“
Text a foto: MC vánok

 Biely bicykel 
pre Petra Patscha

na predmestí Sarajeva, pri rušnej ceste smerom do mesta, pripútaný 
o stĺp pouličného osvetlenia stojí biely bicykel. Je jedným z mnohých, 
ktoré sa od roku 2003 začali objavovať popri cestách po celom sve-
te. Sú pamätníkmi cyklistov, ktorých životy vyhasli pri dopravných 
neho dách. Ten na sarajevskom predmestí stojí na mieste tragédie  
z 29. septembra 2010, keď kolesá automobilu predčasne ukončili pu-
tovanie cykloturistu Petra Patscha pri návrate z expedície do Egypta.

Hlavným organizátorom bola hu
dobná skupina Bečkovi chlapci. Myš
lienka akcie tohto formátu sa podľa 
slov kapelníka Františka Bečku zrodila 
niekedy v roku 2016, keď si poveda
li, že na Záhorie takýto festival patrí. 
Akcia dostala konkrétne kontúry  
v septembri 2017, keď od oslovených 
účinkujúcich získali prísľub účasti. 
Keď že išlo o prvý ročník a realizačný 
tím dovtedy nemal s takýmto podu
jatím takmer žiadne skúsenosti, bola 
to pre všetkých veľká výzva. Vďaka ich 
snahe sa tak na jednom mieste v  je
den deň stretli výborní umelci a hu
dobníci: skupina Synkopa z Borské-
ho Mikuláša, malá dychová hudba 
Rubín zo Skalice, dychová hudba 
záhorienka zo Stu pavy, oľga Ba-
ričičová a  kamaráti, duo Jamaha, 

folklórny súbor zóhran z obce zo-
hor, aBBa revival zo zlína a v nepo
slednom rade organizátori Bečkovi 
chlapci. Svojím humorom a krásnymi 
moravskými piesňami návštevníkov 
obdaroval Franta Uher. Festival slo
vom sprevádzal moderátor z televízie 
Šlá ger vráťa Měchura. Milým a neča
kaným prekvapením bol krst nového 
CD oľgy Baričičovej, ktorá vždy po
teší nielen ľúbivým spevom, ale i krás
nym, oku lahodiacim krojom.

Organizátori festivalu ďakujú za 
podporu a  spoluprácu spoločnosti  
AUTO – ŠENY Malacky, Raiffeisen 
BANK, Nafta, primátorovi mesta Ma
lacky Jurajovi Říhovi, starostovi obce 
Malé Leváre Adrianovi Perneckému, 
celému organizačnému tímu a  všet
kým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pri    

speli k úspešnej akcii. Osobitné poďa
kovanie patrí návštevníkom. Veríme, 
že 1. ročník položil základný kameň 
krásneho podujatia, ktoré sa pre re
gión Záhorie stane tradičným. Preto 
si dovoľujeme už teraz všetkých po
zvať na 2. ročník festivalu Stretnú-
cí záhorákú. Bude sa konať 27. júla 
2019.            Text a foto: M. Stopková

Stretnúcí záhorákú má za sebou 
úspešnú premiéru

autokemp Rudava Malé Leváre sa v jeden letný deň zmenil na prí-
rodný amfiteáter, ktorý hostil kultúrny festival Stretnúcí záhorákú. 
Bolo to stretnutie nielen záhorákov z blízkeho i širšieho okolia, no 
najmä ľudí, ktorí prišli prežiť príjemné popoludnie s hudbou v nád-
hernom prostredí. 

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

novooTvoREnÁ zubná ambulan cia čeľustnej ortopédie 
prijíma nových pacientov bez čakania.

MUDr. Hadi Beheshti, Stromová 16, 811 07 Bratislava-Nové Mesto

Kontakt: 0915 82 58 73

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Septembroví
jubilanti

80 rokov
Amália Caunerová
Gertrúda Gašparíková
Terézia Haffnerová
Rudolf Kralovič  
Anna Machová
Jozef Mikoczi
Irena Stárková
Magdaléna Tesárová
Anna Žilavá

85 rokov
Mária Boreková
Jozefína Havlíková

90 rokov
Terezia Cagáňová
Ľudmila Kožuchová

92 rokov
Jaroslav Galba

93 rokov
Emil Polák

95 rokov
Rozália Gajdárová

98 rokov
Hermína Labudová

Srdečne blahoželáme!

vítame medzi nami:
Sofia Šimulčíková *20. 8.

Povedali si áno:
Katarína Semaňáková a Anton Kain,
Kristína Majzúnová a Tomáš Drozd,
Lýdia Straková a Marián Žáček,
Alena Ščepánková a Martin Kresan,
Lucia Kratochvílová a Peter Uhrinec,
Silvia Bilková a Marián Kunštek,
Alžbeta Salinková a Stanislav Zedek,
Jarmila Ondrejková a Martin Kriška,
Denisa Orgoňová a Branislav Juhas.

Na začiatku leta sa rozhodli pre 
pravidelné trénovanie tradičnej 
francúzskej hry petang a  halové
ho športu bowling. Na petang mali 
vyhradené miesto v  areáli štadióna 
v  Zámockom parku, ale vzhľadom 
na horúce počasie tréningy prerušili. 
S obrovským záujmom sa však stretol 
bowling, ktorý hrávali každý utorok. 
Najstarší hráč z  tímu mal 83 rokov, 
najmladší 59, čo len potvrdzuje, že 
tento šport je vhodný pre všetkých. 
Zároveň niet pochýb, že je benefitom 
pre fyzické i psychické zdravie. 

Pravidelný tréning seniorov vy
ústil do turnaja, ktorý sa odohral 
na konci augusta a ktorý bol akým

si ukončením letného športovania.  
Nadšenie z hry a zo samotného stret
nutia bolo cítiť od začiatku až po 
záverečné vyhlasovanie výsledkov. 
Hralo sa pre radosť a s dobrou nála
dou. Nevraživú súťaživosť by ste már
ne hľadali. „Je tu príjemné prostredie, 
cítime sa tu veľmi dobre,“ povedala 
za všetkých predsedníčka Klubu dô
chodcov – Denného centra Veronika 
Jahodová. Keďže išlo o záverečný tur
naj, nechýbali ani trofeje. Ceny víťa
zom odovzdal primátor mesta Juraj 
Říha, ktorý všetkým zúčastneným 
seniorom vyslovil obdiv k  ich špor
tovým výkonom a  zaželal im veľa 
zdravia a mnoho síl do ďalších aktivít. 

Odmenou pre každého bola sladká 
torta.

Spokojní boli hráči i V. Jahodová.  
„Myslím, že sme to celkom dobre za
čali,“ povedala nám s  úsmevom 
a pre zradila, že rozhodne budú v ak
tivitách pokračovať a na budúci rok 
znovu pripravia športové zápolenie 
s  tým, že tento ročník považujú za 
nultý. A možno neostane len pri voľ
nočasovom hraní, pretože dostali  
ponuku hrať seniorskú bowlingovú 
ligu. 

Text a foto: n. Bednáriková

Ticho zaplnilo naše dni,
to ticho, ktoré zabolí.
Zostalo ticho po Tebe.
Tichá noc klope na dvere
a naše ticho tiché je.

11. septembra sme 
si pripomenuli 1. 
vý ročie úmrtia náš
ho manžela, otca  
a mi lovaného deda 
Mariana Rybian-
skeho. 

S láskou a úc tou spomínajú man
želka a synovia Martin a Marian s ro  
dinami.

Čas plynie a život sa končí,
zostanú len smútok a spomienky.

17. septembra si 
pri pomíname 7 ro
kov od úmrtia Jo-
zefa klasa z Mala
ciek. Kto ste ho po
znali, venujte mu 
tichú spomienku. 

Spomína manželka.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

SPoMIEnkY

MaLaCkÁ MaTRIka
od 20. 8. do 10. 9. 2018

klub filatelistov zSF 52–32, Mestské centrum kultúry,
Centrum voľného času, zŠ dr. J. dérera Malacky
pozývajú na

zberateľské burzy
(stretnutia zberateľov všetkých zberateľských odborov)
známky, mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, pivné 
suveníry, starožitnosti, figúrky z kindervajíčok, hokejové kartičky, odznaky 
a pod.

Miesto:   školská jedáleň zŠ dr. J. dérera     
(Ul . gen. M . R. Štefánika 7, Malacky)

Termíny:  sobota 29. septembra, sobota 1. decembra,    
vždy od 8.00 do 12.00 h

Parkovanie na školskom dvore. 
Vstupné 0,50 €. Mládež do 15 rokov zdarma.

klub dôchodcov – 
denné centrum 
organizuje

vo štvrtok 27. septembra 

jednodňový 
výlet 
autobusom
Smolenice – Červený kameň

Prihlasovanie: 
tel. 0910 15 25 96, pani Gulíšková

Cena zájazdu: 8 €

Odchod autobusu: 
8.00 h od športovej haly Malina

Tak, ako ruža pekne kvitne,
nech kvitne i život Tvoj,
nech Ti šťastie s láskou svieti
po celý život Tvoj.

8. septembra sa 
dožila krásneho ži
votného jubilea 85 
rokov naša drahá 
mamička, babka 
a prababka Mária 
Boreková.

Za lásku, ktorú rozdáva, želajú veľa 
zdravíčka a šťastíčka dcéra Dana a zať 
Jozef, dcéra Anna a vnúčatá, pravnú
čatá. Zároveň želáme všetko najlep
šie k meninám.

BLaHoŽELanIE

 Seniori celé leto
 športovali

Seniori z klubu dôchodcov – denného centra v Malackách si poveda-
li, že nebudú počas letných mesiacov nečinne sedieť, a naplánovali 
si športové leto.

Seniori sa môžu na advokáta obrátiť 
v týchto oblastiach: 
• exekúcie, 
•  rodinné vzťahy   

(rozvod, rozdelenie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov), 

• dedičské konanie, 
•  zmluvné vzťahy  

(uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej 
zmluvy, nájomnej zmluvy), 

•  majetkové záležitosti  
(vyporiadanie podielového spolu
vlast níctva, predaj/kúpa nehnuteľ
ností, vlastníctvo nehnuteľností ne
zapísaných na liste vlastníctva, vý
povede z nájmu), 

•  spotrebiteľské problémy  
(reklamácie tovaru/služieb), 

•  právna ochrana  
(usmernenia v  súd nych sporoch  
a v ko naniach pred štátnymi orgán
mi).

Poradenstvo neposkytujeme 
v trestných veciach a  nezastupu-
jeme ani v konaniach na súdoch. 

-red-

 Bezplatná 
 právna poradňa
 pre seniorov

Bezplatná právna pomoc je určená pre seniorov s trvalým bydliskom 
v Malackách. na konzultáciu s právnikom JUdr. Františkom kurno-
tom sa netreba objednávať vopred, stačí prísť na Mestský úrad v Ma-
lackách (1. poschodie, číslo dverí 128). Prineste si so sebou občiansky 
preukaz (kvôli overeniu bydliska). Poradenstvo je diskrétne a ano-
nymné.

Piatok

21. september

od 10.00 h
do 12.00 h

5. október
19. október
2. november
16. november
7. december
21. december

č. 16 vyjde 26. septembra
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Bratislavská hokejbalová Engerau aréna 
bola dejiskom krstu knihy osobnosť Slo-
venska, ve novanej olympijskému víťazovi 
v boxe z Helsínk v roku 1952 Jánovi zacha-
rovi. náš najstarší žijúci zlatý medailista ne-
dávno oslávil 90 rokov.

Ján Zachara sa narodil 
27. augusta 1928 v obci Kub
rá, v dnešnej mestskej časti 
Trenčína. Vyrastal v skrom
ných pomeroch a po základ
nej škole sa vyučil za strojné
ho zámočníka, opravára tkáč
skych strojov. Ako malý chla
pec začínal Janko s futbalom,  
v ktorom sa však pre svoj nižší  
vzrast nevedel presadiť. Keď 
mal 15, prišiel do boxerského klubu a vtedy sa to 
všetko začalo. Okrem zlatej medaily z Helsínk bol 
o 4 roky neskôr v olympijskom štvrťfinále, má dva 
tituly maj stra Slovenska a štyri tituly majstra Čes
koslovenska. Po skončení aktívnej kariéry sa usadil 
v Dubnici nad Váhom, kde pôsobil ako tréner.

Knihu pripravil autor Peter Korec s kolektívom  
viac ako dvadsiatky osobností zo športového 
i spo ločenského života. Na uvedení knihy do živo
ta sa okrem spoluautorov zúčastnila štátna tajom

níčka ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a  športu Oľ ga Nacht
mannová a  zástupcovia Českej 
boxerskej asociácie. Za výbor
nú organizáciu podujatia patrí 
uznanie Boxing Clubu Ružinov 
821.

Súčasťou krstu knihy boli 
aj osob né gratulácie Jankovi 
priamo v  boxer skom ringu. 
Po oficiálnej čas ti zostal ring 
voľný pre priateľské medzi

štátne stretnutie Slovenská repub
lika – Česká republika. Boxeri Slovenska štartovali 
pod názvom Výber Janka Zacharu. Medzi nimi bol 
aj člen BC RTJ Malacky Manuel Šomorjai. Náš re
prezentant v kategórii mládež v hmotnosti do 64 
kg mal za súpera šikovného Čecha Jána Maliňáka, 
ktorému podľahol 1:4 na body.

Text: a. Reisenauer/TaSR, foto: BC RTJ Malacky
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vyšla nová kniha o legende boxu

Basketbalový 
talent
z Malaciek 
smeruje 
do Španielska

17-ročný odchovanec Malaciek 
Tomáš Pavelka urobil za posled-
nú sezónu obrovský pokrok. 
217 centimetrov vysoký pivot 
bol vlani len striedajúcim hrá-
čom v reprezentácii do 18 ro-
kov na premiérových majstrov-
stvách Európy elitnej kategórie. 
do nominácie sa prebojoval na 
poslednú chvíľu. Šikovný pod-
košový hráč po turnaji odišiel 
do GBa akadémie v Prahe. Tam 
sa pod vedením Slováka Juliá-
na Beťka a ďalších trénerov vý-
konnostne posnul tak, že teraz 
po ňom siahla valencia, ktorá 
patrí medzi top tímy v španiel-
skej lige.
 
 S Pavelkom počítajú vo Valencii  

do B tímu, ktorý pôsobí vo štvrtej li-
ge. „Som hrdý na to, čo za jeden rok  
u nás Tomáš odviedol. Veľmi mu držím 
palce. Je to určite úspech, ale iba v da
nom momente. Úspech pre slovenský 
basketbal to bude, keď sa vo Valencii 
presadí. Potrebuje ešte veľa pracovať. 
Musí mať aj šťastie, byť zdravý, starať 
sa o seba a začleňovať sa pomaly do 
A tímu. Bude hrať štvrtú ligu, ale bude 
takisto trénovať s pr vým tímom, čo je 
veľká príležitosť. Zároveň by som chcel 
poďakovať jeho rodine za to, že nám 
ho zverili do akadémie, a takisto jeho 
materskému klubu z Malaciek,” pove
dal šéf GBA J. Beťko.

Tomášov agent Arturs Kalnitis ho 
označil ako jedno z najzaujímavej
ších mien medzi mladými pivotmi  
v Európe: „Valencia má jeden z najlep
ších programov pre mladých hráčov  
v Európe. Klub má vytvorené skvelé 
prostredie pre mladých hráčov, čo sa 
týka hál, trénerov a všetkého potrebné
ho. Je to skvelá príležitosť pre Tomáša, 
aby napredoval.“ Jeho budúcnosť vidí 
pozitívne. „Ak bude Tomáš na sebe tvr
do pracovať, tak má šancu aj na draft 
NBA. Postarám sa o to, aby Pavelku vi
deli NBA tímy, keď príde jeho čas. Mo
mentálne je prioritou, aby sa prebojo
val do prvého tímu Valencie a šiel krok 
po kroku,“ dodal agent k budúcnosti 
Malačana Tomáša Pavelku.

zdroj informácií: 
www.basket.zoznam.sk, 

foto: FB T. Pavelku

Na majstrovstvách Európy v  at
letike do 18 rokov, ktoré sa počas 
prázdnin konali v maďarskom Györi, 
malo zastúpenie aj naše mesto. Slo
vensko reprezentoval v  štafete 4x 
400 metrov a  v  samostatnom behu 
na 400 metrov atlét AC Malacky Ma-
rek Havlík. V pretekoch jednotlivcov 

sa mu síce nepodarilo kvalifikovať sa 
do finále, avšak všetko si vynahradil 
v  štafete. Kvarteto v  zložení Rado
slav Volanský, Samuel Beladič, Oliver 
Hrudkay a Marek Havlík sa kvalifiko
valo až do finále, kde obsadilo vyni
kajúce 5. miesto. 

Text: -mb-, foto: archív

víťazi 
35. ročníka
večerného behu
zdravia –
 Behu vďaky SnP
(7. 9. 2018)
Rodičia s deťmi
Juraj Mecháček s  otcom, MŠ Ma
lacky, Hviezdoslavova ul.

Žiačky 1.–2. roč.
Tamara kožuchová, ZŠ Malacky, 
Záhorácka ul.

Žiaci 1.–2. roč.
Matias Michalovič, ZŠ Malacky, 
Štúrova ul.

Žiačky 3.–4. roč.
Hana Hladíková, SŠ sv. Fr. Assiské
ho Malacky

Žiaci 3.–4. roč.
Jakub Čahoj, ZŠ Malacky, Štúrova 
ul.

Žiačky 5.–6. roč.
Laura Holická, ZŠ Dr. J. Dérera, Ma
lacky

Žiaci 5.–6. roč.
Matej Brezina, ZŠ Malacky, Záho
rácka ul.

Žiačky 7.–9. roč.
Sára Bilkovičová, ZŠ Gajary

Žiaci 7.–9. roč.
nicolas Gazdič, ZŠ Malacky, Záho
rácka ul.

Ženy
zuzana Švejdová, AC Malacky

Muži
Jakub kopiar, AC Malacky

Najmladší pretekár: 
alexandra závodná, MŠ Malacky, 
Rakárenská ul. (necelé 3 roky)

Najstarší pretekár: 
vojtech Plánka, BkvP Malacky (63 
rokov)

Štartovalo 288 pretekárov.
a. Pašteka

výsledky FC 
Malacky – 
5. a 6. kolo 
ligy BFz
PŠC Pezinok – FC Malacky 1:1 (1:1)
Góly: 37. Jakub Hronec – 32. Tomáš 
Mifkovič

Zostava FC Malacky:
Ondrej Klempa – Adam Velický (Lu

káš Rupec), Martin Reisel, Štefan Ková
rik, Filip Molnár, Daniel Čeřovský, Ja
kub Mráz (Mário Lörinczi), Juraj Miklu
šičák (Pavol Michalovič), Rastislav 
Havlík (Samuel Vaniš), Vladimír Ronec 
(C), Tomáš Mifkovič (Jakub Hit mar)

FC Malacky – Fk Slovan Most pri 
Bratislave  0:0 (0:0)

Zostava FC Malacky: 
Ondrej Klempa – Adam Velický,  

Martin Reisel, Štefan Kovárik, Filip  
Molnár, Daniel Čeřovský (Mário Lörin  
czi), Jakub Mráz, Juraj Mikluši čák (Sa
muel Livora), Rastislav Havlík (Jakub 
Hitmar), Vladimír Ronec (C), Tomáš Mi
fkovič (Lukáš Rupec)

Najbližšie Malačania vycestujú 
v  nedeľu 16. septembra do Rače. 
Zá pas sa začína netradične už 
o 10.30 h.

-mb- 

 Hádzaná
Extraliga 
muži, 2. kolo
HkM Šaľa – TJ Strojár Malacky
35:20 (19:5)

zostava Strojára Malacky:
Dušan Roško (Roman Piaček) – Tomáš 
Baláž, Pavol Bízek (1), Martin Hlaváč, 
Robert Baláž, Ivan Oslej (2), Anur Bur
nazovič (6), Roman Valachovič (8), 
Mário Prevaj (1), Yevhen Rakatynets (2)

-mb-

 Marek Havlík
reprezentoval Slovensko
 na juniorských ME


