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Čo sa v politike deje, by malo slúžiť
ľuďom. Počuť to najmä pred voľbami.
Tie, čo sa nás najväčšmi dotýkajú, komunálne, už klopú na dvere a s nimi
aj záľaha nádejných kandidátov. Až
osem osobností, tentokrát samých
mužov, sa uchádza o primátorské
kreslo. Do lavíc mestského parlamentu by si rado sadlo 80 kandidátov na
poslancov. Sú medzi nimi známe, ale
i celkom neznáme mená. S týmito
voľbami vychádza na povrch aj jeden
zaujímavý fenomén – snaha dištancovať sa od politických strán a pasovať sa do roly nezávislého (rozumej
minulosťou nepoškvrneného), a teda
politicky čistého kandidáta. Medzi 80
kandidátmi je až 48 nezávislých, pričom každý je nezávislý iným spôsobom, patrí k inej skupinke, ku ktorej
vykazuje lojalitu. Je teda naozaj nezávislý? Byť nezávislý však dobre vyzerá,
nie? Je to veľmi módne, trendy a opozičné voči všetkému zavedenému,
tradičnému, prekonanému... O pár
dní sa začne predvolebná kampaň,
tak nech voličom zostane najmä dosť
rozvahy a odvahy na nezávislé rozhodovanie. Bude to dôležité...

POZOR!

-red-

Pozývame vás ochutnať
jablkové dobroty
Druhá októbrová sobota sa
po
sledné tri roky v Malac
kách niesla v znamení jabĺčok.
A inak to nebude ani tento rok,
opäť sa uskutoční Jablkové ho
dovanie. V sobotu 11. októbra
vás v parku na Kláštornom ná
mestí čaká príjemný program
a množstvo maškŕt, ako inak,
z jabĺčok.
Podujatie neohrozí ani dážď, ani
iné rozmary počasia. Vtedy sa totiž
jeho dejiskom stane Spoločenský
dom MCK na Mierovom námestí.
Podujatie sa uskutočňuje pod
záštitou Bratislavského samospráv

Na pripojenie ku kanalizácii
vám zostávajú necelé tri
mesiace. Stihnete si splniť
povinnosť do konca
roka 2014?

neho kraja a koná sa aj v ďalších
mestách. Začiatok v Malackách je
naplánovaný na 9.00 h. Chvíle poho
dy, ktoré môžete na tomto podujatí
zažiť, vám spríjemnia mladí malackí
speváci – Vanessa Sojáková, Franti
šek Beleš, Simona Rusňáková, Lucia
Adamovičová a hudobník Martin
Kmec. Na deti a mládež čaká súťaž
v jedení jablkových koláčov i súťaž
o najkrajšiu jablkovú masku na tému
jeseň a jablká. Ďalej môžu drobci
navštíviť výtvarný ateliér, vyskúšať
maľovanie na tvár a lukostreľbu.
Dospelí si zase môžu kúpiť receptár
zostavený z pripravovaných dobrôt,
zásobiť sa chutnými jabĺčkami na

Vyhlásenie
kandidatúry
Zaujíma vás, ktorí kandidáti sa
budú v blížiacich sa komunálnych
voľbách uchádzať o naše hlasy?
Kompletné zoznamy kandidujú
cich subjektov na posty poslancov
mestského zastupiteľstva
a post primátora nájdete
na strane 3.
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dlhé zimné mesiace či nakúpiť zdra
vé jablčné mušty. Tak nezabudnite,
hodujeme už v sobotu!
Text: N. Slobodová
Foto: S. Osuský

PrograM
9.00 h 	slávnostné otvorenie,
hymna Jablkového ho
dovania – Vanessa So
jáková
9.30 h požehnanie jablone
10.00 h 	slovenské hity – Vanes
sa Sojáková, František
Beleš
10.30 h 	súťaž v jedení jablko
vých koláčov (deti do 12
rokov)
11.00 h 	muzikálové hity – Simo
na Rusňáková
11.30 h 	súťaž v jedení jablko
vých koláčov (mládež
od 12 do 18 rokov)
12.00 h 	hity súčasnej hudobnej
scény – Lucia Adamovi
čová
12.30 h 	súťaž o najkrajšiu jabl
kovú masku
13.00 h 	gitarové hity – Martin
Kmec

Pohotovosť
v Malackách
v novom režime

Dejiny nášho
športu
v publikácii

Lekárska služba prvej pomo
ci (LSPP) aj ústavná pohotovostná
služba (ÚPS) v Malackách pre obyva
teľov Záhoria funguje od 7. októbra
v novom režime – začína
s procesom jej ukončo
vania.

V tomto roku oslavujeme 100 ro
kov organizovaného športu v Malac
kách. To sa stalo podnetom na na
písanie knihy Dejiny športu v Malac
kách. Knihu krstili 3. októb
ra. Kto sa stal krstným
otcom?
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Viac na
strane

Zväz autobusovej dopravy žiada
občanov mesta Malacky o vyplne
nie krátkeho dotazníka týkajúceho
sa spokojnosti cestujúcej verejnos
ti. Cieľom prieskumu je zistiť sku
točné preferencie, ktorý druh do
pravy je najpoužívanejší a z akých
dôvodov (vzdialenosť zastávky,
ponuka spojov, cena cestovného
a pod.)
Dotazník je možné vyplniť do 15.
októbra v recepcii MsÚ a odovzdať
ho tam do pripravenej urny.
Dotazník si môžete rovnako vy
tlačiť z dokumentu, ktorý je prilo
žený k správe na www.malacky.sk.
Následne je však nutné odovzdať
ho v recepcii MsÚ.
Vyplnením dotazníka pomôžete
presadiť vaše záujmy a ďalší rozvoj
dopravných služieb.
Ďakujeme vám za váš čas.

Viac na
strane

Prieskum
spokojnosti
cestujúcej
verejnosti
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Viac na
strane

T. Búbelová
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Priebežné výsledky
prieskumu o PHSR
mesta Malacky
Z hľadiska vekovej štruktúry mala
najsilnejšie zastúpenie skupina res
pondentov v produktívnom veku.
Najmenej zastúpenými skupinami
obyvateľov boli respondenti vo veku
15–17 a 70 a viac rokov.
Z pohľadu dosiahnutého vzde
lania skončila na prvom mieste sku
pina vysokoškolsky vzdelaných res
pondentov. Túto skupinu reprezen
tovalo 39 respondentov, čo predsta
vuje 36 % z celkového počtu.
V štruktúre respondentov podľa
ekonomickej aktivity sa stala domi
nantným víťazom skupina respon
dentov v pracovnom pomere, a to
48 % z celkového počtu.
Z pohľadu socio-demografickej
štruktúry respondentov predsta
voval typického respondenta muž
v pracovnom pomere vo veku 24–44
rokov s ukončeným vysokoškolským
vzdelaním.
Oblasť životného prostredia
V oblasti životného prostredia res
pondenti označili za veľmi dobrý stav
napojenosti domácností na kanali

záciu. Naopak, za veľmi zlé označili
povedomie obyvateľstva o ochrane
životného prostredia. Za nevyhovu
júcu respondenti označili i čistotu
verejných priestranstiev a kvalitu ve
rejnej zelene.
Sociálna oblasť
V sociálnej oblasti responden
ti uviedli ako najviac nevyhovujúci
stav bezpečnosti v meste, dostup
nosť a kvalitu vzdelávania, dostup
nosť a kvalitu zdravotníckych služieb.
Veľmi zlá je dostupnosť sociálneho
bývania. Veľmi dobrý je stav kultúr
no-spoločenského života.
Respondenti výrazne označili za
veľmi zlý stav parkovacej politiky
v meste. Nevyhovujúci je i stav turis
tickej infraštruktúry a služieb a stav
dopravnej infraštruktúry (cesty a že
leznice). Za dobrú respondenti ozna
čili dostupnosť kvalifikovanej pra
covnej sily.
Oblasť životného prostredia
Za najdôležitejšie z pohľadu roz
voja mesta respondenti označili do

budovanie kanalizácie a zníženie
emisií.
Sociálna oblasť
Dôležitosť rozvojových aktivít
v sociálnej oblasti je najrozmanitej
šia. Za veľmi dôležitú respondenti
označili:
• zvýšenie kapacít MŠ
• zriadenie strednej odbornej ško
ly
• zvýšenie zamestnanosti v meste
• zvýšenie dostupnosti lekárskej
starostlivosti
Hospodárska oblasť
V hospodárskej oblasti respon
denti považujú za veľmi dôležité
odklonenie dopravy z centra mesta,
vybudovanie parkovacích miest a vý
stavbu a rekonštrukciu ciest a chod
níkov. Za dôležité považujú zatraktív
nenie mesta z pohľadu cestovného
ruchu a dokončenie rekonštrukcie
kaštieľa. Prieskum verejnej mienky
pokračuje aj naďalej. Zapojiť sa môže
každý, kto má trvalý pobyt na území
mesta.
Dotazník nájdete v recepcii
MsÚ alebo môžete vyplniť ten,
ktorý je súčasťou Malackého hla
su. Urna na vyplnené dotazníky sa
nachádza v recepcii MsÚ.

Obnova chodníkov
na „novom” cintoríne
Ako ľudia odchádzajú z tohto
sveta, tak vzniká dopyt po hrobo
vých miestach a miestach na ulo
ženie urien na cintorínoch. Ani ur
nový háj na tzv. novom cintoríne
v Malackách už nestačil uspokojo
vať potrebu pozostalých na ulože
nie spopolnených pozostatkov ich
predkov. „Aby sme vyšli v ústrety požiadavkám obyvateľov nášho mesta,
urnový háj sme cez leto rozšírili,” po
vedal vedúci oddelenia služieb MsÚ
v Malackách F. Klíma. „Naši pracovníci úplne zlikvidovali prerastený živý
plot, v ktorom sa hromadili odpadky, čím sa priestor otvoril a rozšíril,”
spresnil vedúci oddelenia. Okrem

toho sa niektoré chodníky prebu
dovali, iné opravili a niekde vznikli
úplne nové – z betónovej dlažby.
V urnovom háji sú nové chodníky
v priestore, kde budú časom ďalšie
urnové miesta, a starý chodník, kto
rý bol dosť zničený, je kompletne
obnovený a vybetónovaný.
„V častiach, kde bol výrazne poškodený asfalt, sme pristúpili k jeho
výmene za asfaltobetón,” doplnil F.
Klíma. Nejde pri tom len o poškode
né fliačiky, ale o celé úseky chodní
ka. Okrem toho sa mesto postaralo
o vybudovanie nových chodníkov
k budúcim hrobovým miestam.
Text, foto: -tabu-

-msú-

Zapojte sa do dotazníka k tvorbe PHSR
Vážení obyvatelia Malaciek,
v týchto dňoch sa uskutočňuje prieskum
verejnej mienky prostredníctvom dotazníkov
k téme Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (ďalej len PHSR). Malacky, nadväzujúc
na úspešné a efektívne čerpanie prostried
kov v minulom programovom období, začali
prípravu na miestnej úrovni už začiatkom roka

2014 úvodnými krokmi v príprave PHSR. Ten
má pre ďalší rozvoj Malaciek zásadný význam
a naše mesto ho má záujem pripraviť v širo
kom partnerstve v zmysle platnej legislatívy.
Existencia takéhoto dokumentu je pod
mienkou pre subjekty miestnej samosprá
vy na čerpanie fondov v programovom ob
dobí 2014–2020. Do prípravy dokumentu sa

Socio-demografická charakteristika respondenta
Pohlavie:

Vek:

muž

15–17

bez vzdelania

študent

žena

18–24

základné

zamestnanec

25–44

vyučený/á bez maturity

nezamestnaný

45–59

vyučený/á s maturitou

materská dovolenka

60–69

stredné všeobecné

súkromný podnikateľ

stredné odborné

dôchodca

vysokoškolské

Iné: .........................................

70

+

Vzdelanie:

Ekonomická aktivita:

Nehodiace sa škrtnite.

Ako hodnotíte súčasný stav nasle
dujúcich oblastí:
(ohodnoťte od 1 do 5, pričom 1 = veľ
mi dobrý, 2 = uspokojivý, 3 = dobrý,
4 = nevyhovujúci, 5 = veľmi zlý)
Oblasť životného prostredia
Kvalita
ovzdušia
Kvalita verejnej
zelene
Kvalita odpadového
hospodárstva
Napojenosť domácností
na verejnú kanalizáciu

Čistota verejných
priestranstiev
Povedomie obyvateľstva
o dôležitosti ochrany
životného prostredia
Sociálna oblasť
Pracovné príležitosti
v meste Malacky
Dostupnosť a kvalita
vzdelávania
Dostupnosť a kvalita
zdravotníckych služieb
Kultúrno-spoločenský
život

postupne zapoja všetci relevantní partneri
a záverečné znenie dokumentu bude podlie
hať schváleniu mestského zastupiteľstva.
Z tohto dôvodu vás prosíme, aby ste sa
zapojili do prieskumu verejnej mienky, ktorý
je pre nás dôležitým nástrojom, ako zistiť ná
zor vás, obyvateľov Malaciek, na rozvoj mesta
z pohľadu hospodárskeho aj sociálneho.

Infraštruktúra
pre šport
Dostupnosť sociálneho
bývania
Dostupnosť a kvalita
sociálnych služieb
Bezpečnosť v meste
Hospodárska oblasť
Dopravná infraštruktúra
(cestná a železničná)
Kvalita turistickej
infraštruktúry a služieb
Dostupnosť a kvalita priestorov
a služieb pre podnikanie
Dostupnosť kvalifikovanej
pracovnej sily
Parkovacia politika
Ktoré z nasledujúcich aktivít sú,
podľa vášho názoru, najdôležitej
šie pre hospodársky a sociálny roz
voj mesta? Označte, prosím, pora
die dôležitosti na stupni od 1 do 5,
pričom:
1 = veľmi dôležité, 2 = dôležité, 3 =
priemerne dôležité, 4 = menej dôle
žité, 5 = úplne nedôležité

!

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Malac
kách informovalo o priebežných výsledkoch prieskumu verejnej
mienky, uskutočneného za účelom prípravy Programu hospodárske
ho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2014–2020 (stav k 11.
9. 2014), do ktorého sa zapojilo 108 respondentov.

Na www.malacky.sk nájdete aj elektro
nickú verziu dotazníka (http://prieskum.
malacky.sk). Vytlačený dotazník alebo dotaz
ník vystrihnutý z Malackého hlasu môže
te odovzdať v recepcii Mestského úradu v Ma
lackách na Radlinského ulici 1. Do prieskumu
sa môže zapojiť každý, kto má trvalý pobyt
na území mesta, do 12. septembra 2014.

Hospodárska oblasť
Vybudovanie
pešej zóny
Zatraktívnenie mesta
z pohľadu turistického ruchu
Dobudovanie a prepojenie
cyklistických trás
Odklonenie dopravy
z centra mesta
Vybudovanie
technologického centra
Dokončenie rekonštrukcie
kaštieľa
Vybudovanie parkovacích
miest
Výstavba a rekonštrukcia ciest
a chodníkov
Sociálna oblasť
Zvýšenie dostupnosti
lekárskej starostlivosti
Zvýšenie zamestnanosti
v meste
Prepojenie neziskového sekto
ra s podnikateľským sektorom
Zvýšenie možností poskytova
nia sociálnych služieb
Zvýšenie kapacít
materských škôl

Zvýšenie kapacít
nájomných bytov
Zriadenie strednej
odbornej školy
Vybudovanie zimného
štadióna
Oblasť životného prostredia
Zníženie hladiny
emisií
Dobudovanie
odkanalizovania mesta
Výstavba
kompostárne
Podpora environmentálneho
poradenstva
Iné (vypíšte):

...............................

..................................................

Aké druhy aktivít by malo mesto
Malacky zrealizovať v priebehu
rokov 2014–2020? (Ako prílohu, prosím, v krátkosti napíšte vaše návrhy,
postrehy, odporúčania.)
Ďakujeme za váš názor.
Prispeje k formovaniu stratégie
rozvoja mesta Malacky na obdo
bie 2014–2020.
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov
Mestského zastupiteľstva v Malackách
15. novembra 2014
Mestská voleb
ná komisia v Ma
lackách podľa
§ 18 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. KOMUNÁLNE
o voľbách do or VOĽBY 2014
gánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby poslancov mestské
ho zastupiteľstva zaregistrovala
týchto kandidátov:
Volebný obvod číslo 1
1. Ľuboš Baláž, 19 r., študent, Ma
lacky, Stupavská 3/A, Strana TIP
2. Ladislav Čas, 63 r., technik, Ma
lacky, D. Skuteckého 1637/3, Sloven
ská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, NOVA, Sloboda
a Solidarita, SIEŤ
3. Andrej Dobrocký, Bc., 24 r.,
študent, Malacky, Štúrova 22, nezá
vislý kandidát
4. Jozef Halcin, Ing., 39 r., štátny
zamestnanec, Malacky, Štúrova 157,
nezávislý kandidát
5. Štefan Hronček, Ing., 35 r., pro
cesný inžinier, Malacky, D. Skutecké
ho 1635/8, nezávislý kandidát
6. Jaroslav Kvaššay, 29 r., staveb
ník, Malacky, Alojza Veselého 2735/6,
Slovenská demokratická a kresťan
ská únia – Demokratická strana,
NOVA, Sloboda a Solidarita, SIEŤ
7. Jozef Mračna, Ing., 59 r., inži
nier elektroniky, Malacky, Stupavská
1369/42, SMER – sociálna demokra
cia
8. Peter Ondruš, Mgr., 35 r., peda
góg – tréner, Malacky, Cesta mládeže
18, nezávislý kandidát
9. Valéria Slivová, RNDr., PhD.,
33 r., vedecká pracovníčka, Malacky,
D. Skuteckého 8, nezávislá kandidát
ka
10. Natália Ščepánková, 23 r.,
študentka, Malacky, Ľudovíta Fullu
2776/8, Strana TIP
11. Tibor Šestina, Mgr., 49 r., pod
nikateľ, Malacky, Stupavská 63, SMER
– sociálna demokracia
12. Andrej Trenčanský, Mgr.,
Ing., 52 r., pracovník vo verejnej služ
be, Malacky, Štúrova 1460/63, nezá
vislý kandidát
13. Karin Vaseková, 23 r., koor
dinátorka, Malacky, Ľudovíta Fullu
2776/8, nezávislá kandidátka
Volebný obvod číslo 2
1. Tomáš Benda, 30 r., obchodno
– technický manažér, Malacky, Záho
rácka 35, nezávislý kandidát
2. Vladimír Blusk, 63 r., súkrom
ný podnikateľ, Malacky, Svätopluko
va 2537/23, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická
strana, NOVA, Sloboda a Solidarita,
SIEŤ
3. Mária Briestenská, 39 r., dispo
nentka medzinárodnej dopravy, Ma
lacky, Ľudovíta Fullu 1640/1, Sloven
ská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, NOVA, Sloboda
a Solidarita, SIEŤ

4. František Friala, 59 r., riaditeľ
bezpečnostnej služby, Malacky, Štú
rova 68, SMER – sociálna demokracia
5. Marián Haramia, MUDr., 55 r.,
lekár-chirurg, Malacky, Námestie SNP
2377/7, nezávislý kandidát
6. Miloslav Khun, doc. RNDr.,
CSc., 67 r., vysokoškolský pedagóg,
Malacky, V. Clementisa 8, SMER – so
ciálna demokracia
7. Daniel Masarovič, Mgr., 39 r.,
pedagóg, Malacky, Malé námestie
18, nezávislý kandidát
8. Stanislav Mihál, 33 r., podni
kateľ, Malacky, arm. gen. L. Svobodu
2608/16, nezávislý kandidát
9. Adriana Novotná, Bc., 39 r.,
zdravotná sestra, Malacky, Sama Cha
lupku 5762/26, nezávislá kandidátka
10. František Osuský, 63 r., dô
chodca, Malacky, Rastislavova 14, ne
závislý kandidát
11. Róbert Peťko, Mgr., 39 r., pra
covník v oblasti bezpečnosti, Malac
ky, gen. M. R. Štefánika 1252/71, ne
závislý kandidát
12. Silvia Štokingerová, 19 r.,
predavačka, Malacky, Jánošíkova 2,
Strana TIP
13. Lucia Vidanová, PhDr., Ing.,
33 r., novinárka, Malacky, Mierové
námestie 2545/12, nezávislá kandi
dátka
14. Jozef Walter, JUDr., 68 r.,
právnik, Malacky, Štúrova 1530/38,
nezávislý kandidát
15. Jozef Ziegler, 59 r., tech
nik-mechanik, Malacky, Jána Hollého
2789/60, nezávislý kandidát
Volebný obvod číslo 3
1. Viera Mária Adamovičová,
PaedDr., 32 r., pedagogička, Malac
ky, Záhorácka 49, nezávislá kandidát
ka
2. Katarína Berkešová, Mgr., 35
r., právnička, Malacky, Duklianskych
hrdinov 161, nezávislá kandidátka
3. Renáta Biksadská, Mgr., 37 r.,
sociálna pracovníčka, Malacky, Záho
rácka 42/8, nezávislá kandidátka
4. Michal Dvorský, Mgr., 34 r.,
hlavný štátny radca, Malacky, Pribi
nova 17/5, nezávislý kandidát
5. Daniela Hamarová, Ing., 53 r.,
systémová inžinierka, Malacky, Veľ
komoravská 76, SMER – sociálna de
mokracia
6. Darina Klasová, Mgr., 48 r.,
ekonómka, Malacky, Záhorácka
5347/27, nezávislá kandidátka
7. Martin Mráz, Mgr., 35 r., envi
ronmentalista, Malacky, Záhorácka
1932/47, nezávislý kandidát
8. Danica Pompošová, Bc., 40 r.,
záchranárka RZP, Malacky, Radlinské
ho 3, Slovenská demokratická a kres
ťanská únia – Demokratická strana,
NOVA, Sloboda a Solidarita, SIEŤ
9. Pavel Spusta, Ing., 56 r., infor
matik – stavebný inžinier, Malacky,
Pribinova 2, SMER – sociálna demo
kracia
10. Martin Uher, Ing., 28 r., eko
nóm, Malacky, Záhorácka 79, Kres
ťanskodemokratické hnutie

11. Barbora Zajačková, 31 r., no
vinárka, autorka, publicistka, Malac
ky, Záhorácka 21/A, Slovenská de
mokratická a kresťanská únia – De
mokratická strana, NOVA, Sloboda
a Solidarita, SIEŤ
Volebný obvod číslo 4
1. Zuzana Baligová, Ing., Mgr.,
42 r., projektová manažérka, Malacky,
Družstevná 34, nezávislá kandidátka
2. Ján Brandejs, 35 r., tréner – ge
nerálny sekretár slovenskej boxerskej
federácie, Malacky, Cesta mládeže
26, nezávislý kandidát
3. Stanislava Havierníková,
Mgr., 29 r., virologička, Malacky, Par
tizánska 21, nezávislá kandidátka
4. Iveta Kimličková, 44 r., hlavná
referentka OR PZ Malacky, Malacky,
Bernolákova 2423/26, nezávislá kan
didátka
5. Pavol Knotek, 43 r., hudobník,
Malacky, Pribinova 21/11, nezávislý
kandidát
6. Martin Macejka, Mgr., Mgr.,
32 r., historik, stredoškolský peda
góg, Malacky, Záhorácka 90, Sloven
ská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, NOVA, Sloboda
a Solidarita, SIEŤ
7. Dáša Mišunová, Bc., Mgr., 41
r., štátna zamestnankyňa, Malacky,
Hviezdoslavova 1793/37, nezávislá
kandidátka
8. Andrej Orgoň, Mgr., 34 r., ge
ograf a demograf, Malacky, Ivana
Dérera 5811/2, nezávislý kandidát
9. Kristián Orth, 24 r., finančný
sprostredkovateľ, Malacky, 1. mája
29, Slovenská demokratická a kres
ťanská únia – Demokratická strana,
NOVA, Sloboda a Solidarita, SIEŤ
10. Anton Pašteka, Mgr., 65 r., uči
teľ, Malacky, Bernolákova 2423/24,
SMER – sociálna demokracia
11. Jana Sedláková, 63 r., dô
chodkyňa, Malacky, Bernolákova 14,
SMER – sociálna demokracia
12. Filip Tikl, Mgr., 29 r., riaditeľ
banky, Malacky, Brezová 11, Sloven
ská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, NOVA, Sloboda
a Solidarita, SIEŤ
13. Roman Vandák, Ing., 34 r., ria
diteľ komoditného oddelenia, Malac
ky, Veľkomoravská 4, Kresťanskode
mokratické hnutie
Volebný obvod číslo 5
1. Lucia Bolfová, 27 r., projektová
manažérka, Malacky, Jozefa Kubinu
11, Slovenská demokratická a kres
ťanská únia – Demokratická strana,
NOVA, Sloboda a Solidarita, SIEŤ
2. Peter Hallon, 27 r., podnikateľ,
Malacky, Slovenská 5252/1A, nezá
vislý kandidát
3. Ladislav Horáček, Ing., 56 r.,
ekonóm, Malacky, Martina Rázusa
2781/31, SMER – sociálna demokracia
4. Soňa Horínková, Bc., 23 r., štu
dentka, Malacky, Malé námestie 8,
nezávislá kandidátka
5. Juraj Jurkovič, 38 r., bojovník

proti korupcii, Malacky, M. Olšovské
ho 2317/41, Slovenská demokratic
ká a kresťanská únia – Demokratická
strana, NOVA, Sloboda a Solidarita,
SIEŤ
6. Pavol Masaryk, 30 r., obchod
ný manažér, Malacky, 1. mája 100/16,
Slovenská demokratická a kresťan
ská únia – Demokratická strana,
NOVA, Sloboda a Solidarita, SIEŤ
7. Daša Mihočková, 42 r., refe
rentka, Malacky, 1. mája 2378/49, ne
závislá kandidátka
8. Vladimír Moravčík, Ing., CSc.,
68 r., ekonomický inžinier, Malacky,
Jozefa Kubinu 2546/1, Slovenská ná
rodná strana
9. Ružena Mrázová, 63 r., dô
chodkyňa, Malacky, Kukučínova 45,
nezávislá kandidátka
10. Iveta Nováková, Bc., 39 r.,
zdra
votná sestra, Malacky, Nová
5192/52, nezávislá kandidátka
11. Marian Novota, Ing., PhD.,
46 r., IT špecialista, Malacky, Kukučí
nova 74, nezávislý kandidát
12. Sylvia Pajpachová, Ing., 39 r.,
ekonómka, Malacky, Vajanského
40/324, nezávislá kandidátka
13. Jana Petrakovičová, Mgr.,
59 r., riaditeľka, Malacky, Veľkomorav
ská 6, SMER – sociálna demokracia
14. Ján Šíp, Ing., 50 r., podnikateľ,
Malacky, Vajanského 41, nezávislý
kandidát
15. Nataša Špelicová, Ing., 48 r.,
lektorka, Malacky, Záhorácka 82, ne
závislá kandidátka
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16. Pavol Tedla, RNDr., 42 r., pe
dagóg, Malacky, Martina Rázusa 31,
nezávislý kandidát
17. Katarína Trenčanská, Mgr.,
MgA., 35 r., pedagogička, Malacky,
M. Rázusa 25, nezávislá kandidátka
Volebný obvod číslo 6
1. Marián Gebhardt, 51 r., riadi
teľ, Malacky, Hurbanova 10, nezávislý
kandidát
2. Richard Hájek, Ing., 38 r., lesný
inžinier, Malacky, Lesná 5417/2A, ne
závislý kandidát
3. Zuzana Hindrová, Ing., 34 r.,
konateľka spoločnosti, Malacky, Du
bovského 982/39, nezávislá kandi
dátka
4. Gabriela Janíková, Ing., 48 r.,
ekonómka, Malacky, Jesenského 20,
nezávislá kandidátka
5. Martin Johanes, Ing., 32 r., ma
nažér auditu, Malacky, Kukorelliho
5, Slovenská demokratická a kres
ťanská únia – Demokratická strana,
NOVA, Sloboda a Solidarita, SIEŤ
6. Dominika Jurkovičová, 28 r.,
account manager, Malacky, Záhrad
ná 5014/33, nezávislá kandidátka
7. Ivan Kučera, Dipl. Ing., 46 r.,
strojný inžinier, Malacky, Rudolfa Di
longa 464/32, Kresťanskodemokra
tické hnutie
8. Jozef Ondrejka, RNDr., 49 r.,
učiteľ, Malacky, Dubovského 84, ne
závislý kandidát
9. Milan Ondrovič, Ing., PhD.,
35 r., VŠ pedagóg, mestský inžinier,
Malacky, Hlboká 703/22, nezávislý
kandidát
10. Štefan Sopóci, RSDr., CSc.,
65 r., politológ, Malacky, Duklian
skych hrdinov 874, SMER – sociálna
demokracia
11. Marta Vícenová, JUDr., 56 r.,
advokátka, Malacky, Hurbanova 593,
nezávislá kandidátka
Mgr. Michal Šula, v. r.
predseda mestskej volebnej komisie

VYHLÁSENIE
KANDIDATÚRY

pre voľby primátora
mesta v Malackách
15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Malackách podľa § 22
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov sa
mosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasu
je, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto
KOMUNÁLNE kandidátov:
VOĽBY 2014

1. Peter Fabian, 50 r., elektro
technik, Malacky, Veľkomoravská
2414/35, nezávislý kandidát
2. Jozef Halcin, Ing., 39 r., štátny
zamestnanec, Malacky, Štúrova 157,
nezávislý kandidát
3. Ján Hurban, 49 r., elektrikár,
Malacky, Jozefa Kubinu 2785/8, nezá
vislý kandidát
4. Marian Novota, Ing., PhD., 46 r.,
IT špecialista, Malacky, Kukučínova
74, nezávislý kandidát
5. Róbert Peťko, Mgr., 39 r., pra
covník v oblasti bezpečnosti, Malac

ky, gen. M. R. Štefánika 1252/71, ne
závislý kandidát
6. Peter Rusňák, Ing., PhD., 33 r.,
riaditeľ TSÚP – NPPC, Malacky, Na
brehu 5314/9, nezávislý kandidát
7. Juraj Říha, JUDr., Ing., PhD.,
29 r., právnik, ekonóm, Malacky, Je
senského 1045/30, nezávislý kandi
dát
8. Jozef Walter, JUDr., 68 r., práv
nik, Malacky, Štúrova 1530/38, nezá
vislý kandidát
Mgr. Michal Šula, v. r.
predseda mestskej volebnej komisie
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ZDRAVOTNÍCTVO

Pohotovosť
v Malackách
v novom
režime
Lekárska služba prvej pomoci
(LSPP) aj ústavná pohotovost
ná služba (ÚPS) v Malackách
pre obyvateľov Záhoria fun
guje od 7. októbra v novom
režime. Kým lekársku službu
prvej pomoci (LSPP) by mal
zabezpečovať nový poskyto
vateľ, ústavná pohotovostná
služba začína s procesom jej
ukončovania.

Fungovanie pohotovosti
po novom
Od 7. októbra 2014 by mal Lekár
sku službu prvej pomoci v Malac
kách zabezpečovať nový poskyto
vateľ zdravotnej starostlivosti (pozn.
red.: Nový poskytovateľ LSPP mo
mentálne čaká na udelenie licencie).
Nemocnici Malacky, ktorá doteraz

túto službu pre obyvateľov regió
nu zabezpečovala, uplynulo dňom
6. októbra 2014 povolenie od BSK,
ktoré poskytovanie tejto služby
umožňovalo. Zabezpečenie LSPP
regulujú v regiónoch vyššie územ
né celky.
Zmeny v režime fungovania sa
týkajú aj ústavnej pohotovostnej
služby. Nemocnica Malacky začí
na s procesom ukončovania tejto
služby pre región.
Od piatka 10. októbra budú môcť
pacienti služby ÚPS v malackej ne
mocnici využiť od 7.00 do 22.00 h
počas pracovného týždňa, sviat
kov aj víkendov. Mimo ordinačných
hodín bude nemocnica zatvorená
a pacienti môžu využiť ÚPS v oko
litých nemocniciach, ktoré službu
poskytujú.

Veľká charita v malom

Mária Režná už 13 rokov prispieva chorým deťom.
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Nie je pohotovosť ako pohotovosť
Medzi pohotovosťami LSPP a ÚPS
je zásadný rozdiel, aj keď ho pacienti
často nevnímajú. Ide síce o previa
zané, ale nie totožné služby. Lekár
ska služba prvej pomoci (LSPP) po
skytuje ambulantnú starostlivosť
pre pacientov, ktorých zdravotný
stav sa síce zhoršil, ale nemusí im
priamo ohrozovať život. Ústavná
pohotovostná služba (ÚPS) je ur
čená pre pacientov s vážnym, život
ohrozujúcim stavom.
Nemocnica Malacky vykonáva
služby LSPP aj ÚPS vo verejnopro
spešnom záujme v sektore zdra
votníctva pre viac ako 80-tisíc oby
vateľov regiónu Záhoria. Napriek
tomu, že prevádzkovateľ Nemocni
ce Malacky – Nemocničná, a. s., nie
je zo zákona povinný zabezpečovať
pohotovosť pre región (nemocni
ca nie je zaradená do pevnej siete
nemocníc), túto službu dobrovoľne

pre obyvateľov Záhoria zabezpeču
je už 10 rokov.
Malacká nemocnica žiada
bratislavskú župu,
aby stratovú verejnoprospešnú
službu ÚPS pomohla dofinancovať.
O pomoci rozhodujú zástupcovia
BSK už 34 mesiacov, no bez výsled
ku. Za posledné roky urobila Ne
mocnica Malacky maximum, aby
pohotovosť pre ľudí v regióne udr
žala. Nemocnica poskytla zástup
com BSK aj poslancom zastupiteľ
stva všetky potrebné analýzy. Za
slala 20 listov, zúčastnila sa na žia
dosť BSK niekoľkých odborných
komisií a kolokvií a intenzívne spo
lupracovala aj pri vypracovaní nezá
vislého auditu na žiadosť BSK. Pre
vádzkovať službu ÚPS bez pomoci
už ďalej pre Nemocnicu Malacky nie
je udržateľné.
TS, foto: nemocnica

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.

Už ste počuli o ľuďoch, ktorí chodieva
jú do nemocníc rozveseľovať choré deti
ako klauni s červeným nosom? Priná
šajú radosť a smiech medzi múry plné
bolesti, sĺz, trápenia a často aj beznáde
je. Občianske združenie Červený nos –
Clowndoctors financuje svoje aktivity aj
z drobných príspevkov sympatizantov.
K nim patrí aj Malačianka na dôchodku
Mária Režná.
V lete tohto roku vás milo prekvapil ba
líček z občianskeho združenia Červený nos,
v ktorom ste našli zarámovaný certifikát
o udelení odznaku verného darcu. Čo to pre
vás znamená?
Nesmierne ma teší, že moje dlhoročné
drobné, ale zato pravidelné finančné príspevky
občianskemu združeniu nezostanú visieť bez
povšimnutia nevedno kde. Odkedy mám vlast
né vnúčatá, ešte väčšmi si uvedomujem, že je
veľký dar, keď sú deti zdravé, a aká ťaživá je
bezmocnosť v chorobe. Choré deti neraz trávia
v nemocnici dlhé týždne a často i mesiace a len
máločo ich rozveselí. Červený nos však prináša
radosť práve im.

Ako dlho prispievate na Červený nos?
Je to už trinásty rok. Najskôr som posielala
po sto korunách asi tak raz za štvrť roka, teraz
asi po štyroch či piatich eurách. Je to suma,
ktorá nezruinuje ani dôchodcu, ale pri väčšom
množstve darcov môže významne pomôcť.
Oceňujem serióznosť Červeného nosa, ktorý
na svojich prispievateľov nezabúda, odmení
nás takto morálne a niekedy pozve aj na podu
jatia, ktoré pripravuje. Dokonca raz za pol roka
dostávam aj vyúčtovanie príjmov združenia
a ich využitie.
Je toto ocenenie prvé alebo ste už nejaké
dostali?
V júli 2011 som dostala Certifikát verného
darcu, v ktorom sa doslova píše, že tento doku
ment potvrdzuje, „že pani Mária Režná pomáha
tisícom chorých detí v nemocniciach po celej SR.“
V certifikáte z júla tohto roka zasa píšu, že „pani
Mária Režná prináša smiech a radosť do ne
mocníc po celej SR.“ Takéto morálne ocenenie
prináša naozaj príjemný pocit užitočnosti mo
jich malých, ale pravidelných investícií. Záro
veň je signálom serióznosti organizácie, ktorá
si váži svojich sympatizantov a pravidelných
Text, foto: T. Búbelová
prispievateľov.

KULTÚRA
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Divadelný festival na hambálku
opäť nesklamal
7. ročník prehliadky divadel
ných predstavení s názvom
Zejdeme sa na hambálku sa
uskutočnil v dňoch 24.–27.
septembra. Festival, ktorý zor
ganizovalo Divadlo na ham
bálku v spolupráci s Mestským
centrom kultúry v Malackách,
ponúkol deväť predstavení
a ďalšie sprievodné podujatia.

Z

ačiatok patril Mojej fešnej slečne v podaní Divadla na ham
bálku. Pre školy zahralo Divadlo Lu
dus. V Galérii MCK vystavovala scé
nografka a kostýmová výtvarníčka
Eva Farkašová. Predstavenie Konfety
zahralo Mestské divadlo Žilina. Išlo

Benefičná výstava
krášli kaštieľ
Malacký kaštieľ krášli ďalšia
zaujímavá výstava. Ide o bene
fičnú výstavu s veľmi ľudským
rozmerom. Nesie názov Staň
sa anjelom. Vystavované obra
zy sa dražia a výťažok poputu
je na pomoc trom dievčatkám,
ktoré majú rôzne postihnutia.
Diela venovali umelci z rôznych
kútov Slovenska, ale aj Malačianky
Eva Režná a Andrea Záhradníková.
Ide o pestrú zmes rôznych výtvar
ných skvostov. Samotná Veronika
Rusňáková, organizátorka výstavy,
venovala do dražby sochu anjela

zo skla, ktorá je podľa jej slov veľmi
blízka jej srdcu, a misku, rovnako zo
skla, keďže práve práci s týmto ma
teriálom sa umelkyňa venuje. Do vý
stavy prispela svojim dielkom aj Ve
ronikina dcéra Vaneska. Ďalšie diela
venovali Eva Bebčáková (obraz), Vla
dimír Burcl (keramika, drevo – misa),
Marcela Burclová (drevená miska so
sklom s Tiffanyho vitrážou), Niko
la Hergovičová (obraz), Eva Lauko
vá (obraz), Jolana Palajová (obraz),
František Paluška (obraz) a Josef Šar
man (obraz).
Ktorýkoľvek z artefaktov môže
te vydražiť a okrem toho, že získate
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o vtipnú a satirickú reflexiu mediál
nej a politickej pretvárky. V tomto
predstavení sa blysol aj malacký od
chovanec DNH Michal Režný, ale aj
Ivana Kubáčková, známa zo seriálu
Búrlivé víno.
Ďalší deň sa prezentovali recitá
tori DNH, ktorí vystúpili v podveče
re nazvanom Veršohranie. V prvom
večernom predstavení sa ukázali
stáli účastníci festivalu – Divadlo
Semtamfór zo Zlína. Zahrali detek
tívku s veľmi prekvapivým záve
rom. Druhé v poradí hralo Divadlo
U zbrojnoša predstavenie Posledné
zbohom. Išlo o čiernu komédiu o na
pĺňaní nesplnených snov a túžob.
Po predstavení sa konala súťaž v im
provizácii, tzv. Improliga, do ktorej
sa tento rok zapojili tri tímy.
Hambáljarmok pre nepriaznivé
počasie organizátori zrušili, a tak
sobotňajší program odštartoval až
predstavením Divadla Vadidla z Lo
zorna. Ani za milón bol názov ďalšej
hry, ktorej hlavnými protagonista
mi sa stali herci Kamila Magálová
a Marián Geišberg. Išlo o detektívnu
komédiu, v ktorej rozohrali príbeh
manželky anglického veľvyslanca
a strážcu majáka. Svoj hudobný um
predviedol Marián Geišberg Malača
nom hneď po predstavení, keď odo
hral koncert. Delikatesou na záver
festivalu bolo predstavenie Túlavé

ho divadla, ktoré tentokrát prišlo aj
s českým Divadlom Do houslí. Spolu
ukuchtili naozaj výdatnú porciu hu
moru v predstavení Jeden za všechny, kde sparodovali známy príbeh
o troch mušketieroch.
Text, foto: N. Slobodová

originálny doplnok do svojho prí
bytku, prispejete na dobrú vec. Kaž
dá z postihnutých dievčatiek potre
buje finančné prostriedky na iné
pomôcky, rehabilitácie, ošetrenia,
preto im budú vyzbierané peniažky
spravodlivo rozdelené. Ak máte zá
ujem o niektorý obraz či iné diela,
napíšte komentár na facebookovom
profile Veronika Rusňáková alebo
na profile Veronika Rusňáková Sklo
art. Kontaktovať sa môžete aj na tel.
č. 0915 87 61 10. Dražba sa uskutoč
ňuje do konca októbra.
V kaštieli budú diela vystavené
do 12. októbra. Otváracie hodiny vý
stavy sú vo štvrtok a v piatok od 16.30
h do 18.00 h a v sobotu a v nedeľu
od 15.00 do 17.00 h. V inom čase je
prehliadka možná na objednávku
na t. č. 034/772 23 87.
Vydražiť môžete aj toto dielo.

Text, foto: N. Slobodová
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V sobotu 20. sep
tembra sa konal
v Zámockom parku
v Malackách
medzinárodný
futbalový turnaj
mládeže s Česko-Slovenskou
futbalovou
akadémiou.
Bolo to krásne
podujatie hlavne
pre mládež.
Turnaja sa
zúčastnili deti
so šiestich krajín
Európy a celkovo
hralo 24 mužstiev.
Turnaj bol veľmi
kvalitný,
o čom svedčí
veľký počet gólov.
Výsledky boli,
až na niektoré,
veľmi tesné.

Pallai, Alex Leidinger, Maichal Vereš,
Armand Csaki, Alex Adamov, Maschi
ko Paul, Andrej Tholt, Matej Kubíček,
Matej Noskovič, Gor Clizingryan, Ka
rol Kováč, Artur Kosielni, Jan Štuler,
Mark Kristián, Samko Kakaš, Filip Zel
ný, Husci Maroš
Výsledky na turnaji:
1. ČSFA Malacky, 2. 1. FC Slovácko,
3. Sportovní Klub Banja Luka, 4. AC
Sparta Praha, 5. Fonix Szekesfeher
var, 6. SC Sopron, 7. AC Sparta Pra

Text: J. Kubovič (upr.), foto: ČSFA

AD HOC Malacky, p. o. m.,

podľa VZN č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov
a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky,

ponúka do prenájmu
priestory v stolnotenisovej hale
na Sasinkovej ulici č. 7
o výmere 17,04 m². Minimálna cena nájmu je 90 €/m²/rok.

Medzinárodný
futbalový turnaj
mládeže v našom
meste

Turnaj otvoril primátor Malaciek
J. Ondrejka a poslanec MsZ J. Hal
cin. Deti zvádzali súboje od základ
ných skupín až do finálovej časti.
Najviac športového šťastia mali
ten
tokrát do
máci chlapci ČSFA
z Ma
laciek a turnaj vyhrali. Na
2. mieste skončili deti s 1. FC Slovác
ko pred hráčmi AC Sparta Praha
a deťmi zo Športového klubu Banja

ha „B“, 8. Haladasz Szombathely, 9.
FK Admira Viedeň, 10. PFK Piešťany,
11. Gyorujfallu SE, 12. Dukla Bánska
Bystrica, 13. SC Wiener Neustadt, 14.
MFK Ružomberok, 15. ŠK Rapid Hrn
čiarovce, 16. FŠRH Moravany nad Vá
hom, 17. FK Inter Bratislava,18. Tatran
Kohoutovice, 19. USK Sokoliki Stary
Sacz, 20. Velké Karlovice – Karolinka,
21. FC Dunajská Streda, 22. ŠK Nová
Dedinka, 23. Juventus Žilina, 24. ČSFA
Malacky „B“

Luka. Všetky mužstvá predvádzali
fantastický futbal a hlavne sa hralo
veľmi útočne. Najdôležitejšie bolo, že
si deti schuti zahrali a mohli si zmerať
sily s kvalitnými mužstvami Európy.
Naše deti mali možnosť vidieť, ako
sa hrá futbal v iných krajinách, že sa
môžu rovnať a merať si svoje sily aj
s ostatnými. Podujatie prilákalo aj
množstvo divákov, rodičov a priate

ľov. Najkrajšie však boli šťastné tváre
detí pri preberaní svojich cien. Turnaj
finančne podporil Bratislavsky samo
správny kraj.
Najlepší hráči turnaja:
Sinischa Kubovič – ČSFA Malacky,
Jozef Starek – AC Sparta Praha, Mar
tin Ležatka – 1. FC Slovácko
Najlepší hráči
jednotlivých mužstiev:
Danko Danihel, David Ležatka, Filip
Nerger, Alex Talajič, Csongor Farkaš,
Barnath Koch, Patrik Slanina, Zalan

Žiadosť treba zaslať na dole uvedenú adresu príspevkovej organizá
cie mesta alebo priniesť osobne v zalepenej obálke s poznámkou „Ne
otvárať“ do 23. 10. 2014.
Bližšie informácie:
AD HOC Malacky, p. o. m., Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Tel.: 034/772 32 02, 0905 50 95 54
e-mail: adhocmalacky@zoznam.sk

Drobná inzercia
• Vyučujem ruský jazyk.
Tel.: 0905 52 59 53
• Vyučujem hru na klavír deti od 4 ro
kov.
Tel.: 0905 52 59 53

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MÁTE BOLESTI?
Zažívacie, kožné,
dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

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.

vyhlasuje výberové konanie
na prenájom priestoru určeného
na prevádzku kaviarne
NA PRÍZEMÍ INKUBÁTORA MALACKY S ROZLOHOU 78,66 m2
Súťažné podmienky si môžete prevziať od 13. 10. 2014.
Súťažné ponuky treba predložiť v zalepenej obálke s nápisom
„neotvárať, súťaž kaviareň!” do 24. 10. (piatok) 2014 do 11.00 h.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.sk
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Verejné otváranie ponúk sa uskutoční 24. 10. (piatok) 2014 od 11.00 h
v INKUBÁTORE MALACKY, Bernoláková ul. 1/A, 901 01 Malacky,
kancelária č. 330, 2. poschodie
Informácie – tel. 0915 73 49 13, 0915 73 49 15
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

č. 18/2014 vyjde 22. 10. 2014

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Od 1. 9. neprijíma inzeráty
od nebankových subjektov
poskytujúcich pôžičky.

SPEKTRUM

17/2014

Exkurzia
do Pamätnej izby
Martina Benku
Seniorom sa výlety na bicyk
loch zapáčili, a preto sa rozhod
li zopakovať si výjazdy každý
týždeň.

A keďže nielen chlebom je človek
živý, vymenili prostredie i svoje kaž
dodenné životné tempo za návštevu
kultúrneho stánku.
Trasa viedla do dediny, ktorá da
rovala národu slávneho rodáka, zná
meho i za hranicami vlasti. Kostolište
nie je od Malaciek tak vzdialené, aby
ho nemohli navštíviť aj „staršie roč
níky“. A tak sa na túto jazdu zišla ve
ková „všehochuť“. Cestu cyklistickým
chodníkom disciplinovaní účastníci
bez problémov zdolali a onedlho už
stáli pred kultúrnym domom, ktorý
ukrýva Pamätnú izbu Martina Benku.
Expozíciou ich sprevádzal E. Chmela.
S veľkým zápalom a oduševne

blahoželanie

ním podal návštevníkom podrobný
a obsahovo bohatý výklad o živote
a tvorbe tohto významného umel
ca, čím rozšíril ich obzor o ďalšie po
znatky. Prítomní si prezreli originály
i reprodukcie obrazov. Hodinka tak
to stráveného času bola príjemným
osviežením pre ich dušu. Odchá
dzali s odhodlaním spoznávať ďalšie
pamätihodnosti a zúčastňovať sa na
kultúrnych akciách v meste i v okolí.
Výbor ZO JDS v Malackách teší , že sa
k ich podujatiam pridali aj členovia
klubu dôchodcov a členovia Viktórie.
Výbor ZO JDS v MA

Vážený pán Chmela, želáme Vám
veľa zdravia, sily a životného optimizmu, aby ste ešte dlho mohli svoje
vedomosti a osobné skúsenosti odovzdávať mladším generáciám.
Vďační členovia ZO JDS v MA

Pozvanie
do Domu Svitania

Šarkany vzduchom lietajú, zdravie
a šťastie Danielke a Miškovi Au
gustovičovcom želajú, od celej
rodiny.
MALACKÁ MATRIKA
od 22. 9. do 6. 10. 2014

Mesto seniorom
V pondelok 6. októbra sa na po
zvanie primátora mesta J. Ondrejku
stretli v kine v Malackách zástupco
via všetkých dôchodcovských orga
nizácií v meste. Pri príležitosti Me
siaca úcty k starším takéto stretnu
tia s kultúrnym programom mesto
usporadúva každý rok, no tento bol
iný v tom, že primátor mesta sa zo
svojho postu prihovoril seniorské
mu publiku posledný raz.
„Ďakujem vám za dlhoročnú pria-

zeň, za všetky cenné rady, ale aj za dobre
mienenú kritiku,” zaznelo okrem iné
ho z jeho úst. Príležitosť prihovoriť
sa dostala i zakladateľka a dlhoročná
predsedníčka občianskeho združe
nia Zlatý vek A. Dubajová. A keďže
vlani mala dychová hudba Mala
čané na tejto akcii veľký úspech,
publikum si užilo jej koncert aj ten
tokrát. Na záver každý účastník od
chádzal s kvietkom v ruke.
Text, foto: -tabu-

Naši jubilanti
80 – Ján Ftáčnik, Mária
Hozáková, Kamila Králo
vá, Lujza Kučerová, Karol
Ščepánek, Doc. PhDr. František
Višváder, Karol Zedník; 85 – Vilma
Osuská, Matylda Svitková, Helena
Schreiberová; 92 – Pavlína Grei
fová, Emília Hofmanová, Alžbeta
Sedláková; 93 – Anna Schönová,
Vladimír Šagala; 95 – Ján Kilian,
Terézia Mrázová
Vítame medzi nami
Viktória Klamová, *29. 8.,
Adam Urbanovič, *29. 9.,
Timea Poláková *22. 9., Šimon Rus
zinko *23. 9.
Povedali si áno
Vladimír Čillík a Lucia Cho
vancová, Róbert Purdjak
a Ivana Mikuličová, Ján Eliaš a An
drea Orechovská, Peter Spál a Má
ria Petríková, Dušan Vašek a An
drea Kamenistá, Karol Chmela
a Aneta Hopocká

Zamestnanci a klienti Domu Svitania v Jakubove srdečne pozývajú
na tradičný jesenný Deň otvorených dverí vo svojom zariadení, ktoré
významne pomáha skvalitňovať život ľuďom s mentálnym postihnu
tím a ich rodinám. Na návštevu ste pozvaní 22. októbra od 9.00 do
17.00 h.

„Budeme radi, ak prídete i vy. Tak
ako každý rok vám ukážeme našu činnosť, aktivity, starosti aj radosti bežných dní. Tešíme sa na vás, otvoríme
vám dvere...“ obracajú sa na nás klien
ti a zamestnanci Domu Svitania, n. o.
Hoci si nemyslíme, že toto zaria
denie a chránená dielňa je niekomu
v našom regióne neznáma, predsa
sa viac dozvieme z jeho oficiálnej
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webstránky www.domsvitania.sk.
Príďte sa pozrieť, aké výrobky vedia
vytvoriť a aké hodnoty pre nás vedia
priniesť ľudia s mentálnym postih
nutím, ktorí nám ponúkajú možnosť
stráviť spolu s nimi jeden netuctový
deň. Chce to len vopred nelámať pa
licu a podať ruku. Môžete pomôcť aj
kúpou ponúkaných výrobkov.

Nie sú medzi nami
Jozef Ďurmek, Malacky,
*1920, Oto Kadlíček, Ma
lacky, *1927, Mgr. Ľudovít
Peťko, Sološnica, *1947; František
Dančík, Jakubov, *1965; Martin Jur
kovič, Malacky, *1985

-tabu-

SPOMIENKY
29. septembra sme
si pripomenuli
smutné 9. výročie
úmrtia našej drahej
manželky, mamič
ky, babičky Dag
mar Halahijovej,
rod. Ďurišovej. S láskou a veľkým
smútkom v srdci spomína manžel
Ondrej, synovia Andrej a Radovan
s rodinami. Venujte jej tichú spo
mienku.
2. októbra sme si pri
pomenuli 5. výročie
úmrtia nášho drahé
ho manžela, ocka,
dedka Antona Uhe
ra z Malaciek. S lás
kou a úctou spomí
najú manželka, dcéry Jarka, Andrej
ka, syn Tonko s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomien
ku spolu s nami. Odpočívaj v pokoji.

4. októbra sme si
pripomenuli ne
dožitých 92 rokov
Františky Gašparo
vej z Malaciek. S úc
tou, láskou a vďakou
stále na Teba spomí

na sestra Irena, vnuci Roman, Vlado
a celá blízka rodina. Kto ste ju pozna
li, venujte jej tichú spomienku.
29. septembra sme
si pripomenuli 7.
výročie úmrtia na
šej drahej mamič
ky a babky Eleny
Grígelovej. Kto ste
ju poznali, venujte
jej tichú spomienku. S úctou a lás
kou spomína celá rodina.
10. októbra si pri
pomíname 10. vý
ročie úmrtia náš
ho drahého otca,
deda a pradeda
Dr. Pavla Hallona.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S úc
tou a láskou spomína dcéra Mária,
synovia Pavol a Michal s rodinami.
2. októbra 2014
sme si pripome
nuli 4. výročie, čo
nás navždy opus
til milovaný man
žel, otec, svokor
a dedko František

Michálek. S láskou a úctou spomí
na manželka, synovia Ivan a Milan
s rodinami. Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu tichú spomienku .
8. októbra si pripo
míname 5. výročie
úmrtia nášho mi
lovaného manžela,
otca a deda Jána
Zajaca z Malaciek.
S láskou a úctou
spomínajú manželka, dcéry a syn
s rodinami. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.
Kto ho poznal, ten
chápe našu veľkú
bolesť, ten vie, čo
sme v ňom stratili.
Keby sa tak dal vrátiť čas, dotknúť sa
ho dlaňou a počuť
jeho hlas. Už sa však nevráti, čo osud
vzal. Ostali len spomienky a v srdci
veľký žiaľ.
3. októbra sme si pripomenuli nedo
žitých 81 rokov nášho drahého otca
a dedka Imricha Hrúza. S úctou
a láskou spomína manželka Mária,
syn Jaromír, dcéra Iveta, Alena, Jana
a syn Miroslav s rodinami. Kto ste ho

poznali, venujte mu tichú spomien
ku spolu s nami.
4. októbra sme si
pripomenuli 4. vý
ročie, kedy od nás
navždy odišla naša
milovaná dcérka
Janka Purdeková
– Partlová. S lás
kou a bolesťou v srdci spomínajú
rodičia, sestra, brat s rodinami a os
tatná rodina. Kto ste Janku poznali
a mali radi, spomínajte spolu s nami.

17. októbra uply
nie 17 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko Šte
fan Machata. Spo
mienka na Teba ni
kdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí Ťa
milovali. S úctou spomínajú manžel
ka, dve dcéry s rodinami a vnúčatá.
18. augusta sme si
pripomenuli 4. vý
ročie úmrtia našej
milovanej mamky
a babky Márie Jur
sovej z Malaciek.

1. októbra uplynu
lo 11 rokov od úmr
tia nášho milova
ného otca a deda
Pavla Kochana
z Malaciek.
26. októbra uplynie
rok, čo nás opusti
la naša milovaná
mamka a stará ma
ma Katarína Ko
chanová z Mala
ciek. Tri dátumy, tri
smutné spomienky. Kto ste ich po
znali, spomínajte spolu s nami. Ďa
kujeme. Smútiaca rodina Jursová
a Kochanová.

Záujemcov o uverejnenie spo
mienky na svojich blízkych prosí
me o rešpektovanie termínov uzá
vierok Malackého hlasu.
Tie nájdete na
www.malackyhlas.sk,
prípadne sa môžete telefonicky
informovať priamo v redakcii –
034/796 61 73.
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Memoriál Jakuba Habudu
v znamení okrúhlych
výročí

V sobotu 27. 9. zorganizoval JUDO-club TJ Strojár Malacky v spolupráci s mestom Malacky a CVČ Malacky
v ŠH Malina už IX. Memoriál Jakuba Habudu a VIII. Veľkú cenu mesta Malacky v džude žiakov a žiačok. Toh
toročná súťaž bola zaujímavá aj z pohľadu historického – niesla sa v duchu niekoľkých okrúhlych výročí.

Tým smutnejším bolo 10. výro
čie od tragického odchodu nášho
kamaráta Jakuba Habudu, ktorého
pamiatke je táto súťaž venovaná.
Medzi príjemnejšie jubileá patria
20 rokov od založenia JUDO-clubu
Magdou Suchánkovou, našou hlav
nou trénerkou; 60. výročie založenie
džuda na Slovensku a 100 rokov or
ganizovaného športu v Malackách.
Účasť na podujatí sa niesla tiež
v duchu okrúhlych čísel. Na súťaži sa
zišlo 20 tímov z 15 slovenských a 5
českých oddielov a k číslu 200 súťa
žiacich nám chýbali iba dvaja džu
disti.
Súťaž otvoril predseda klubu Ján
Kunštek, potom sa pretekárom pri
hovoril primátor mesta Malacky Jo
zef Ondrejka a hlavný rozhodca Du
šan Zátroch oboznámil pretekárov
s technickými záležitosťami súťaže.
Súťažilo sa v štyroch vekových
kategóriách žiakov a žiačok – super
mini (ročník 2007–2008), mini (roč
ník 2004–2006), mladší žiaci (roč
ník 2002–2003) a starší žiaci (ročník
2000–2001).
Pred očami divákov sa odohrá
vali napínavé zápasy. V kategóriách
supermini a mini žiaci sme videli
bojovnosť a obratnosť najmenších
džudistov, ale aj pekne predvedené
chvaty.
V kategóriách mladší a starší
žiaci sme mohli vidieť náročnejšie
a v mnohých prípadoch veľmi vyrov
nané zápasy, ktoré museli byť predĺ
žené, pretože vo vyhradenom čase
2 minút nebolo rozhodnuté o víťa
zovi.

Pretekári, ktorí sa umiestnili na 1.
mieste, získali medailu, diplom a trič
ko s logom súťaže, na 2. a 3. mieste
získali medailu, diplom a vecnú od
menu. Najmladší žiak a žiačka boli
odmenení špeciálnou cenou. Náš
oddiel reprezentovalo 26 preteká
rov. Pre niektorých to bola prvá sú
ťaž. Výkony našich členov sledovali
okrem rodičov najmä ich tréneri
Gabo Brajer a Soňa Kunšteková, kto
rí im poskytovali cenné rady. Všetci
predviedli veľmi pekné zápasy.

športu z pohľadu telovýchovných
jednôt a klubov, ďalšia časť je
venovaná jednotlivým športo
vým odvetviam. Školský šport je
spomenutý len okrajovo, podľa
autorov by si totiž žiadal samo
statné spracovanie. Základným
zdrojom pri tvorbe knihy boli in
formácie od klubov, súkromné ma
teriály jednotlivcov, spomienky pa
mätníkov, periodická a neperiodická
literatúra.
Textovú časť v knihe dopĺňa bo
hatý obrazový materiál. „Väčšina fotografií a dokumentov nebola doteraz
publikovaná,“ uviedol historik mesta

Martin Macejka. Do knihy sa dokon
ca všetky zozbierané fotografie ani
nedostali. Časť z nich mohli vidieť
hostia na krste prostredníctvom pre
zentácie, ktorú organizátori pripravi
li. Pri tejto vzácnej príležitosti vydal
malacký filatelistický klub KF 52-32
i špeciálny korešpondenčný lístok.
Vydanie knihy financovalo mesto
Malacky.
Publikácia Dejiny športu v Ma
lackách je v predaji od 6. októbra
v Mestskom centre kultúry v Malac
kách a v Turisticko-informačnej kan
celárii v Inkubátore.

Najlepšie výsledky dosiahli:
V kategórii supermini žiaci
a žiačky:
3. miesto
Tamarka Rovná
Nikolas Král
V kategórii mini žiaci a žiačky:
1. miesto
Barborka Rovná
Michal Bartošek
2. miesto
Matúš Nehyba
3. miesto
Lenka Martišová
Simon Stašo
V kategórii mladší žiaci a žiačky:
1. miesto
Martin Bartošek
2. miesto
Nikolas Lazár
V kategórii staršie žiačky:
3. miesto
Denisa Cabadajová
Všetkým srdečne blahoželáme
k dosiahnutým výsledkom a už te
raz sa tešíme na ďalší ročník tejto
súťaže. Ďakujeme všetkým priazniv
com za ich podporu a pomoc.
Text: J. Kunštek,
foto: Judo-club TJ Strojár Malacky

Na svete je
kniha
o dejinách
malackého
športu

V tomto roku oslavujeme 100 rokov organizovaného špor
tu v Malackách. Počas roka si toto významné výročie pripo
menulo už niekoľko klubov a športovcov a oslavy budú po
kračovať aj naďalej. Spomínané výročie sa stalo podnetom
na napísanie knihy Dejiny športu v Malackách. O jedinečnú
publikáciu sa postaral redakčný tím z malackého Mestského
centra kultúry – Múzea Michala Tillnera – Martin Macejka, Pa
vol Vrablec, Peter Blažíček, Anton Pašteka, Alfréd Swan, Jakub
Lepiš, Pavlína Habová a Adam Bielesz.

Kniha Dejiny športu v Malackách
zachytáva vývoj organizovaného
športu v našom meste od jeho po
čiatkov až po dnešok. Za začiatok
organizovaného športu bolo dlho
považované založenie futbalového
klubu na území mesta (1914). Vďa
ka nemu si v tomto roku pripomí
name uvedené výročie. Hoci autori
už v úvode knihy priznávajú, že pri
pripravovaní materiálov zistili, že or
ganizovaný šport sa u nás začal vy
víjať oveľa skôr. „Nič to však nemení
na tom, že je dôvod na oslavu a na
rekapituláciu dejín športu,“ píšu autori
v úvode.

V piatok 3. októbra sa
v priestoroch Kultúrního do
mečku stretli autori knihy spo
lu so zástupcami športových
klubov v Malackách a ďalší vý
znamní hostia, aby pokrstili kni
hu a uviedli ju do života. Krstným
otcom sa stal Alfréd Swan, pre
tože práve jeho otec stál pri za
kladaní prvého futbalového klubu
v našom meste. Krstilo sa netradične
– výkopom futbalovej lopty.
Malacky sú mestom, ktoré má
športovú históriu naozaj bohatú. Dô
kazom sú množstvá ocenení našich
športovcov, o ktorých vás informuje

me každý týždeň.
Nie je teda možné, aby jedna
publikácia obsiahla všetky mená,
úspechy a udalosti za 100 rokov. Kni
hu však autori koncipovali tak, aby
podala komplexný obraz o organizo
vanom športe v Malackách. V prvej
časti je popísaný vývoj malackého

Text, foto: N. Slobodová
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