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Rozhodnite
aj vy
Tento rok sme volili prezidenta,
poslancov do Európskeho parlamen
tu a do tretice to budú tí, o ktorých
činnosti sme informovaní najväčšmi.
Tí, ktorí rozhodujú priamo o našom
meste, o cestách a chodníkoch, po kto
rých denne chodíme. O veciach, ktoré
by sme v meste chceli zmeniť. Dnes sa
o našu dôveru uchádza množstvo mien
a mnohí možno ani neviete, na zákla
de čoho sa rozhodnúť. Možno si hovo
ríte, že váš hlas nič nezmení, neviete,
koho voliť, a tak voliť nepôjdete. Zod
povednosť voči mestu dokážeme však
práve tým, že si preštudujeme program
kandidátov, a ešte lepšie, ak si nájde
me čas a využijeme niektorú z diskusií
s nimi. Osobné stretnutia a rozhovory
nám iste napovedia viac ako bilbordo
vá kampaň, ktorú môžeme, mimocho
dom, v našom meste vidieť v rámci ko
munálnych volieb po prvý raz. Dokáž
me, že na našom meste nám záleží,
a rozhodnime svedomito.
N. Slobodová

Návšteva
cintorínov
cez internet

Mesto Malacky v spolupráci
s TOPSET Solutions, s. r. o., sprí
stupnilo v závere októbra náv
števu cintorínov v našom mes
te prostredníctvom portálu
www.cintoriny.sk.

Na portáli môžu používatelia in
ternetu z celého sveta nájsť zomre
lých podľa mena a priezviska, príp.
čísla hrobu. K dispozícii sú úda
tumoch narodení, úmrtí
je o dá
a pochovaní zomrelých, údaje o ich
menách, priezviskách a o platbách
za hrobové miesto. Na virtuálnom
cintoríne môžu návštevníci položiť
kyticu, veniec a zapáliť sviečku alebo
kahan s možnosťou zanechať pri kaž
dom hrobe krátky odkaz s menom,
textom a dátumom návštevy. Mesto
plánuje v budúcnosti sprístupniť aj
virtuálnu mapu cintorínov a rozšíriť
aj ostatné dopnkové služby.
-red-

V sobotu 15. novembra si
volíme zástupcov mesta
Tretia novembrová sobota
bude tento rok v znamení ko
munálnych volieb. Celé Slo
vensko bude voliť nových sta
rostov, primátorov a poslan
cov mestských zastupiteľstiev.
V Malackách je isté, že po šest
nástich rokoch čaká obyvateľov
mesta zmena. Súčasný primátor
mesta Jozef Ondrejka sa totiž rozho
dol nekandidovať. O primátorskú
stoličku skúsi zabojovať osem kan
didátov.
Ako sme vás už informovali, šesť
volebných obvodov, ktoré sme mali

doteraz, bude fungovať aj naďalej.
V každom volebnom obvode volí
me troch zástupcov do mestského
zastupiteľstva. V rokoch 2015–2018
bude teda úlohu poslancov pl
niť osemnásť zvolených zástup
cov. Kandidovať sa ich rozhodlo až
osemdesiat. Priemerne trinásť v jed
nom volebnom obvode.
Volebných okrskov, teda voleb
ných miestností je v našom meste
dvanásť. Do každého z nich patria
obyvatelia podľa adresy trvalého
bydliska. Na akej adrese môžete od
voliť, sa dozviete prostredníctvom
oznámenia o konaní volieb, kto

ré rozdali zapisovateľky každému
oprávnenému voličovi do poštovej
schránky.

Zmena oproti predošlým voľ
bám nastáva pri jedinej voleb
nej miestnosti. Volebná miest
nosť č. 12, ktorá bývala v Ma

terskej škole na Rakárenskej,
bude po novom v Malackom
kaštieli. Dôležitou informáciou
je, že komunálne voľby 2014 sa
uskutočnia od 7.00 do 20.00 h,
teda nie do 22. hodiny, ako sme
zvyknutí z iných volieb.

Kto môže voliť?
V novembrových voľbách staros
tov obcí, primátorov miest a poslan
cov obecných, mestských alebo
miestnych zastupiteľstiev sa môžu
zúčastniť všetci obyvatelia Sloven
ska. Podmienkou je, aby mali v obci,
kde budú voliť, trvalý pobyt a najne
skôr v deň volieb dosiahli 18 rokov.
Podľa zákona o voľbách do orgánov
samosprávy obcí majú právo voliť aj
cudzinci s trvalým pobytom na úze
mí Slovenskej republiky.
Text: N. Slobodová
Foto: S. Osuský

Posledné zasadnutie MsZ aj s predsedom BSK
Vo štvrtok 30. októbra roko
vali poslanci Mestského za
stupiteľstva v Malackách po
slednýkrát v tomto volebnom
období.
Dane sa zvyšovať
nebudú
Mestské zastupiteľstvo na kon
ci kalendárneho roka každoročne
schvaľuje nové Všeobecne záväz
né nariadenie o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunál
ne odpady a drobné stavebné od
pady. Na poslednom zasadnutí

poslanci schválili, že sadzby daní
na rok 2015 sa v porovnaní s rokom
2014 meniť nebudú. Ide o daň z po
zemkov, daň zo stavieb, daň z bytov,
daň za psa, daň za užívanie verejné
ho priestranstva, daň za ubytova
nie, poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Nové
VZN bolo doplnené o body vyplý
vajúce zo zmien v legislatíve.
Dotáciu pre nemocnicu
schválili aj poslanci MsZ
Problémy s dofinancovaním
Ústavnej pohotovostnej služby

v nemocnici v Malackách a ich ďal
šie riešenie vyvolali na zasadnutí
MsZ búrlivú diskusiu.
Pozvanie na zasadnutie prijal aj
predseda BSK Pavol Frešo, zúčastnil
sa aj riaditeľ nemocnice v Malac
kách Peter Kalenčík a poslanci BSK,
ktorí mali výhrady k schváleniu uve
denej dotácie.
Mesto má záujem zachovať ÚPS
v nemocnici v Malackách, preto po
žiadalo Bratislavský samosprávny
kraj o finančnú dotáciu na dofinan
covanie ÚPS.
BSK schválilo mestu Malacky do

táciu vo výške 580 000 €. Teraz boli
na ťahu poslanci mestského zastu
piteľstva, ktorí taktiež poskytnutie
dotácie Nemocničnej, a. s., schváli
li. Poukázané finančné prostriedky
BSK na účet mesta bude možné po
skytnúť Nemocničnej, a. s., formou
mimoriadnej dotácie z rozpočtu
mesta. Podľa župana P. Freša je tento
spôsob „najčistejším“, keďže aj mesto
je akcionárom uvedenej spoločnos
ti. Poslanci však svedomito zvažovali
aj ďalšie fungovanie ÚPS a jej finan
covanie v nadchádzajúcom kalen
dárnom roku, keďže uvedená dotá

cia sa týkala roka 2014. Župa by sa
mala postarať o systémové riešenie
na ďalšie obdobie (pozn. redakcie:
diskusiu si môžete pozrieť vo video
archíve na stránke mesta).
Primátor poďakoval
Primátor mesta na záver rokova
nia poďakoval prítomným poslan
com za uplynulé volebné obdobie
a podaroval im zlaté a strieborné
medaily v závislosti od dĺžky ich
mandátu.
N. Slobodová
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VOĽBY DO SAMOSPRÁVY – 2014 / INZERCIA
Predstavujú sa vám kandidáti na poslancov
do MsZ, ktorí využili možnosť bezplatného
zverejnenia textu – najviac 1800 znakov.

Ing. Mgr. Zuzana Baligová (42)
volebný obvod č. 4 (okrsok 7 a 8)
volebné číslo 1
Vyštudovala som
Filozofickú fakul
tu Univerzity Kon
štantína Filozofa
a Fakultu európ
skych štúdií a regi
onálneho rozvoja
Slovenskej poľnohospodárskej uni
verzity v Nitre. Vyše 20 rokov som
pracovala ako štátny zamestnanec
v oblastí financií, neskôr v sociálnej
oblasti. V súčasnosti pôsobím na ob
chodnej akadémii a strednej odbor
nej škole ako učiteľka. Popri výkone
poslaneckého mandátu vykonávam
funkciu podpredsedníčky komisie
pre sociálne veci a zdravotníctvo
a predsedníčky Rady školy pri Ma
terskej škole v Malackách.
O poslaneckú „stoličku” sa uchá
dzam už druhýkrát, pretože som od
hodlaná pokračovať v doterajších
aktivitách. Mojou prioritou je každú
záležitosť dotiahnuť do konca, o čo
som sa vždy aj snažila. Prioritne sa
chcem opäť venovať sociálnej oblas
ti a zdravotníctvu ako i rozvoju škol
stva pre deti predškolského veku.
Považujem zároveň za dôležité, aby
sa mesto zodpovedne postavilo aj
k rozvoju služieb a voľnočasových
aktivít s dôrazom na želaný vývoj
detí a mládeže. Mojou túžbou je
podporiť vznik spoločných podujatí
detí, mladých ľudí a seniorov s cie
ľom prekonávať medzigeneračné
bariéry. Obyvateľom môjho obvodu
ponúkam spoluprácu ako doteraz.
Chcem byť pre nich partnerom pre
diskusiu a spojencom pri presadzo
vaní ich záujmov v miestnej samo
správe. Voľby nie sú pre mňa cieľom,
ale skôr prostriedkom na to, aby
som mohla ďalej budovať komunál
nu politiku spôsobom, ktorý priná
šala osoh každému z nás. Rovnako
som pripravená presadzovať trans
parentnosť a zjednotenie pravidiel
v mestských inštitúciách. V rozho
dovaní chcem byť naďalej nezávislá
od politických kruhov.
Podporujeme kandidáta na pri
mátora mesta JUDr. Ing. Juraja Říhu,
PhD., volebné číslo 7
Tomáš Benda (30)
volebný obvod č. 2
(okrsok 3 a 6), volebné číslo 1
Som vyštudova
ný elektrotechnik
a vo svojej pracov
nej kariére som
pracoval pre viace
ré medzinárodné
spoločnosti doma
i v zahraničí. Zaoberám sa proble
matikou technického zabezpečenia
budov. V súčasnosti pracujem v od
vetví vykurovacej techniky na po
zícii obchodno-technického mana
žéra.
Stotožnil som sa s programom
iniciatívy Ľudia pre Malacky pre na
sledujúce volebné obdobie. Páčia sa
mi konkrétne návrhy, ktoré je mož
no v určitom období zrealizovať,
a tak skvalitniť život v meste. Svojimi
skúsenosťami a osobnými životný
mi postojmi by som tiež rád prispel
k ich naplneniu. Dôležité je však po
zorne počúvať názory občanov, pre
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Predstavujú sa vám kandidáti

to v prípade zvolenia zavediem sys
tém pravidelných osobných stretnu
tí. Moje rozhodnutie pridať sa k tímu
ĽPM ovplyvnilo aj to, že dokázali
premeniť predvolebné sľuby z roku
2010 na konkrétne činy a predložili
občanom odpočet práce. V prípade
môjho zvolenia za poslanca by som
rád zúročil svoje odborné poznat
ky v rámci energetiky mesta a hos
podárnosti mestských budov. Mám
nadšenie aktívne pomáhať malackej
kultúre a športu. K tomu, aby sa deti
viac venovali športu, je potrebné,
aby mesto zveľadilo a zabezpečilo
verejné plochy, kde sa stretávajú ro
diny s deťmi, a dobudovalo športo
viská. Preto sa zasadím o to, aby sa
vytvoril systém ich postupnej revita
lizácie. V našom volebnom obvode
sa chcem venovať riešeniu otázok
spojených s infraštruktúrou, parko
vaním a zbližovaním komunít. Pre
sadzujem osobný kontakt a aktívnu
komunikáciu s obyvateľmi obvodu.
Pre posilnenie dôvery obyvateľov
k mestu považujem za dôležité, aby
sa vyskytnuté problémy riešili aktív
ne.
Podporujem kandidáta na pri
mátora mesta JUDr. Ing. Juraja Říhu,
PhD., volebné číslo 7
Lucia Bolfová (27)
volebný obvod č. 5
volebné číslo 1
Milí Malačania,
dovoľte mi stručne
sa predstaviť ako
kandidátka na po
slankyňu do mest
ského zastupiteľ
stva v prichádzajú
cich komunálnych voľbách.
Moje meno je Lucia Bolfová,
mám 27 rokov. V Malackách žijem
od narodenia aj so svojou rodinou.
Študentské roky som strávila v za
hraničí pri štúdiu práva a ekonómie
(Viedeň, Linz). Nikdy som sa však
u našich susedov necítila ako doma
a moje srdce ma vždy ťahalo domov
k rodine. Popri štúdiu som pôsobi
la ako lektorka nemeckého jazyka,
či už v štátnom gymnáziu, alebo
v súkromných jazykových školách.
Aktuálne pracujem ako projektový
manažér vo firme zaoberajúcou sa
zdravým životným štýlom a neustá
le sa venujem aj štúdiu jogy.
Ak mi prejavíte vašu dôveru, ra
da by som sa v rámci poslaneckého
mandátu venovala najmä oblasti
športu. Som športovcom od útleho
detstva. V žiackych rokoch som re
prezentovala TJ Strojár Malacky vo
volejbalovom tíme. S dievčatami
sme sa prebojovali aj na majstrov
stvá Slovenskej republiky. Neskôr
som sa podieľala na organizova
ní kurzov kubánskej salsy a vniesla
som tak do Malaciek latinskoameric
ké rytmy.
Aktuálne sa venujem praktizova
niu jogy a chcem aj do životov Ma
lačanov vniesť rovnováhu. Prostred
níctvom organizovaných hodín
a workshopov so známymi učiteľmi
je možné ľuďom priblížiť jogovú filo
zofiu a prehĺbiť ich samotnú jogovú
prax.
Šport má pre mňa obrovský vý
znam a zastáva dôležité miesto
v mojom živote. Jeden z mojich cie

ľov je, aby sa aj oblasti športu veno
vala taká pozornosť, akú si zaslúži.
Zo strany mesta by v otázke tejto
témy nemalo ísť len o finančnú pod
poru. Taktiež budem aktívne pod
porovať kroky k vytvoreniu lepších
podmienok pre fungovanie športo
vých klubov, ale i jednotlivcov, ktorí
reprezentujú naše mesto.
Ukážme spolu, že nám na kvalite
života v Malackách záleží a ZMEŇME
MALACKY!
Mária Briestenská (39)
volebný obvod č. 2
volebné číslo 3
Narodila som sa
v Malackách a v
obvode č. 2 som
prežila približne 30
rokov. Študovala
som na Strednej
ekonomickej škole
v Senici nad Myjavou, žila som pár
rokov v zahraničí a venovala sa štú
diu cudzích jazykov. Som členkou
Divadla na hambálku, činovníčkou
69. Skautskeho zboru gen. M. R. Šte
fánika v Malackách.
Mám veľmi rada ľudí a veľmi
špeciálny vzťah mám hlavne k de
ťom a hendikepovaným ľudom.
Pracujem v oblasti dopravy takmer
13 rokov. Je nevyhnutné riešiť zni
čené cesty, zvýšenú prašnosť, hluč
nosť, výpary a v neposlednom rade
bezpečnosť. Už dlhodobo plánová
výstavba obchvatu, ktorá by rieše
ním bola, ale dodnes sa nezrealizo
vala, je jedným z mojich cieľov. Až
po jeho dobudovaní by bolo mož
né odkloniť transportné vozidlá
nad 7,5 t mimo mesta. Podporím
budovanie cyklotrás, osvetlenie
priechodov pre chodcov, parkova
nie v obytných zónach, ale aj bez
pečnosť chodcov či lapače prachu
popri hlavných cestách. Mnohí si
určite z minulosti dobre pamätajú
dopravné ihrisko a učebňu, aké sa
v blízkej budúcnosti opäť plánujú
vybudovať – túto myšlienku budem
podporovať. Chystám sa prispieť
najmä k odstráneniu tých problé
mov, ktoré situácia s dopravou v na
šom meste spôsobila, a aj riešením
problému chýbajúcich parkovacích
plôch. S tým, samozrejme, súvisí aj
zachovanie, zveľaďovanie a rozši
rovanie zelene a oddychových zón.
Som jedna z vás, som Malačianka,
ktorá chce naše mesto spoločnými
silami posunúť správnym smerom.
Ďakujem vám za vašu dôveru.
Ladislav Čas (63)
volebný obvod č. 1
volebné číslo 2
Milí Malačania,
v prichádzajúcich
komunálnych voľ
bách kandidujem
na poslanca mes
ta Malacky, a pre
to mi dovoľte, aby
som sa vám v krátkosti predstavil.
Oblasťou, ktorej sa v rámci mesta
Malacky chcem venovať v prípade
môjho zvolenia, je šport.
Volám sa Ladislav Čas a mám 63
rokov. Som ženatý, mám dvoch sy
nov a tri vnučky. Pracujem ako tech
nik logistiky. Prečo kandidujem a čo

chcem svojím pričinením v Malac
kách zmeniť k lepšiemu?
Možno si mnohí z vás spomína
te, že v minulosti som už bol poslan
com mestského zastupiteľstva. Túto
prácu preto dôverne poznám. Keďže
sa celý svoj život pohybujem v ob
lasti športu, práve šport sa stal mo
jou veľkou záľubou i životnou váš
ňou.
Hrávam aktívne tenis za TK Stro
jár Malacky, stretávam sa teda so
športovcami, trénermi i funkcionár
mi, a práve preto veľmi dobre viem,
čo potrebujú, kde majú problémy.
Zo skúseností mám predovšetkým
konkrétne predstavy, čo a ako by
sa dalo zlepšiť – nedá sa to však len
na úrovni občana, to nestačí pre re
álne zmeny. Treba to iniciovať práve
v zastupiteľstve, ideálne ako posla
nec. Práve preto som sa po niekoľ
kých rokoch opäť rozhodol kandido
vať v týchto komunálnych voľbách.
MALACKÝ ŠPORT
Ako príklad mi dovoľte uviesť
malacký futbal, kde som ako aktívny
hráč prežil peknú časť svojho života.
Dnes už len s nostalgiou spomínam
na druholigové zápasy, kde na fut
bal chodilo vyše tisíc ľudí. To je dnes
minulosťou. Aj preto by som veľmi
rád pomohol hlavne v tejto oblasti
a ponúkol ako záruku svoje dlho
ročné skúsenosti. Či už ide o oblasť
masového alebo registrovaného
športu.
Samozrejme, to najlepšie, naj
väčšia pozornosť a rovnako najviac
financií by malo ísť pre deti a škol
skú mládež, lebo to je základ našej
budúcnosti, a teda neskorších úspe
chov pre naše mesto. Veď všetci
Malačania dobre vieme, že malac
ký šport a všetko, čo s ním súvisí, je
predovšetkým otázkou jeho finan
covania.
Máme tu však firmy, podniky,
podnikateľov, ktorých by bolo tre
ba osloviť, a myslím si, dokonca som
presvedčený, že by boli viac ako
ochotní pomôcť.
Vieme, že Zámocký park nám
dáva veľký priestor práve na masový
šport. Ak sa však pozrieme na futba
lový štadión a vidíme, v akom stave
sa nachádza, tak nás to ako bývalých
futbalistov nemôže nechať ľahostaj
nými.
Ako športovci závidíme okolitým
mestám v kraji ako je Skalica, Senica,
ktoré majú krásne kryté zimné šta
dióny, kde si chodia zahrať aj naše
deti hokej... Je potrebné a nevy
hnutné to naozaj riešiť.
A preto ZMEŇME MALACKY!
Ing. Richard Hájek (38)
volebný obvod č. 6
(okrsok 11 a 12), volebné číslo 2
Som členom komi
sie pre územný
rozvoj, dopravu
a životné prostre
die. Vyštudoval
nícku fa
som Les
kultu vo Zvolene.
K štúdiu ma priviedol môj pozitív
ny vzťah k prírode, ktorý sa u mňa
vplyvom starého otca a rodičov for
moval už od detstva. Od roku 1999
pracujem vo Vojenských lesoch
a majetkoch SR. Spolupracujem na
projektoch financovaných Európ

skou úniou a riešim aj problematiku
životného prostredia. Myslím, že ob
čanom v našom meste nie je vzťah
k prírode ľahostajný a je potrebné
s nimi na túto tému komunikovať.
V ďalšom období chcem byť
mestu nápomocný pri transformá
cii hospodárskych lesov na mestské
lesoparky. Mojou osobnou prioritou
je vytvorenie atraktívneho lesoparku
s množstvom voľnočasových aktivít.
Mgr. Stanislava Havierniková (29)
volebný obvod č. 4
volebné číslo 3
Vyštudovala som
Prírodovedeckú
fakultu Univerzi
ty Kom enského
v Bratislave, odbor
virológia. Aktívne
som sa zúčastňo
vala na projektoch pri výskume ra
koviny, pri príčinách vzniku rako
viny, na vyhodnocovaní rizík pri srd
covo-cievnych ochoreniach. Myslím
si, že občanom nie je ľahostajné ich
zdravie a je potrebné s nimi na túto
tému komunikovať, poskytnúť im
odborné a pravdivé informácie. Pre
to je mojou osobnou prioritou zdra
vie, zdravotná starostlivosť a všetky
témy, týkajúce sa skvalitnenia živo
ta.
Ing. Gabriela Janíková (48)
volebný obvod č. 6
(okrsok 11 a 12), volebné číslo 4
Som poslankyňou
mestského zastu
piteľstva za voleb
né obdobie 2010–
–2014, kandid o
vala som ako ne
závislý poslanec
a člen občianskej iniciatívy Ľudia
pre Malacky. Vyštudovala som Vy
sokú školu ekonomickú v Bratislave.
Od roku 1993 podnikám v oblasti
ekonomického, neskôr daňového
poradenstva ako samostatne zárob
kovo činná osoba a od roku 2007
som členkou Slovenskej komory da
ňových poradcov.
Počas uplynulých štyroch ro
kov výkonu funkcie poslanca MsZ
som sa snažila v maximálnej miere
porozumieť a následne usmerňo
vať z pozície predsedníčky Komisie
pre financie a rozpočet MsZ tvorbu
a čerpanie rozpočtu mesta a finan
covania mestských príspevkových
a rozpočtových organizácií. Mnohé
z návrhov, ktoré naša komisia inicio
vala, sa stretli s nezáujmom a neboli
prijaté, pričom hlavným dôvodom
bola neochota mesta byť zásado
vým, odvážnym, ale v prvom rade
dobrým hospodárom. Mnohé ad
resne pomenované pochybenia boli
prehliadnuté a nik za ne neniesol
hmotnú ani morálnu zodpoved
nosť. Napriek tejto kontraproduk
tívnej skúsenosti sa pokúsim kan
didatúrou opätovne zaradiť medzi
členov mestského zastupiteľstva
a pomôcť naplniť ambiciózny voleb
ný program kandidáta Juraja Říhu,
mestu pod jeho vedením ponúknuť
svoje ekonomické vedomosti a chuť
zabojovať o lepšie hospodárenie
nášho mesta, ktoré sa prejaví v kva
litnejšom, krajšom, bezpečnejšom,
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na poslancov mestského zastupiteľstva
transparentnejšom a možno aj lac
nejšom živote v Malackách. Verím,
že v ďalšom období budem mestu
nápomocná najmä pri nastavovaní
efektívneho financovania rozvoja
mesta – obnove verejného osvet
lenia, zateplenia mestských budov
prostredníctvom energetického
partnerstva a zefektívnenia financo
vania mestských organizácií.
Ing. Martin Johanes (32)
volebný obvod č. 6
volebné číslo 5
Dovoľte mi, milí
Malačania, struč
ne predstaviť seba
i svoju víziu pri prí
ležitosti kandido
vania na poslanca
v 6. volebnom ob
vode v nadchádzajúcich komunál
nych voľbách v Malackách.
Narodil som sa, prežil úžasné
detstvo a stále bývam v Malackách.
Po skončení štúdií na Ekonomic
kej univerzite v Bratislave, kde som
sa špecializoval na podnikový ma
nažment a účtovníctvo podnikov,
až doteraz pracujem v oblasti au
ditu, ktorý sa stal postupne aj mo
jou vášňou. Spolu s mojimi kolega
mi pomáhame spoločnostiam, aby
svoje účtovné závierky a aj samotné
účtovníctvo mali v súlade so zákon
mi. Súčasťou našej práce je aj odha
ľovanie indícií možných podvodov
a krádeží.
Malacky majú štvrté najvyššie
sadzby dane z nehnuteľností na Slo
vensku. Z 1 € príjmu dane z nehnu
teľnosti ide na mzdy zamestnancov
mesta 96 centov. Na základe výsku
mu inštitútu INEKO zameraného
na porovnanie finančného zdravia
a hospodárnosti 138 municipalít so
štatútom mesta sme skončili na 115.
mieste.
Sľuby. Ak dovolíte, žiadne vám
nedám, pretože sám som z nich ne
skutočne otrávený. Čo však môžem
ponúknuť, je nový, svieži a nezávislý
pohľad na stav mestského rozpočtu
a financií. Mojím cieľom je spoločne
sa pokúsiť znižovať výdavky mesta,
prehodnotiť predražené verejné ob
starávania a začať sa správať k „ma
uackému budeláru” ako zodpoved
ný hospodár. Pretože mať správne
nastavené financovanie je základ
každej rodiny, mesta, firmy, štátu.
Preto vás s pokorou žiadam
o mandát v najbližších voľbách.
Zmeňme Malacky!
Juraj Jurkovič (38)
volebný obvod č. 5
volebné číslo 5
Vážení spoluobča
nia,
dovoľte, aby som
sa vám aj tou
to
cestou v krátkosti
predstavil ako kan
didát na poslanca
do malackého mestského zastupiteľ
stva. Volám sa Juraj Jurkovič. Dlho
dobo sa zaoberám podnikaním. Tak
ako každý podnikateľ, potrebujem
čo najviac informacií. V našom meste
mi chýba veľmi veľa dostupných in
formácii o jeho hospodárení, a teda
aj o hospodárení mestského úradu.

Ako občania nájdeme uverej
nené iba tie zmluvy, ktoré je mesto
podľa zákona zverejňovať povinné,
ale chýbajú v nich dodatky, projek
tové dokumentácie, ktoré sú často
veľmi dôležité. Hospodárenie mes
ta je takto dosť nepriehľadné. Preto
sa budem snažiť v prípade môjho
zvolenia za poslanca do MsZ o kro
ky, ktoré povedú k zverejňovaniu
aj nepovinných informácií, a takto
by som zároveň chcel bojovať proti
možnej korupcii.
Každý máme právo byť informo
vaný o našich peniazoch.
Zmeňme Malacky!
Jaroslav Kvaššay (29)
volebnom obvode č. 1
volebné číslo 6
Vážení
spoluobčania,
dovoľte, aby som
sa vám aj tou
to
cestou v krátkosti
predstavil ako kan
didát na poslanca
do malackého mestského zastupi
teľstva. Kandidujem pre vás vo vo
lebnom obvode č. 1.
Dlhodobo sa zaoberám podnika
ním v oblasti stavebníctva, pochá
dzam z rodiny, kde je práve oblasť
stavebníctva priam tradíciou.
Ako otec svojich dvoch detí
považujem za dôležité zapájať sa
do diania v meste, ide predsa o bu
dúcnosť nás všetkých, a najmä mla
dej generácie. Chcem taktiež priložiť
ruku k dielu, a preto kandidujem.
Zmeňme Malacky!
Mgr., Mgr. Martin Macejka (32)
volebný obvod č. 4
volebné číslo 6
Vážení Malačania,
dovoľte mi aj touto
cestou predstaviť
sa vám ako kandi
dát na poslanca do
mestského zastu
piteľstva.
Volám sa Martin Macejka. Vyštu
doval som históriu, občiansku a etic
kú výchovu na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave a právo na Právnickej
fakulte TU v Trnave. Moja profesionál-
na i voľnočasová činnosť sa venu
je Malackám. V súčasnosti pracu
jem ako historik v Mestskom centre
kultúry Malacky v Múzeu Michala
Tillnera a externe učím na Gymnáziu
sv. Františka Assiského v Malackách.
Počas dvoch volebných obdo
bí som bol členom komisie kultúry,
resp. komisie pre kultúru a cestov
ný ruch pri malackom mestskom
zastupiteľstve. Od konca roku 2013
som poslancom za malacký obvod
v zastupiteľstve Bratislavského sa
mosprávneho kraja, kde pôsobím aj
v komisii kultúry.
Od roku 2007 píšem kroniku mes
ta Malacky. V roku 2010 som napísal
knihu Malacky na starých pohľadni
ciach, okrem toho som sa podieľal
na ďalších publikáciách. Najnovšia,
Dejiny športu v Malackách, bola vy
daná pred niekoľkými týždňami.
Som redaktorom internetového por
tálu www.malackepohlady.sk, kde
píšem články prevažne s tematikou
malackej histórie.

Som aktívnym členom občian
skeho združenia Malacké pohľady
(predtým MLOK), ktoré v uplynulých
rokoch prispelo k zveľaďovaniu Ma
laciek.
Vo všetkých uvedených oblas
tiach som získal skúsenosti, ktoré
môžem zúročiť ako poslanec mest
ského zastupiteľstva. Chcem prispieť
k rozvoju mesta najmä v oblastiach,
v ktorých som doma: kultúra, história
s cestovným ruchom a školstvo.
Zmeňme Malacky!
Ing. Milan Ondrovič, PhD. (35)
volebný obvod č. 6
(okrsok 11 a 12), volebné číslo 9
Vyštudoval som
Stavebnú fakultu
Slovenskej tech
nickej univerzity
odbor mestské in
žinierstvo. Získal
som doktorát z do
pravných stavieb. Pôsobím na Slo
venskej technickej univerzite. Úzko
spolupracujem s Fakultou archi
tektúry a Ústavom manažmentu
a priestorového plánovania. Som
spoluautorom mnohých územných
plánov miest a obcí na Slovensku.
V roku 2014 som bol nominovaný
na cenu za urbanizmus. V rokoch
2011–2014 som pôsobil ako mestský
poslanec a predseda komisie MsZ
pre územný rozvoj, dopravu a život
né prostredie.
Po štyroch rokoch zastupovania
verejnosti v poslaneckej lavici a ve
denia komisie pre územný rozvoj do
pravu a životné prostredie, do ktorej
sa mi podarilo dostať odborníkov
z oblasti architektúry, stavebníctva,
katastra, lesníctva a ochrany život
ného prostredia, mám pocit z dobre
vykonanej práce. Toto obdobie však
bolo poznačené aj trpkou chuťou
nefungujúcej spolupráce s primáto
rom, ktorý mal takmer vždy vlastnú
hlavu, a naše názory sa často rozchá
dzali. Rovnako bolo moje pôsobenie
turbulentné aj pre častú výmenu
vedúcich oddelenia územného roz
voja a životného prostredia. Napriek
tomu sa nám podarilo pripraviť via
cero projektov, ktoré čakajú na rea
lizáciu. Preto mám motiváciu uchá
dzať sa o vašu dôveru opätovne.
V ďalšom období chcem byť mestu
nápomocný pri realizácii programu,
ktorý si vytýčil náš kandidát na pri
mátora Juraj Říha, najmä v oblas
tiach dopravy a územného rozvoja.
Viem, že mám čo mestu ponúknuť.
Mojou prioritou je vytvorenie
atraktívneho lesoparku s množ
stvom voľnočasových aktivít, obno
va hromadnej dopravy a podpora
rozvoja cyklistickej infraštruktúry.
Chcel by som iniciovať medzinárod
nú architektonickú súťaž, ktorá sta
noví zásady pre rozvoj centra mesta.
Pavol Masaryk (30)
volebný obvod č. 5
volebné číslo 6
Vážení
spoluobčania,
volám sa Pavol
Masaryk a chcel
by som sa vám
v krátkosti pred
staviť ako kandidát

na poslanca do mestského zastupi
teľstva v Malackách.
V prípade, ak sa stanem poslan
com nášho mesta, rád by som sa
zameral najmä na oblasť rozvoja in
fraštruktúry a taktiež na spoluprácu
s neziskovými organizáciami.
Mám 30 rokov a od svojho naro
denia žijem v tomto obvode aj so
svojou rodinou. Rád by som napísal
niečo o mojich úspechoch a skúse
nostiach z osobného a profesijného
života.
Za svoj úspech v študentskom
období pokladám predovšetkým za
loženie občianskeho združenia za
meraného na protidrogovú preven
ciu mládeže na základných a stred
ných školách v okrese Malacky.
Počas môjho pôsobenia sa nám po
darilo ako prvému združeniu v okre
se získať grant z európskeho projek
tu MLÁDEŽ. Zo získaného grantu
sme organizovali besedy na základ
ných školách a kultúrne podujatia
pre mládež v meste Malacky.
Po doštudovaní som sa s mojou
prácou v rámci občianskeho zdru
ženia rozlúčil a začal som sa naplno
venovať profesijnému životu. Po ab
solvovaní strednej školy som praco
val v obchodnom dome s elektroni
kou v Malackách, kde som pôsobil 5
rokov v pozícii zástupcu vedúceho.
S mnohými z vás som sa tam prav
depodobne stretával. Práca pre túto
spoločnosť mi dala veľa skúseností
v oblasti obchodu, nákupu a práce
s ľuďmi.
Aktuálne, už tretí rok, pôsobím
na pozícii obchodného manažéra
v spoločnosti zaoberajúcej sa prá
cou s kovmi. Mnou nadobudnuté
poznatky by som rád zúročil v pro
spech ľudí žijúcich v meste Malacky.
Osobne nechcem dávať žiad
ne veľké sľuby. Chcem ponúknuť
moje skúsenosti, chuť niečo zmeniť
a ochotu spolupracovať na projek
toch, ktoré zlepšia život v našom
meste. Skúsme to spoločne.
Zmeňme Malacky!
Kristián Orth (24)
volebný obvod č. 4
volebné číslo 9
Vážení
spoluobčania,
touto cestou by
som sa vám v rám
ci spoločnej ob
čianskej iniciatívy
ZMEŇME MALAC
KY chcel predstaviť ako kandidát
na poslanca do mestského zastupi
teľstva v Malackách.
Volám sa Kristián Orth, mám 24
rokov a od narodenia žijem v Ma
lackách. Študoval som na Gymnáziu
na Ulici 1. mája. Medzi moje záľuby
patrí rybolov, história a šport.
V minulosti som aktívne hrával
basketbal za TJ Strojár Malacky a fut
bal za ŠK Malacky. Aj z tohto dôvodu
by som sa pri plnení úlohy poslan
ca mestského zastupiteľstva chcel
venovať podpore športu, najmä
mládežníckeho, ktorý má v Malac
kách hlboké korene a v posledných
rokoch jeho pozícia zoslabla. Mladí
športovci si totiž zaslúžia oveľa viac
pozornosti poslancov mestského
zastupiteľstva, ako majú v súčasnos
ti.

Už niekoľko rokov pracujem
v oblasti financií, preto by som sa
chcel zamerať aj na boj s korupciou
a boj proti predraženým projektom
mesta. Financie mesta sú totiž finan
ciami všetkých jeho občanov a mali
by byť využívané v ich záujme a čo
najtransparentnejšie a najrozváž
nejšie.
Zmeňme Malacky!
Bc. Danica Pompošová (40)
volebný obvod č. 3
volebné číslo 8
Milí Malačania,
volám sa Danica
Pompošová, mám
40 rokov a v nad
chádzajúcich ko
munálnych voľ
bách pre vás kandidujem na poslankyňu do mestské
ho zastupiteľstva.
Som rodenou Malačankou a 22
rokov pracujem vo sfére zdravot
níctva. Moje rozhodnutie ísť kandi
dovať súviselo s oblasťami, ktoré by
som ako poslankyňa rada pomohla
riešiť, prednostne v oblasti malacké
ho zdravotníctva, ale aj v iných ob
lastiach.
V prvom rade ide o parkovanie
– obyvatelia s trvalým pobytom za
darmo, návštevníci platené parko
visko alebo záchytné parkovisko na
bývalom detskom dopravnom ih
risku; zavedenie poplatku za vstup
do ambulancií v malackej nemoc
nici – prečo? Všetci si predsa platí
me verejné zdravotné poistenie!
O voľné byty v centre mesta – sú,
napriek tomu sa stavajú nové byty
na úrodnej poľnohospodárskej pô
de; nezamestnaných navrhujem za
hrnúť viac do verejnoprospešných
prác; obmedzenie herní a kasín
v Malackách; celoročné farmárske
trhy – je zdraviu škodlivé, keď ľudia
kupujú zeleninu, ktorá je vedľa viet
namského oblečenia, ktoré je na
pustené formaldehydom a ftalátmi.
Vyššie uvedené je len zlomkom
z toho, čo by bolo pre Malacky dob
ré.
Zmeňme Malacky!
PhDr. Ing. Lucia Vidanová (33)
volebný obvod č. 2
(okrsok 3 a 6), volebné číslo 13
Vyštudovala som
Fakultu masme
diálnej komuniká
cie Univerzity sv.
Cyrila a Metoda
v Trnave a Fakultu
európskych štúdií
a regionálneho rozvoja Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nit
re. Pracujem v neziskovej organi
zácii Vstúpte na pozícii zástupkyne
riaditeľky. Od roku 2006 som člen
kou Klubu regionálnych a firem
ných médií Slovenského syndikátu
novinárov.
Desať rokov zblízka sledujem
dianie v malackej komunálnej poli
tike a v samospráve. Je načase po
sunúť sa „dovnútra” a zúžitkovať
poznatky, ktoré som získala ako
novinárka a občianska aktivistka.
Ak sa budem mať možnosť oprieť
Pokračovanie na 4. strane
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Predstavujú sa vám
kandidáti na poslancov
mestského zastupiteľstva
Dokončenie z 3. strany

o poslanecký mandát – o podporu
a dôveru, ktorú dostanem od Malačanov – naplno a zodpovedne to
využijem. Jednou z mojich mét je
presadiť zavedenie modelu participatívneho (občianskeho) rozpočtu. Budem podporovať kroky k vytvoreniu ešte lepších podmienok
na spoluprácu medzi samosprávou
a občianskym sektorom. Chcem,
aby začala aktívne pracovať aj ko
misia pre pamätihodnosti mesta,
pretože v Malackách sa mnohé zničilo, a to, čo nám zostalo, si musíme
o to zodpovednejšie chrániť. Moje
terajšie pôsobisko ma s pribúdajú
cimi skúsenosťami prirodzene posúva do oblasti sociálnych vecí a pomoci ľuďom so znevýhodnením –
k podpore projektov zvyšujúcich
kvalitu ich života v meste.
Podporujem kandidáta na primátora mesta JUDr. Ing. Juraja Říhu,
PhD., volebné číslo 7.

Barbora Zajačková (31)
volebný obvod č. 3
volebné číslo 11
Vážení Malačania,
ani mne situácia
v našom meste
nie je ľahostajná,
a veľa zmien i cieľov sa dá ovplyvniť
práve z poslaneckých lavíc. Práve preto kandidujem
na poslankyňu malackého mestského zastupiteľstva. Výber správnych
ľudí je veľmi dôležitý. Dovoľte mi
preto zopár riadkov o sebe.
Volám sa Barbora Zajačková.
Malacky sú pre mňa detstvom, dospievaním, spájajú sa mi s gymna
ziálnymi štúdiami, po ktorých som
sa venovala štúdiu anglického jazyka a spoločenských vied, vyštudovala som politológiu na Fakulte
masmédií Paneurópskej vysokej
školy. Ako zakladateľka a predsedníčka celoslovenskej pacientskej
organizácie (ASTUS, o. z.) sa podrobne venujem otázkam občianskeho sektora, pacientom a pomoci znevýhodneným skupinám ľudí
(zdravotne, sociálne, inak). Aktívne

sa zapájam do riešenia otázok týkajúcich sa inklúzie (integrácie) v školstve. Niekoľko rokov skúseností
v oblasti médií mi umožnili šíriť
informácie o témach, ktoré v spoločnosti dobre nepočuť. Poznatky,
skúsenosti a kontakty s uznávanými odborníkmi, rodinami z rôznych
občianskych komunít ma utvrdili
v mojom presvedčení, že vždy má
zmysel bojovať. Fakt, že v Malackách (a okolí) pre deti so zdravotným znevýhodnením chýba predškolské zariadenie či terapeutické
centrum, dospelým zariadenie s celoročným pobytom, je pre mňa výzvou. Mám pripravený koncept voľnočasového terapeutického centra
pre deti so špeciálnymi potrebami.
Nehovoriac o ostatných oblastiach,
ktoré je v prospech Malačanov nevyhnutné riešiť. V prípade zvolenia
svoj mandát poslankyne prijmem
od vás – spoluobčanov pokorne
a predovšetkým ako symbol našej
vzájomnej dôvery. Bude to pre mňa
záväzok a zároveň nápomocný nástroj k zrealizovaniu jednotlivých vízií a plánov v našom meste. Zmeňme Malacky!

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Komisia pre KaCR
Za ostatné štyri roky sme pomáhali
pri organizovaní podujatí v meste, ak
tívne sa ich zúčastňovali. Podporili sme
zbierku na kaštieľ dražbou umeleckých
diel a odporučili použiť výťažok na re
konštrukciu izieb v kaštieli, ktorá sa aj
uskutočnila. Otvorili sme otázku rozvo
ja cezhraničných partnerstiev, hlavne
tých družobných miest, s ktorými sme
participovali v projekte Paltour. Priniesli
sme návrhy na rozvoj cestovného ru
chu. Zaoberali sme sa otázkou vypra
covania koncepcie kultúry v meste všet
kých dotknutých organizácií a zdru
žení, ktoré vedú umeleckú činnosť, ale
táto otázka zostala otvorená. V rámci
rozpočtu sme podporili príspevkovú or
ganizáciu MCK, ako aj oddelenie mar
ketingu MsÚ, ktoré má cestovný ruch
pod palcom. Zaujímali sme sa o digita
lizáciu kina, elektronizáciu zbierok. Tvo
rili sme a robili v rámci našich možností.

Kandidujeme za stranu
SMER – sociálna demokracia
Vážení spoluobčania, predstupu
jeme pred vás s našou kandidát
kou na poslancov Mestského za
stupiteľstva pre komunálne voľby
2014. Predstupujeme pred vás
s plnou vážnosťou k tomuto inšti
tútu „zástupca občana“ – poslanca
mestského zastupiteľstva.

Strana Smer-SD podporuje nezávislého kandidáta na post primátora
– Ing. Petra Rusňáka, PhD.
Sme si plne vedomí zodpovednosti, ktorú na seba zoberieme
v prípade, že nám odovzdáte svoj
hlas. Naše skúsenosti s prácou v samospráve nás oprávňujú povedať,
že rozumieme mandátu poslanca,
a vieme, že nejde len o splnenie povinnosti zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
Vieme, že práca poslanca je práca
s občanom, spočívajúca v komunikácii s ním, jeho pozornom vnímaní a v hľadaní riešení na uspokojenie
jeho oprávnených potrieb. Aj preto
je našim sloganom:

Občan je
náš
partner!

Našu aktivitu ste mohli sledovať aj v zá
pisniciach zverejnených na webe mes
ta. Teraz odovzdávame štafetový kolík
tým, čo prídu po nás.
Ako predsedníčka komisie by som
chcela veľmi pekne poďakovať za vý
bornú spoluprácu všetkým členom
komisie, aj tým, čo museli z osobných
dôvodov komisiu opustiť, vedúcim od
delení, ktorí sa na zasadnutiach našej
komisie zúčastňovali, tajomníčkam
– Ivane Novákovej a Natálii Slobodovej
za organizáciu, riaditeľke MCK Jane Zet
kovej, kolegom poslancom za podporu,
zamestnancom mesta a všetkým tým,
ktorí nám boli priaznivo, ale aj zdravo
kriticky naklonení. Za všetkých nás vy
slovujem ďakujem a mestu želám veľa
strategických nápadov a úspechov
v budovaní atraktívneho mesta.
K. Trenčanská, predsedníčka komisie
pre kultúru a cestovný ruch
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

• vytvárať podmienky pre umiestnenie detí do 3 rokov v predškolských
zariadeniach
• pokračovať v aktivitách za zriadenie
strednej odbornej školy v meste
• spolupracovať so štátnymi orgánmi,
ako aj mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú neprispôsobivým občanom
• nezvyšovať zadlženosť mesta – riešiť
projekty nevyhnutne potrebné pre
život mesta
• pokračovať v rekonštrukcii Zámoc
kého kaštieľa so zameraním na ce
lospoločenské využitie
• zabezpečiť aktuálnu a kvalitnú informovanosť občanov prostredníctvom mestských médií.

Strana Smer – sociálna demo
kracia pozýva občanov, širokú
verejnosť na

Na fotografii zľava – Miloslav Khun, doc. RNDr., CSc. – VO č. 2, Jozef Mračna, Ing. – VO č. 1, Ladislav Horáček, Ing . – VO č. 5, Jana Petrakovičová, Mgr. – VO č. 5, František Friala – VO č. 2, Štefan Sopóci, RSDr., CSc. – VO č. 6, Daniela Harmanová, Ing. – VO č. 3, Jana Sedláková – VO č. 4,
Pavel Spusta, Ing. – VO č. 3, Anton Pašteka, Mgr. – VO č. 4, ďalej kandiduje Tibor Šestina, Mgr. – VO č. 1, nie je na fotografii.

Bolo by z našej strany veľmi jed
noduché povedať vám, čo všetko
dokážeme, vymenovať vám všetky
oblasti života, ktorým rozumieme,
a zahrnúť vás sľubmi, čo všetko vyriešime. Touto cestou sa však nechceme uberať. Zásadné projekty,
ktoré výrazným spôsobom zasiahnu
do života mesta, budeme riešiť za
účasti širokej verejnosti – za účasti
vás, občanov mesta. Zodpovedne
a objektívne sme zhodnotili svoje
skúsenosti z aktívneho pracovného

života a sme presvedčení, že sme
schopní a pripravení byť vašimi dôstojnými zástupcami. Realisticky, ale
s optimizmom vám predkladáme
nasledujúce základné ciele:
• stanoviť priority rozvoja mesta
v nadväznosti na možnosti ich fi
nancovania
• analyzovať stav mestských komu
nikácií a vypracovať plán rekonštrukcií a údržby
• pokračovať v riešení systému par

kovania mesta bez celoplošného
spoplatnenia
• navýšiť rozpočet pre športové or
ganizácie so zameraním na mládež,
reprezentáciu mesta na rôznych
úrovniach a vytvárať podmienky
pre rekreačný šport
• skvalitňovať bezpečnosť v meste
aktívnou činnosťou zodpovedných
zložiek a rozšíriť kamerový systém
• rozširovať mestskú zeleň v súlade
s potrebami občanov a modernizáciou mesta

stretnutie
s kandidátmi
strany
do Mestského zastupiteľstva
v Malackách:
Kedy: 7. novembra 2014
Kde: ZŠ Štúrova ul.
Čas: 17.00–20.00 h
Pripravili sme pre vás pekný
program, zábavu a veľké prekvapenie – majstra sveta vo
varení bryndzových halušiek
z Terchovej.
Kandidáti na poslancov za stranu
SMER – SD v Malackách
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Predstavujú sa vám kandidáti
na primátora mesta Malacky
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Ing. Jozef Halcin

Ing. Marian Novota, PhD.

Ing. Peter Rusňák, PhD.

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.,

JUDr. Jozef Walter,

kandidát na primátora,
volebné číslo 2

kandidát na primátora,
volebné číslo 4

kandidát na primátora,
volebné číslo 6

kandidát na primátora,
volebné číslo 7

kandidát na primátora,
volebné číslo 8

Vážení Malačania,
volebné aktivity sú už v plnom
prúde a niektorí z protikandidátov
zvolili štýl kampane formou boja
alebo vyhľadávaním chýb svojich
„súperov”. Tento štýl mi vôbec nie je
po vôli a práve preto som zvolil spô
sob komunikácie s vami bez intríg
a nenávisti. Mojím cieľom je ľuďom
pomáhať spoločne s ľuďmi, ktorým
skutočne záleží na Malackách.
Preto všetok čas venujem pozi
tívnym aktivitám a projektom, ktoré
by som rád pre Malacky zrealizoval.
Kým niektorí naháňajú negatíva pro
tikandidátov alebo vysielajú agen
tov provokatérov aj na facebookové
stránky, ja spolu s priateľmi zostavu
jem reálny plán toho, aby boli Malac
ky moderné, zdravé a bezpečné.
Ako iste viete, nenarodil som sa
v Malackách. Žijem tu však už dva
násť rokov a žijem tu tak, že je jas
ne vidieť, že Malacky nosím v srdci
ako srdcom Malačan. Od roku 2008
realizujem aktivity pre deti, mladé
rodiny a seniorov v našom meste.
Do roku 2010 ako aktivista a člen
komisie pre ochranu verejného po
riadku a od roku 2010 ako poslanec
mestského zastupiteľstva v našom
meste. Sú za mnou jasné výsledky
mojej práce a dôkazy, že mi na Ma
lackách skutočne záleží. Dôkazom
je tiež fakt, že mnohí ste mi dali svoj
hlas ako poslancovi, a v súčasnosti
aj to, že mi mnohí prejavujete svoju
priazeň a podporu v nastávajúcich
komunálnych voľbách.
Do týchto volieb vstupujem ako
skúsený človek, ktorý sa dlhodobo
venuje otázkam regionálneho roz
voja, prevencie kriminality a prípra
ve a realizácii projektov financova
ných z eurofondov. A práve týmito
skúsenosťami, ako aj dobrým me
nom a úctou k vám sa uchádzam
o vašu dôveru – váš hlas vo voľbách.
Nesľubujem nesplniteľné, ponúkam
odbornosť, slušnosť a ruku čestného
človeka k spolupráci. Viac informá
cií o mne nájdete na mojom profile
www.srdcommalacan.sk.

Mám 46 rokov, od narodenia bý
vam v Malackách a s manželkou má
me dve deti. Som šťastný, že mám
dobre fungujúcu rodinu a meno NO
VOTA bolo vždy zárukou pracovitosti
a obetavosti. Nie som nezrelý mladík
a nemám za sebou žiadne politické
pozadie. Nie som bábkou v rukách
„mocných” a ani človek poznačený
korupciou. Som občanom Malaciek,
ktorého korene tu siahajú min. do 17.
storočia. Možno práve preto mám
k rodnému mestu veľmi silné väzby
a záleží mi na tom, akým smerom sa
bude uberať a ako sa nám v ňom bu
de žiť.
Absolvoval som MTF STU a v roku
2012 obhájil titul „philosophiae doc
tor”. Som autorom viacerých vedec
kých prác a mnohých publikácií. Dlhé
roky som pracoval pre ZSE a niekoľko
rokov pre Orange a T-mobile. V sú
časnosti riadim firmu pôsobiacu v ob
lasti IT. Som sekretárom pre imple
mentáciu projektov v Asociácii pre
využitie obnoviteľných a alternatív
nych zdrojov. Založil som MSS (profil
na fb – Malacký skrášľovací spolok).
Primátorská stolička je zapožiča
ným nástrojom na napĺňanie vôle
občanov a nie prostriedkom na vlast
né obohatenie. Som si vedomý váž
nosti postu primátora a hĺbky jeho
zodpovednosti. Predstupujem preto
pred vás s pokorou a vysokým morál
nym kreditom. Ponúkam svoje skú
senosti, široké spektrum vedomostí,
organizačné a riadiace schopnosti.
Viem načúvať a poskytnúť pomoc
tam, kde je to potrebné.
Nestačí mať len dobré nápady, je
potrebné vedieť motivovať ľudí oko
lo seba k tomu, aby sa pretavili v činy.
V živote som si musel všetko tvr
do vybojovať a nič som nedosiahol
zadarmo. Žijem v súlade s morálny
mi zásadami, ktoré sú mojou vierou.
Kto ma pozná, dobre vie, že o prob
lémoch nielen hovorím, ale ich aj ak
tívne riešim. Chcem, aby naše mesto
prekvitalo, aby boli naplnené potre
by občanov každej jej časti a aby pre
žili šťastný a spokojný život.

Prečo kandidujem na post primá
tora mesta? Veľmi mi záleží na na
šom meste a želám si, aby bolo fun
gujúcim, bezpečným a moderným
domovom pre nás všetkých. Do tejto
vízie by som rád vložil svoju ener
giu a skúsenosti. Mám za sebou už
niekoľko úspešných pracovných vý
ziev. Tak ako pre každého z vás, aj pre
mňa je dôležité zázemie, ktorým je
šťastná rodina. Pretože ju mám, s jej
podporou môžem svoju pozitívnu
energiu naplno venovať práci pre
rodné mesto a jeho obyvateľov. To je
to, na čom mi záleží.
Zodpovednému prístupu k prá
ci a precíznosti som sa naučil po
čas niekoľkoročného pôsobenia
v Nemecku. Neskôr, na Ministerstve
pôdohospodárstva a rozvoja vidie
ka SR, som ako hlavný štátny radca
v sekcii potravinárstva často mu
sel riešiť situácie, na ktoré som ne
mal vopred napísaný návod. Od roku
2009 som riaditeľom TSÚP. Manažér
ske skúsenosti mi dávajú odvahu sia
hať na post najvyššieho manažéra
mesta aj preto, že nechcem len ria
diť, ale aj počúvať ľudí a spolupraco
vať s odborníkmi.
Malacky mám veľmi rád! Práve
tu, v jeho uliciach a na ihriskách som
ako malý chlapec s kamarátmi zbie
ral tie najkrajšie spomienky. Rád spo
mínam, ako sme si z parkovísk vytvá
rali ľadové plochy a plnili si hokejové
sny. Aj pre naše deti chcem, aby do
stali čo najviac priestoru na zdravý
rozvoj. Malacky si vážim aj ako mesto
so zaujímavou históriou a pamiatka
mi. V obľube mám najmä Malacký
kaštieľ a Zámocký park.
Naše mesto má tie najlepšie
predpoklady na dynamický rast.
Potenciál na zlepšenia vidím najmä
v oblastiach dopravy, zdravotníctva,
školstva a kultúry. Pretože úlohou
dobrého primátora je spájať ľudí,
prichádzam s myšlienkou pozitívnej
zmeny klímy. Len v pokojnej spolu
práci môžeme z Malaciek vytvoriť
mesto, ktoré bude skutočne dobrým
miestom pre život.

Vyštudoval som Právnickú fakultu
Trnavskej univerzity a Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Poslancom mestského
zastupiteľstva som od roku 2006 a posledné štyri roky predsedom mestskej
komisie pre správu majetku a legislatívu. V súčasnosti pracujem na Ministerstve financií SR, kde vediem oddelenie zaoberajúce sa financovaním
miest a obcí v SR.
Milí Malačania, uchádzam sa
o vašu dôveru vo voľbe primátora
mesta poznajúc jeho silné aj slabé
stránky a s cennou 8-ročnou skúse
nosťou poslanca mestského zastu
piteľstva. Mojou voľbou Malacky ne
stratia drahocenný čas. Využijem ho
na plnenie svojich a predovšetkým
vašich predstáv o tom, ako by naše
mesto a život v ňom mal v nasledu
júcich rokoch vyzerať.
Chcem, aby sme všetci žili v mes
te, na ktoré sa môžeme spoľahnúť.
Ak dostanem od vás poverenie,
mám jasný plán, ako vytvoriť ochra
nu rodín v sociálnej núdzi a posilniť
aktívnu starobu našich seniorov,
ako zvýšiť podporu športu a zlepšiť
vzťah mestského úradu a občian
skeho sektora. Mám v rukách deví
zu – tím šikovných ľudí, ktorí venujú
mestu svoj čas, energiu a nápady. Aj
preto si trúfam predložiť vám odváž
ny volebný program a uchádzať sa
o mandát napĺňať ho. Sú v ňom reál
ne návrhy v kľúčových oblastiach
dopravy, bytovej výstavby či obnovy
chodníkov a ciest.
Uchádzam sa o vašu dôveru ako
občiansky kandidát. Tak, ako som aj
pred ôsmimi rokmi začínal. Chcem
byť primátorom celého mesta, nie
len skupiny ľudí či jedného obvodu.
Malacky mám veľmi rád, narodil som
sa tu a prežil celý svoj doterajší život.
O to viac si želám, aby mesto za môj
ho vedenia dalo Malačanom to, čo
potrebujú, čo od mesta očakávajú.
Viem, čo treba urobiť.
Chcem vás preto poprosiť o pod
poru a o to, aby ste 15. novembra pri
šli voliť.

Vážení spoluobčania,
vstupujeme do ďalších komunál
nych volieb, keď pôjdeme vyjadriť
svoju vôľu a vybrať si svojho pri
mátora a zástupcov do mestského
zastupiteľstva nášho mesta. Každý
hlas, ktorý odovzdáte, je nielen pre
javom sympatií, ale svojím hlasom
prenechávate niekomu svoje sta
rosti o naše mesto.
Ako rodený Malačan, ktorý od na
rodenia žije v tomto meste, sa uchá
dzam o post primátora a poslanca
ako nezávislý kandidát. Nezávislosť
v mojom prípade znamená skutoč
né slobodné rozhodovanie a jediní,
komu sa budem zodpovedať, sú ob
čania Malaciek. Veľa občanov mesta
ma pozná ako skúseného, schop
ného a sociálne založeného člove
ka, ktorý vždy podá pomocnú ruku
a dokáže pomôcť, o čom sa mnohí
osobne presvedčili.
V komunálnej politike nie som
žiadnym nováčikom, mám v nej
prakticky 25-ročné skúsenosti a veľ
mi dobrý prehľad. Počas uvedené
ho obdobia som pri mestskom za
stupiteľstve pôsobil v rôznych komi
siách, kde som sa aktívne podieľal
na dotváraní a posudzovaní rôznych
materiálov.
Uchádzam sa o vašu dôveru,
aby som vám – občanom Malaciek
– mohol zároveň odovzdať svoje
bohaté životné skúsenosti získané
v riadiacich postoch v cementárni
Rohožník, pri transformácii ekono
miky a právneho systému a ktoré
chcem tiež využiť v prospech rozvo
ja mesta.
Pričiním sa o dobre fungujúci,
spravodlivý a slušný mestský úrad.
Chcem, aby mesto bolo ekologic
kejšie a bezpečnejšie, kde sa bude
každý jeho občan cítiť ako vo vlast
nom dome. Svojimi skúsenosťami
a schopnosťami chcem dokázať
všeobecnú spokojnosť občana, aby
občan mohol povedať, som hrdým
Malačanom.
Budem presadzovať vaše záujmy
a nesklamem vás.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3 z roku 2005 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany
Mesta Malacky a podľa Smernice k predvolebnej kampani v mestských médiách pre komunálne voľby 2014 dostali všetky kandidu
júce subjekty, t. j. kandidáti na poslancov a kandidáti na primátora rovnaký priestor v dvojtýždenníku Malacký hlas. Všetkým kandidátom
na primátorov a poslancov, ktorí o to požiadali, zverejňujeme bezplatný text s dĺžkou najviac 1800 znakov.
-red-
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neprijíma inzeráty
od nebankových subjektov
poskytujúcich pôžičky.

Trpí aj vaše dieťa fimózou?
Pre opakované zápaly a problémy pri močení, ktoré má náš
5-ročný syn v súvislosti so zúženou predkožkou, nám lekár
odporučil operáciu. Na termín
v nemocnici v Bratislave však
musíme čakať takmer dva mesiace. Príde mi to dlho, zvažujem jednodňovku, aj keď je to
drahšia alternatíva. Najradšej
by som sa operácii vyhla, ale asi
nemáme na výber.
Marcela z Malaciek

Odpovedá
MUDr. Svetozár Náter, urológ, Nemocnica Malacky
Fimózu, teda neschopnosť pretiahnuť predkožku cez žaluď penisu, pozorujeme u novorodencov
a malých detí do 3 rokov, často však
ide iba o prilepenie vnútorného listu predkožky o povrch žaluďa. Ešte
donedávna bola fyziologická fimóza považovaná za chorobu, dnes je
už vedecky dokázané, že ide o normálny stav, ktorý sa upraví sám.
Preto sa aj preťahovanie predkožky odporúča až po 2,5 roku, dovtedy ani nie je dôvod na operáciu, ak, samozrejme, nespôsobuje

komplikácie. Čo nie je váš prípad,
problémy s opakovanými zápalmi
a močením sú najbežnejšie. Vtedy
je už konzervatívna liečba pomocou bylinných kúpeľov a kortikoidných alebo iných mastí zbytočná,
jediným a aj najčastejším riešením
je chirurgický zákrok, tzv. cirkumcízia, ľudovo nazývaný obriezka. Pokiaľ sa totiž zúžená predkožka neodstráni, hromadenie mazu bude
naďalej spôsobovať hnisavé infekcie, zvýšenú teplotu, no najmä
bolesti. Aj preto by som vo vašom

prípade so zákrokom neváhal, zo
svojej 25-ročnej praxe, kedy každý
týždeň operujem asi 20 pacientov,
môžem potvrdiť, že syn je v ideálnom veku na takýto zákrok, najlepšie je to riešiť ešte v predškolskom
veku.
Ide o naozaj rýchly, asi 15 minút trvajúci zákrok prebiehajúci
v celkovej anestézii s rekonvalescenciou 7 až 10 dní. V pooperačnom období, najmä v prvých 2–3
dňoch, sa môže vyskytnúť pooperačný opuch, ktorý ale vieme riešiť
podávaním bežných analgetík.
Operáciu vykonávame aj na našom pracovisku v Nemocnici Malacky v rámci jednodňovej chirurgie, čo znamená, že pacient ráno
prichádza, je operovaný a poobede ide domov. Výhodou je nielen
fakt, že na termín nečakáte, ale že
dieťa môže byť v neustálom kontakte s matkou, resp. rodičom.
Psychickú pohodu dieťaťa a matky považujem za dôležitú, na našich nadštandardne zariadených
izbách sa preto snažíme vytvoriť
atmosféru pohody až rodinného
prostredia.
-prPlatená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

O podmienkach inzercie sa môžete kontaktovať
na media@malacky.sk, malackyhlas@malacky.sk
a telefónnom čísle 034/796 61 73.
Termíny uzávierok nájdete na www.malackyhlas.sk.
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Všetko je o dobrej
komunikácii

blahoželanie
Ružičku k 80-ke pre Teba máme,
z celého srdca Ti ju dáme,
aby si nikdy necítila žiaľ
a pre nás mala usmiatu tvár.
Zdravie nech ti slúži ešte dlhé roky,
šťastné nech sú všetky Tvoje
ďalšie kroky.
Všetko najlepšie
Lujze Kučerovej
prajú dcéry s ro
dinami, ostatná
rodina a pravnuč
ka Viktória posie
la babke božtek
na líčko.

Jeden múdry človek pred rokmi povedal: „Všetko, čo naozaj potre
bujem vedieť, naučil som sa v materskej škole.” Ako učiteľka, ktorá
s deťmi roky pracuje, mu musím dať za pravdu.

Malé deti sa u nás učia nielen
spoznávať okolitý svet, ale hlavne
vnímajú atmosféru, ktorá v tej ich
škôlke vládne. Malé deti totiž vní
majú tento svet nielen prostredníc
tvom zmyslov, ale hlavne srdcom.
Preto je z môjho pohľadu veľmi
dôležité, ako spolu komunikujú
„dospeláci“, s ktorými sa deti denne
stretávajú. Na to, aby sa deti dobre
cítili, nepotrebujú luxusné hračky,
ani extra vybavenie. Jednou z naj
dôležitejších vecí pre deti je, aby si
ľudia vyšli v ústrety. V našej komu
nite detí, rodičov, pedagogických
aj nepedagogických pracovníkov
elokovanej budovy MŠ na Rakáren
skej ulici sa táto snaha, zdá sa, darí.

Detičky sú u nás spokojné a násled
ne sú spokojní i rodičia. Nepotre
bujeme z ich úst počuť denne, ako
oceňujú našu prácu. Skôr nás teší,
že nám pomáhajú a spolupracujú
s nami.
V minulosti nám rodičia pomohli
pri získaní viacerých grantov. V sú
časnosti pomáhajú hlavne pri získa
ní sponzorov, finančnej pomoci, ale
aj aktívnou účasťou na brigádach.
Ako väčšina škôl na Slovensku,
aj naša elokovaná budova potrebu
je nakupovať nové pomôcky, hrač
ky pre deti a upravuje svoje okolie.
Hlavne s posledným nám pomáhajú
aj rodičia detí.
Na jar tohto roku sme betónovali

Hviezdičky
z dopravnej
výchovy
Elokované triedy MŠ na Hviezdoslavovej ulici realizujú projekt s ná
zvom Hviezdičky z dopravnej výchovy s celkovými nákladmi 2025 €.
Podporu vo výške 1850 € získala škôlka z Nadácie Volkswagen Slo
vakia cez grantový projekt Bezpečne na cestách.
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od 18. 10. do 3. 11. 2014
lavičky. Suchý betón nám dodal je
den z rodičov našich detí pán Lon
gauer, dosky na lavičky sme dostali
tiež od rodiča, pána Kunáka. Túto
jeseň sme mali dve veľké brigády,
pri ktorej sme upravovali náš škol
ský dvor. V spolupráci s rodičmi sme
získali sponzorov, ktorí nám zabez
pečili cement. Sponzorsky sme do
stali cement z firmy Holcim Rohož
ník a Stavmat Malacky. Opravili sme
jednu terasu pri triede a ostatný
betón sme použili a ešte použijeme
na opravu chodníkov. Pre lepší prí
stup od Zámockého parku nám ro
dičia pomohli urobiť bránku. Na jar
plánujeme urobiť detské dopravné
ihrisko.
Ďakujem touto cestou všetkým
rodičom, starým rodičom, dobro
voľníkom, Malackému skrášľovacie
mu spolku, pedagogickým aj nepe
dagogickým zamestnancom eloko
vanej budovy, ktorí pomáhajú. Vaša
aktívna účasť na brigádach nám
veľmi pomáha. Ďakujeme za pomoc
pri získavaní sponzorov a financií
prostredníctvom grantov, za spolu
prácu pri organizovaní akcií. Teším

sa na akcie, ktoré sme pre vás a vaše
deti pripravili. Najbližšia bude be
siedka pre seniorov a lampiónový
sprievod.
Text, foto: S. Holešová

MÁTE BOLESTI?

Naši jubilanti
80 – Cecília Kúrová, Ing.
PhD. Andrej Hlasný, Ján
Malášek, Ladislav Malá
šek, Valéria Šudíková; 85 – Bože
na Komorníková; 90 – Anastázia
Kühtreiberová; 91 – Mária Šplí
chalová

Zažívacie, kožné,
dýchacie, kĺbové a iné?

Povedali si áno
Lukáš Grobár a Valéria
Duffeková, Alexander Kasjanov
a Katarína Hájková

DIACOM

Nie sú medzi nami
Terézia Somolányiová,
Plavecký Štvrtok , *1921;
Jozef Závora, Malacky,
*1948; Richard Dvorák, Rohožník,
*1938; Ivan Sokol, Borský Svätý
Jur,*1934; Mária Šefčíková, Pla
vecký Štvrtok, *1925; Bohuslav
Janček, Viedeň, *1944; Anna Va
lentovičová, Záhorská Ves, *1934;
František Žuja, Malacky, *1928;
Anna Klimová, Malacky, *1953;
Miroslav Beňo, Senica, *1954; Jú
lius Strunga, Malacky, *1929

Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie

odhalí príčinu vášho problému
(mikroorganizmy, parazity,
chemické látky).
Navrhneme vám terapiu
novými účinnými
biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 €
je vhodné aj pre deti.

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

SPOMIENKY
22. októbra sme si
pripomenuli 10. vý
ročie, čo nás navždy
opustil milovaný
manžel, otec, svo
kor a nezabudnu
teľný dedko Štefan
Kollár. S láskou a bolesťou v srdci
spomína manželka, deti s rodinami
a vnúčatá. Kto ste ho poznali, spo
mínajte spolu s nami.
Škôlka na Hviezdoslavovej ulici
začala s postupnou revitalizáciou
školského dvora, v najbližších dňoch
bude v rámci projektu Hviezdič
ky z dopravnej výchovy vytvorené
na betónových plochách odborní
kom navrhnuté do
pravné ihrisko. Škôl
ka tiež kúpila odrá
žadlá a kolobežky,
prilby a reflexné
vesty. Výstupom
projektu sú okrem iného aj krátke
animované filmy, ktoré znázorňujú
rôzne dopravné situácie, do ktorých
sa deti ako účastníci cestnej pre
mávky môžu dostať. Vďaka tomu sa
z grantových prostriedkov do škôlky
zakúpil fotoaparát so statívom.
Cieľom projektu je zvýšiť pove
domie detí o pravidlách cestnej
premávky, nech si osvoja základy

bezpečného správania na cestách.
Pri vzdelávaní využívali interaktív
nu tabuľu, neskôr si modelovali si
tuácie na magnetickej tabuli a foti
li jednotlivé sekvencie tak, aby ich
s pomocou pedagógov vedeli spojiť
do krátkeho animo
vaného filmu. Zážit
kom pre deti iste bo
la aj návšteva štábu,
ktorý prišiel zhotoviť
o projekte pre Nadá
ciu Volkswagen spot.
Elokované triedy MŠ Hviezdosla
vova pravidelne usporadúvajú aj
recitačnú prehliadku Mám básničku
na jazýčku. V rámci dopravného pro
jektu vznikajú aj básničky k téme,
ktoré potom na jar malí škôlkari
z Hviezdoslavovej prezentujú verej
nosti.
Text, foto: MŠ Hviezdoslavova

Hoci si odišiel,
nie si medzi nami,
ale v našich srdciach
stále budeš s nami.
25. októbra sme si
pripomenuli 1. vý
ročie úmrtia náš
ho manžela, otca, deda Františka
Štoru. S láskou a úctou spomína
manželka, dcéry Anička a Katka s ro
dinami. Kto ste ho poznali, venujte
mu spomienku spolu s nami.

Odišiel si cestou,
po ktorej kráča
každý sám,
ale spomienky
v srdci zostali nám.
29. októbra sme si
pripomenuli 2. vý
ročie úmrtia nášho milovaného
manžela Jozefa Matúška z Mala

ciek. S láskou a úctou spomínajú
manželka Ružena, švagriná Helena,
krstné deti Peter a Ivana, Dominika
a Marián. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
2. novembra sme
si pripomenuli 5.
výročie, čo nás na
vždy opustila naša
drahá manželka,
mamička, babka
Darinka Šabíko
vá z Malaciek. S láskou a úctou spo
mínajú manžel Jaroslav, syn Jaroslav
s rodinou, dcéra Renátka s rodinou,
vnúčatá Jaroslav, Alex, Karolínka,
Nikolaj a ostatná rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomien
ku. Ďakujeme.
Život a prácu
mal si tak rád,
odišiel si náhle,
nestačil si nám
ani zbohom dať ...
4. novembra sme
si pripomenuli 1.
smutné výročie úmrtia nášho dra
hého manžela, otca, deda a prade
da Ladislava Špelitza z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú man
želka, dcéry Marika a Any s ostatnou
rodinou.

Odišiel si ako tichý sen,
nepovedal si zbohom,
viac už neprídem.
Len kvety Ti na hrob môžeme dať,
s láskou a úctou spomínať.
6. novembra si pri
pomíname odchod
nášho drahého ot
ca, starého otca
a skvelého človeka
Karola Augustovi
ča.
3. novembra sme
si pripomenuli ne
dožitých 55 rokov
našej mamičky,
dcéry, krstnej Jan
ky Schreiberovej.
S láskou a úctou
spomína dcéra Lenka, mama, ses
tra Vierka s rodinou, rodina Škodová
a priatelia. Odpočívaj v pokoji.
8. novembra si pri
pomenieme 16. vý
ročie úmrtia Miku
láša Schreibera
z Malaciek. S láskou
spomína manželka,
dcéra Vierka s rodi
nou, vnučky Simonka, Lenka a rodi
na Škodová. Odpočívaj v pokoji.

8

ŠPORT / KULTÚRA

19/2014

Oddiel usporiadal v tomto roku
2. kolo majstrovstiev Slovenska žiakov v Jakubove a podarilo sa mu
vybudovať tréningovú a pretekársku trať na tamojšom štrkovisku.
Súťaž žiakov chce oddiel organizovať i v budúcom roku, v prvom
týždni prázdnin, a opäť si chce vybojovať účasť na majstrovstvách
sveta žiakov. Samozrejme, znova
bude záležať na podpore sponzorov i na dobrej spolupráci s firmami
Fytofarma a PepsiCola Malacky.
To, že vodní motoristi idú správnym smerom, potvrdila i účasť

Emila Junga v októbri v Bratislave
na stretnutí s ministrom školstva,
vedy, výskumu a športu Petrom
Pellegrinim. V rámci tohto stretnutia si predseda malackých vodných
motoristov prevzal z rúk ministra
ocenenie za dlhoročnú prácu so
športovo talentovanou mládežou.
K tomuto oceneniu blahoželáme
a veríme, že malackí vodní motoristi
budú naďalej dobre reprezentovať
naše mesto.
Text: A. Pašteka
Foto: Archív E. J.

Benefičný koncert
Svitania v kostole
Už po jedenásty raz sa v Malackách uskutoční benefičný koncert
na podporu ľudí s mentálnym postihnutím združených vo Svitaní
– ZPMP v Malackách. Spoluorganizujú ho neziskové organizácie,
ktoré vznikli pod Svitaním – Vstúpte v Malackách a Dom Svitania
v Jakubove. Známi hudobníci a speváci vystúpia bez nároku na
honorár. Novinkou tohto roka je, že sa koncert uskutoční vo františkánskom kostole.

Na fotografii zľava: Vladimír Slaný, Richard Pajpach, Vladimír Slaný ml., Oliver Šíra, Emil Jung

Vodní motoristi
bilancujú sezónu
Aj tohtoročná sezóna priniesla spokojnosť malackým vodným motoristom. Ako vždy
v posledných rokoch najviac
potešili mladí adepti tohto
športu.

V priebehu sezóny sa zúčastnili
mladí malackí vodní motoristi na
štyroch pretekoch seriálu majstrovstiev Slovenska v kategórii Formule FUTURE. Na prvých pretekoch
v Piešťanoch im patrilo jedno prvé
a dve druhé miesta, na „domácej“
vode v Jakubove získali po jednom
prvom, druhom a treťom mieste,

v druhých piešťanských pretekoch
jedno prvé miesto a v posledných
pretekoch seriálu v Komárne obsadili jedno prvé a dve druhé miesta. Samozrejme spomenuté sú len
umiestnenia na stupňoch víťazov.
V konečnom súčte bodov
u mladších žiakov sa majstrom Slovenska stal Kristián Viktorín a tretie
miesto na Slovensku patrilo Oliverovi Šírovi. Ďalšie umiestnenia Malačanov boli nasledujúce: Alex Vejmelka piaty, Emma Hačková siedma
a Kristína Vašková deviata. Richard
Pajpach u starších žiakov obsadil
na Slovensku 2. miesto a Michaela

Novotná skončila deviata. Družstvo
Malaciek zvíťazilo i v hodnotení
družstiev v Jakubove pred Piešťanmi a Interom Bratislava.
Richard Pajpach štartoval i na
majstrovstvách sveta v tejto kategórii v nemeckom Duisburgu,
kde skončil na 10. mieste, a v majstrovstvách Európy obsadil v tom
istom meste 11. miesto. U mladších
žiakov Oliver Šíra v rámci MS skončil
na 12. mieste a v rámci ME na 13.
mieste. Už tradične medzi veteránmi v kategórii 500 ccm V bojoval
predseda Oddielu vodného motorizmu Malacky Emil Jung. Jeho
umiestnenia v seriáli majstrovstiev
Slovenska boli takéto: Jedovnice
– 3. miesto, Komárno – 2. miesto,
Bratislava – 2. miesto a Trenčín –
3. miesto. Konečný súčet bodov
znamenal zisk striebornej medaily
v rámci Slovenska.

Koncert sa koná v nedeľu 16. novembra so začiatkom o 14.30 h. Zaspieva na ňom speváčka Sisa Lelkeš
Sklovská, sólista opery SND Gustáv
Beláček, gospelové speváčky Sima
Martausová a Janais či Richard Čanaky známy z dvojice zo Spievankova.
Milovníci organovej hudby sa
môžu tešiť na špičku slovenského
organového umenia Mareka Vrábela. Hudbu s vášňou predvedie aj
komorný orchester ZOE. Medzi
účinkujúcimi nebudú chýbať ani
domáci účinkujúci – speváčka Ga
bika Peťková v sprievode Petra Mül-

lera. Vystúpia tiež klienti Vstúpte,
n. o. Programom bude sprevádzať
Lucia Hablovičová.
Vstupenky za 5 € si môžete zakúpiť vo Vstúpte, n. o., na Ul. 1. mája,
v predajni Vecičky s Dušou na Radlinského ulici a v TIK-u v Inkubátore. Výťažok zo vstupného bude ve
novaný na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.
Podporiť usporiadateľské orga
nizácie môžete aj kúpou ich výrobkov v deň koncertu alebo príspevkom do dobrovoľnej zbierky.
Text, foto: Vstúpte, n. o.
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