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ÚVODNÍK

Keď sa zima 
opýta...
 Srdečne vás pozývame do malac-
kej vianočnej dedinky. Viacerí čitatelia 
možno teraz zaváhali, aký je vlastne dá-
tum v  kalendári, a možno si niektorí aj 
ťukáte na čelo. Hoci máme iba polovicu 
októbra, u nás, na na mestskom úrade 
už pracujeme na príprave Adventných 
Malaciek. Ich súčasťou budú aj vianočné 
trhy vo forme malebnej dedinky tak, ako 
sme ju zažili vlani. Po minuloročnej premi-
ére je jasné, že preniesť stánky do centra 
mesta bolo dobré rozhodnutie, čo zname-
ná, že na Mierovom námestí sa stretneme 
aj tento rok. Zároveň sme vypočuli názo-
ry mnohých návštevníkov, ktorým sa štyri 
dni zdali málo. Tento rok budú teda via-
nočné trhy dlhšie, presne 8 dní,  od piatku 
16. decembra do piatku 23. decembra. 
Bude viac stánkov a tie, v ktorých sa bude 
podávať občerstvenie, budú väčšie než 
vlani. Verím, že sa vianočná dedinka opäť 
stane miestom radosti, dobrej nálady 
a priateľských či rodinných stretnutí. Do-
vtedy však máme ešte (alebo už iba) dva 
mesiace. Zatiaľ majte príjemné jesenné 
dni a dúfam, že k tomu prispejú aj stránky 
Malackého hlasu.

Ľ. Pilzová

Išel Macek do Malacek...
odkád? proč?
Pesničku Išel Macek do Malacek pozná celý svet. Spieva ju Karel Gott, spieva-
jú ju Japonci, spievajú ju športoví fanúšikovia. Čo ale v skutočnosti vieme o 
Mackovi? Odkiaľ išiel a prečo práve do nášho mesta? A čo na to pani Macková? 
Odpovede sa dozvieme už čoskoro. V sobotu 15. októbra bude v Malackách 
1. medzinárodní konferencia o Mackovi. Bližšie informácie na strane 4. 

Hľadáme 
vianočný strom
 Pamätáte sa, aký krásny strom 
skrášľoval Malacky počas vlaňaj-
ších Vianoc? Aj tento rok chceme 
mať nádherný vianočný strom. Po-
môžete nám ho nájsť? Ak máte na 
svojom pozemku pekný, urastený 
strom – smrek alebo jedľu – a  radi 
by ste ho darovali mestu na vianoč-
nú výzdobu, ozvite sa nám. Vaše 
ponuky zbiera pani Jana Chválová 
z Útvaru výstavby a  životného pro-
stredia MsÚ Malacky, mailová adresa 
jana.chvalova@malacky.sk. 
 V  prípade, že výška a  kvalita 
stromu bude zodpovedať kritériám, 
mesto ho na svoje náklady odve-
zie a  inštaluje ako súčasť vianočnej 
výzdoby. Meno darcu zverejníme 
v mestských médiách. 

Ďakujeme. MsÚ 

Budúcnosť dopravy na Hlbokej: 
mesto hľadá riešenie 
 Obyvatelia Hlbokej ulice požia-
dali písomnou formou mesto o zme-
nu organizácie dopravy vo svojej lo-
kalite. Medzi ich požiadavky patrí:
• zabezpečenie jednosmernej pre-
mávky na Hlbokej v časti od Duklian-
skych hrdinov po Hurbanovu, 
• zákaz vjazdu nákladných motoro-
vých vozidiel,
• zníženie rýchlosti na 30km/h,  
• zaradenie Hlbokej ulice do plánu 
rekonštrukcií na rok 2017.
 Na základe tejto žiadosti necha-
lo mesto spracovať geodetické za-

meranie Hlbokej ulice v časti medzi 
ulicami Duklianskych hrdinov a Pís-
niky. Následne v tejto lokalite preve-
rilo vlastnícke vzťahy a vo vlastných 
kapacitách spracovalo návrh, ktorý 
zohľadňuje požiadavky obyvateľov 
ulice, vlastnícke vzťahy aj technické 
normy. Výsledkom je návrh komplex-
nej rekonštrukcie Hlbokej v úseku od 
Duklianskych hrdinov po Hodžovu. 
Či sa jeho realizácia 
dostane do budúco-
ročného rozpočtu, roz-
hodnú poslanci MsZ. Vi
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Mestské centrum sociálnych služieb 
otvorilo dvere verejnosti

Vo štvrtok 6. októbra sa v Mestskom centre sociálnych služieb v Malackách uskutočnil Deň otvorených dverí. „Teší ma, že ste sa prišli pozrieť, ako 
sa nám darí, aké činnosti vykonávame, dozvedieť sa, čo všetko môžeme pre vás urobiť a celkovo sa zoznámiť s naším centrom. Cíťte sa u nás ako 
doma,“ privítala návštevníkov riaditeľka Melánia Dujsíková. Pozvanie na milé stretnutie prijal aj primátor Malaciek Juraj Říha. 
 

Poslanie, odvaha, odhodlanosť 
 Počas histórie Mestského cen-
tra sociálnych služieb (MsCSS) 
v  Malackách, ktoré vzniklo v  roku 
2001 ako príspevková organizácia 
mesta, sa tu vystriedalo neuve-

riteľných šesťsto zamestnancov. 
Fluktuácia v  zariadení je čiastočne 
aj z  toho dôvodu, že sociálna služ-
ba nie je dostatočne finančne 
ohodnotená. Viacerí však odišli aj 
preto, že túto prácu nemôže a  ne-

dokáže vykonávať každý. Ide totiž 
o  poslanie, odvahu a  odhodlanosť 
pracovať pre ľudí, ktorí sú odkázaní 
na pomoc iných. V rámci služieb, 
ktoré centrum poskytuje, sa tu sta-
rajú o tisíc klientov ročne. 

Seniorom vraciame, čo dali mestu
 Jedno mesto, jedno spoločenstvo 
– taká je filozofia malac-
kej samosprávy. V tom-
to duchu pristupuje 
radnica aj k seniorom. 

Registrácia predajcov na vianočné trhy
 Predajcovia, ktorí chcú počas vianočných trhov v  Malackách ponúkať 
výrobky alebo občerstvenie, sa môžu registrovať na internetovej stránke 
www.jarmoky.eu. Registrácia je možná do soboty 15. októbra vrátane. 
 Tohtoročná vianočná dedinka bude mať rovnakú tvár ako vlani, avšak 
stánkov s tovarom, jedlom i nápojmi bude viac. „Stánky s gastro sortimen-
tom budú tentoraz väčšie. Rád by som zdôraznil, že tak ako minulý rok, aj ten-
toraz uprednostníme malackých podnikateľov,“ povedal primátor Juraj Říha. 
 Vianočné trhy v Malackách sa budú konať od 16. do 23. decembra, pričom 
prvé tri dni, teda od piatka do nedele (16. – 18. december), budú rozšírené 
o stánky na Bernolákovej ulici pozdĺž Inkubátora. Primátor mesta: „Už teraz 
sa tešíme na vystúpenia známych spevákov a skupín. Samozrejme, predstavia 
sa aj Malačania – od najmenších až po dospelých.“ O programe a pripravova-
ných novinkách budeme priebežne informovať v mestských médiách.

-lubi-

Lekári aj mestská polícia 
zostávajú v bývalej budove MsÚ
Vzhľadom k  opakovaným otázkam obyvateľov k starej budove MsÚ 
na Radlinského znovu informujeme, že Mestská polícia Malacky je stále 
na svojom pôvodnom mieste. V budove zostali aj lekárske ambulancie.
O budúcnosti budovy na Radlinského rozhodnú poslanci mestského za-
stupiteľstva, avšak táto téma nateraz nie je aktuálna. 

-red-
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Malacky, Vianoce 2015
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S mestom môžete komunikovať cez počítač
Mesto Malacky už poskytuje svoje služby aj elektronicky. Znamená to, že občan nemusí chodiť osobne na mestský úrad.  Ak máte občiansky preukaz s čipom a elektronickým podpisom 
(tzv. elektronickú identifikačnú kartu, eID kartu), môžete komunikovať s mestským úradom doslova „z vlastnej obývačky“. Keďže elektronický podpis je rovnocenný s vlastnoručným pod-
pisom, aj elektronické podanie má rovnakú váhu, ako keď občan príde so svojou žiadosťou na úrad osobne.

49 služieb z pohodlia domova
 Na internetovej stránke mesta 
www.malacky.sk nájdete odkaz 
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMO-
SPRÁVY, kde si môžete vybrať, kto-
rú konkrétnu službu potrebujete 
vybaviť. 
Mesto poskytuje 49 elektronic-
kých služieb z týchto oblastí:
• Financie
• Podnety a sťažnosti
• Majetok, bytová politika
• Prevádzky
• Cestná doprava

• Územný rozvoj
 • Životné prostredie
• Bezpečnosť a verejný poriadok
• Všeobecná vnútorná správa
• Kultúra, šport, cestovný ruch
• Školstvo a školské zariadenia 

Sme medzi prvými 
 Malacky sú takpovediac prie-
kopníckym mestom v poskytovaní 
služieb elektronickým spôsobom. 
„Spolu s  naším partnerom v  pro-
jekte, mestom Stupava, sme boli 
v  rámci Slovenska medzi prvými. 

Dnes už postupne 
pribúdajú ďal-
šie samosprávy. 
Zákon o  e-go-
vernmente to-
tiž stanovuje, 
že od 1. novem-
bra musia všetky 
orgány verejnej 
moci prijímať 
elektronické po-
dania, vytvárať 

e l e k t r o n i c -
ké roz-
h o d n u -

tia a  doručovať ich elektronickým 
spôsobom,“ hovorí referent MsÚ 
Malacky pre elektronizáciu Peter 
Holúbek.  Malacky preto využili 
možnosť prezentácie na medziná-
rodnej IT konferencii spoločnosti 
InterWay, ktorá bola aj dodávate-
ľom nášho projektu. „Prítomným 
sme spolu s  manažérkou InterWay 
Miroslavou Gajdošovou priblížili 
okolnosti i dôvody, prečo projekt 
elektronizácie vznikol. Predstavili 
sme aj jeho benefity pre samosprávu 
i  našich občanov,“ povedal projek-
tový manažér Matej Farkaš.

Priamo z domu: priznania, žiadosti, 
oznámenia, pripomienky, podnety
 Elektronické služby samosprá-
vy sú už realitou.  Sú tu preto, aby 
mohol občan komunikovať so 
svojím mestom jednoduchšie než 
doteraz. Ak teda chcete podať 
napríklad priznanie k daniam (z 
nehnuteľnosti, za psa, za pre-
dajné automaty atď.), žiadosť 
(o vydanie rybárskeho lístka, 
o  informáciu podľa infozákona 
atď.), oznámenie, pripomienku 

(k návrhu rozpočtu mesta, k ná-
vrhu záverečného účtu  mesta, 
k návrhu alebo nariadeniu mes-
ta atď.) či podnet, stačí k  tomu 

počítač, eIDkarta (s  elektronic-
kým podpisom) a čítačka.

Ľ. Pilzová

Mestské centrum sociálnych služieb otvorilo dvere verejnosti
(dokončenie zo strany 1) 

 Ako pripomenul J. Říha počas 
besedy v  MsCSS, mesto po voľ-
bách nezvýšilo dane, radšej ušetrilo 
155 tisíc eur na svojich prevádzko-
vých nákladoch. Dotácie pre senior-
ské kluby zvýšilo na vyše 1500 eur 
pre každý, a  to ich je v  Malackách 
až šesť. Pri každej prebiehajúcej 
či plánovanej rekonštrukcii sa pri-

hliada na bezbariérovosť, ako 
aj na vodiace pásy pre slabozrakých 
a  nevidiacich. Najstaršiu generáciu 
Malačanov samospráva neobíde ani 
pri plánovanom zavedení mestskej 
hromadnej dopravy, presnejšie pri 
plánovaní trás tak, aby spájali dôle-
žité lokality (nemocnica, nákupné 
centrá, cintoríny). „Seniorom vracia-
me len to, čo oni sami, počas svojho 
aktívneho života, dali nášmu mestu,“ 
povedal primátor.

Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva
V dohľadnej dobe príde aj na vynove-
nie MsCSS. „Častokrát dostávam otáz-
ku – čo bude s  touto budovou? Roky 
sa vie a rozpráva o tom, že klienti centra 
sú rozdelení v dvoch prevádzkach – jed-
na je na Ulici 1. mája a druhá na Mie-
rovom námestí v  bytovom dome. Na-
ším cieľom je dostať ich všetkých pod 
jednu strechu,“ zdôraznil J. Říha s tým, 
že jeho sľub – dobudovanie zariade-
nia - stále platí. „Budovu centra nadsta-
víme o jedno podlažie s terasou a súčas-
ne revitalizujeme dvor. Aktuálne máme 
dokončenú projektovú dokumentáciu 

a  sme v  stavebnom konaní. Rozpočet 
na tento zámer predstavuje 500 tisíc eur 
a  my sme pripravení predložiť ho ako 
projekt  poslancom,“ priblížil primátor. 
V  neformálnej diskusii potom odpo-
vedal na otázky prítomných.

Privítame vás kedykoľvek 
 Na Deň otvorených dverí do Mest-
ského centra sociálnych služieb trafil 
naozaj každý, kto chcel - už z diaľky bolo 
počuť veselú živú muziku a spev. Podu-
jatie však ponúklo aj ďalšie príjemné 
prekvapenia. Jeho súčasťou bola na-
príklad prednáška o Alzheimerovej cho-
robe a iných problémoch, ktoré sužujú 
predovšetkým seniorov. Návštevníkov 
určite potešila aj nostalgická výstava 
starých hračiek. Nechýbalo vynikajúce 
občerstvenie, ktoré pripravili šikovné 
ruky klientov a zamestnancov centra.  
Cieľom vzorne pripraveného prezen-
tačného podujatia bolo predstaviť 
mestské centrum sociálnych služieb 
širokej verejnosti, hostitelia ochotne 
odpovedali na všetky otázky návštev-
níkov. Ako však podotkla M. Dujsíko-
vá, informovať verejnosť o svojej čin-

nosti sú pripravení nielen počas po-
dobných akcií. Tí, ktorí sa so srdcom 
na dlani starajú o to, aby nikto nebol 
sám, vás ochotne usmernia či vám 
poradia, kedykoľvek o to požiadate.   

Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Mestské centrum sociálnych 
služieb poskytuje tieto služby:

• Zariadenie opatrovateľskej služby
• Denný stacionár
• Domáca opatrovateľská služba
• Požičiavanie pomôcok
• Prepravná služba
• Jedáleň
• Práčovňa
• Stredisko osobnej hygieny
• Útulok
• Odľahčovacia služba
• Sociálna posudková činnosť
• Základné sociálne poradenstvo

Z rokovania MsZ 
29. septembra

Mestské zastupiteľstvo rokovalo o návrhoch troch všeobecne záväz-
ných nariadení (VZN), o ekonomických bodoch a o prevodoch, pre-
nájmoch nehnuteľností a zmluvách. 

Denný stacionár bude lacnejší, 
opatrovateľská služba drahšia  
 Denný stacionár v  mestskom 
centre sociálnych služieb fungu-
je približne 1 a  pol roka. O  túto 
službu je záujem, avšak pre mno-
hých je doterajší poplatok 1 euro 
za hodinu príliš vysoký. Keďže 
pobyt v  dennom stacionári pro-
spieva klientom po psychickej 
aj fyzickej stránke a je to aj pomoc 
pre príbuzných, je v záujme všet-
kých, aby sa kapacita stacioná-
ra využívala čo najviac. Poslanci 
preto schválili zníženie úhrady 
o 0,30 €, čo znamená, že od 1. no-
vembra sa bude za hodinu po-
bytu v stacionári platiť 0,70 €. 
 Poplatok za hodinu opatrova-
nia sa zvýši o 0,20 €, na 1,30 €. Zá-
ujem o opatrovateľskú službu rastie, 
ba dokonca MsCSS už nevie vyho-
vieť všetkým žiadostiam. Dôvodom 
je predovšetkým nízke finančné 
ohodnotenie opatrovateliek a z toho 
vyplývajúci ich nedostatok. Odhadu-
je sa, že zvýšenie úhrady za opatro-
vateľskú službu o  20 centov prine-
sie MsCSS vyšší príjem o  približne 
11 tisíc € za rok. Táto suma sa môže 
použiť na mzdy opatrovateľkám 
(osobný príplatok každej by sa zvýšil 
o cca 15 € mesačne). 

Evidenčná známka psa nemusí byť 
na obojku 
 Poslanci MsZ schválili nové zne-
nie všeobecne záväzného nariadenia 
o podmienkach držania psov. Majitelia 
sú naďalej povinní prihlásiť svojho 
psa do evidencie a  preukázať jeho 
totožnosť, avšak už nebude povin-
nosťou umiestniť evidenčnú známku 
viditeľne na obojku. Totožnosť zvie-
raťa môže preukázať človek, ktorý psa 
vedie, napríklad evidenčnou známkou 
umiestnenou na zväzku kľúčov. Nové 
pravidlá platia od 22. októbra.

V Maline bude wellness 
 Doterajší nájomca fitnescentra zre-
konštruuje časť priestorov športovej 
haly Malina (fitnescentrum, sauna, šat-
ňa), ktoré budú slúžiť ako nové wellness 
centrum. Rekonštrukcia sa začne v naj-
bližšom čase a do určitej miery dočas-
ne obmedzí prevádzku športovej haly 
a  krytej plavárne. Nové wellness cen-
trum by malo byť otvorené v decem-
bri, čím sa zároveň zavŕši kompletná 
rekonštrukcia prízemia športovej haly. 
 Všetky materiály v  úplnom 
znení a  jednotlivé uznesenia náj-
dete na webovej stránke mesta 
www.malacky.sk, časť MESTSKÉ 
ZASTUPITEĽSTVO.  

-lubi-

Sme tu pre vás každý pracovný deň, 
v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. 

Kde nás nájdete?
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
web: www.mscss.sk
e-mail: mscss@stonline.sk
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Budúcnosť dopravy na 
Hlbokej: mesto hľadá riešenie 

(dokončenie zo strany 1)

 Následne žiadatelia oslovili mes-
to s požiadavkou na realizáciu nové-
ho dopravného značenia ešte v tom-
to roku. V mestskom rozpočte 2016 
je na úpravu dopravného značenia 
vyčlenených 5 a pol tisíca eur, ktoré 
sa už vyčerpali (označenie spoma-
ľovačov a ďalšie problematické loka-
lity). Preto mesto pripravilo projek-
tovú dokumentáciu tak, aby ju bolo 
možné realizovať po etapách. 
• I. etapa: reorganizácia dopravy 
vodorovným a  zvislým značením 
tak, že ulica bude zaradená medzi 
obytné ulice s  prvkami upokojenia, 
na ktorej je povolená maximálna 
rýchlosť 20 km/h. Chodci a cyklisti na 
nej budú mať prednosť pred autami, 

doprava sa zjednosmerní a  povolí 
sa jazda cyklistu v  protismere. Ná-
kladná doprava bude povolená len 
pre dopravnú obsluhu. 
• II. etapa: vybudovanie chodníkov 
a rekonštrukcia povrchu komunikácie.
 Obyvateľom spomínanej loka-
lity je aj zástupca primátora Mala-
ciek Milan Ondrovič. „Ako poslanec 
za tento obvod sa snažím robiť maxi-
mum, aby sa ešte tento rok zabezpe-
čili potrebné financie aspoň na prvú  
etapu a pripravila sa dokumentácia 
na komplexnú rekonštrukciu Hlbokej 
až po Hodžovu,“ hovorí. Mesto hľadá 
spôsob, ako obyvateľom vyjsť v  ús-
trety a vyhovieť ich požiadavkám. 
 Keďže sa v  I. etape nebude bu-
dovať chodník, priestor, ktorý vznik-
ne zjednosmernením komunikácie, 

sa vyznačí dopravným značením. 
Vyznačený pruh široký 1,5 metra 
bude určený ako spoločný priestor 
pre chodcov a cyklistov. „Spolu s po-
slancom mestského zastupiteľstva 
Richardom Hájkom pracujeme v tom-
to obvode okrem Hlbokej aj na iných 
projektoch, ktoré sa už realizujú: na- 
príklad budovanie kanalizácie a celko-
vá rekonštrukcia na Rakárenskej ulici. 
Konkrétnejšie by som spomenul dobu-
dovanie kanalizácie na  Duklianskych 
hrdinov, výstavbu chodníka od kasína 
ku škôlke,  budovanie cyklolávky a po-
stupné zveľaďovanie lesoparku, ako aj 
veľký projekt modernizácie osvetlenia 
na LED technológiu,“ uzatvára zástup-
ca primátora.

-red-, štúdia: M. Ondrovič,
foto: S. Osuský

Zmeny vo verejnom priestore

Hlboká ulica, úsek Duklianskych hrdinov – Hurbanova, II. etapa 

Hlboká ulica, úsek Duklianskych hrdinov – Hurbanova, I. etapa 

Pedagógovia ZŠ Štúrova 
sa pripojili k štrajku
 K  iniciatíve slovenských učite-
ľov, ktorá poukazuje na dlhodobo 
neriešené problémy v  školstve (níz-
ke platy, nedostatočné materiálno-
technické vybavenie škôl a  systém 
vzdelávania učiteľov), sa pripojilo 
16 pedagogických zamestnancov 
ZŠ Štúrova. Z dôvodu ich zapojenia 
sa do štrajku mali žiaci II. stupňa tejto 
školy v piatok 7. októbra voľno prvé 

4 vyučovacie hodiny a do školy prišli 
na 5. vyučovaciu hodinu. Vyučovanie 
na I. stupni a činnosť školského klu-
bu bola zabezpečená normálne. 
 Ďalšie školy – Materská škola, 
ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Záhorácka, Spo-
jená škola sv. Františka Assiského 
a Spojená škola na Pribinovej – mali 
riadne vyučovanie podľa rozvrhu. 

-red- 

Povinná jesenná deratizácia
 Jesenná preventívna celoplošná deratizácia na území mesta platí od  1. októbra  do  15. novembra.
Subjekty (predovšetkým vlastníci, resp. správcovia) sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, príp. v ob-
jektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu správcu, a to  prostredníctvom firiem. Po vykonaní deratizá-
cie treba zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác obratom referentke  Útvaru výstavby 
a životného prostredia MsÚ Malacky Jane Ježkovej (jana.jezkova@malacky.sk). Nedodržanie týchto povinností bude 
postihované v zmysle platných právnych predpisov.
 Povinné subjekty na vykonanie preventívnej deratizácie sú najmä vlastníci, príp. správcovia:  
zariadení spoločného stravovania, zdravotníckych  zariadení, obchodných  a podnikateľských prevádzok, 
školských a predškolských zariadení, prevádzkových a administratívnych budov, obytných domov, rodin-
ných domov - v prípade chovu hospodárskych zvierat, kanalizačnej siete, výrobných a prevádzkových ob-
jektov, vojenských objektov.

MsÚ

Cesta mládeže
Rekonštrukcia Cesty mládeže sa 
naplno rozbehla. Vodičov a  všet-
kých obyvateľov lokality opako-

vane prosíme o  porozumenie. 
Ešte tento rok budeme mať 
zrekonštruovanú cestu bez jám 
a výtlkov.

Chodník medzi baštou a Dérerkou
Chodník oproti súdu od bašty k Zá-
kladnej škole Dr. J. Dérera slúži oby-
vateľom už pár dní. Teraz ho skrášlil 

svieži trávnatý záhon s  lavičkami. 
Onedlho pribudnú stromy, odpad-
kové koše a cyklostojany v  novom 
mestskom dizajne. 

Nový chodník k MŠ Rakárenská 
Neupravený chodník medzi Ulicou 
Duklianskych hrdinov a  Materskou 
školou Rakárenská (pozdĺž múra Zá-
mockého parku) dostáva novú tvár. 

Divo rastúca burina a blato je preč a na-
miesto nej sme položili dlažbu. Pribud-
nú ešte aj LED svetlá. Veríme, že nový 
chodník ocenia najmä rodičia, ktorí ho 
využívajú pri ceste k materskej škole. 

-red/S. Osuský-
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Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky,
Info: +421 34 772 20 55, tik@malacky.sk,  www.tik.malacky.sk

KALENDÁR PODUJATÍ
OKTÓBER  2016

13. 10. 2016 o 18.00 h 
ČAROVŇA
Ako čakrový systém ovplyvňuje náš život
s Valériou Režnou
MCK – galéria, Záhorácka 1919,
vstup voľný

14. 10. 2016 o 16.10 h
TEKVICOVÉ STRAŠIDLÁ
CVČ, M. Rázusa 30
vstup voľný

15. 10. 2016 o 10.00 h 
1. MEDZINÁRODNÍ KONFERENCIA O MACKOVI
Do byl vlastne Macek? Kedy a odkád do Malacek išel? 
Proč? Rad slávných prednášajúcích kapacit, hudebné čísla, 
projekcia, svjetová udalost!
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3
vstup voľný

16. 10. 2016 o 17.00 h
Rozprávková nedeľa 
DIVADLO NA HOJDAČKE: POSLEDNÝ DINOSAURUS   
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3
vstupné: 3,00 €

19. 10. 2016 o 14.00 h 
DETSKÝ TVORIVÝ ATELIÉR
Organizované pre školy a ŠK
Tvorivý ateliér MCK, Záhorácka 1919
vstup voľný

23. 10. 2016 o 14.30 h
ŠARKANIÁDA
– „lieta celá rodina“    
lúka pri mlyne, Družstevná ul.
vstup voľný

24. 10. 2016 o 19.00 h
Divadlo na hambálku
G. B. Shaw: MOJA FEŠNÁ SLEČNA
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3
vstupné: 4,00 €

25. 10. 2016 o 18.00 h 
ISLAND A FAERSKÉ OSTROVY
Slávo Vongrej
MCK – galéria, Záhorácka 1919
vstup voľný

26. 10. 2016 o 18.30 h
ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH
s Andreou Záhradníkovou Krajčírovou
Tvorivý ateliér MCK, Záhorácka 1919
vstupné ľubovoľné

30. 10. 2016 o 15.00 h a 18.00 h
31. 10. 2016 o 17.00 h a 20.00 h
1. 11. 2016 o 15.00 h a 18.00 h
Historické potulky Malackami
STARÝ CINTORÍN
Prechádzka starým cintorínom a spoznávanie významných 
osobností Malaciek
Organizátori: MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera, OZ 
Malacké pohľady
vstup voľný

GALÉRIA
MCK, Záhorácka 1919, 1. poschodie

 

od 22. 9. 2016
MILAN FERENČÍK – SCÉNOGRAFIA A OBRAZY

od 20. 10. 2016 o 17.00 h
JÚLIUS V. TREBIŠOVSKÝ – TEREBESSY 
- vernisáž: 20. 10. 2016 o 17.00 h

Otvorené:
po - stv: 9.00 - 17.00 h
pi: 9.00 - 20.00 h
so:9.00 - 12.00 h

MÚZEUM MICHALA TILLNERA
MCK, Záhorácka 1919, 2. posch.

HISTORICKÉ PEČATE, PEČIATKY A ERBY Z MALACIEK
 
Otvorené:
 ut - pia:   9.00 –17.00 h
 so: 9.00 - 12.00 h
 
Vstupné: dospelí 2,00 €; deti 1,00 € 

Krypty  pod františkánskym kostolom sú otvorené na 
požiadanie aspoň deň vopred na tel. č. 0347722110. 

Z dôvodu rekonštrukcie striech a komínov bude kaštieľ do 
odvolania pre verejnosť uzatvorený.

Centrum voľného času  
 

 Vás pozýva na 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
14:30    prezentácia,  Súťaž tvorivosti pre doma vyrobených šarkanov                
            „NAJ-ŠARKAN“ /prineste si šarkana, ktorého ste si vyrobili      
            a vyzdobili  podľa vlastnej fantázie - nemusí vedieť lietať.... výber  
            materiálu a stvárnenie šarkana je len na vás/, 
             
15:00    prelety nad lúkou  - púšťanie šarkanov /môže byť i z obchodu,  
             hlavne, že vie lietať/ - súťaž  „NAJ-LETEC“  
 
16:00    vyhodnotenie súťaží, diplomy, odmeny pre súťažiacich 
                       
 

Poznámka: Časový harmonogram je orientačný. 
 

 
V prípade  dažďa sa podujatie nekoná. 

 
 
Mediálni partneri:                                                                    

 
 
Sponzor:                                                                   
 
 

Tekvicové strašidlá
14. 10. 2016 o 16:10 h
Areál  Centra voľného času, M. Rázusa 30

Milé deti a rodičia, 
Centrum voľného času 
vás už tradične pozýva  
na  TEKVICOVÉ  STRAŠIDLÁ.

Okrem zdobenia  a vyrezávania tekvíc sa môžete 
tešiť na tvorenie s Katkou (vyrábanie mydielok 
a krémikov z prírodnín). 

Pripravíme pre vás mini Donuts koláčiky a voňavý čaj.
Prineste si  tekvičku a niečo na zdobenie – listy, konáriky....
Každá tekvička postupuje do súťaže o NAJ TEKVICU. 

Program:
• zdobenie  a vyrezávanie tekvíc 
• kreatívne tvorenie s Katkou – výroba 
   darčekov z prírodnín
• súťaž o naj tekvičku - vyhodnotenie 

Na zdobenie - konáriky, listy...,
Teší sa na vás Centrum voľného času.  

1. MEDZINÁRODŇÍ
KONFERENCIA O MACKOVI

15. 10. do Malacek

Rad vjehlasných kapacit sa pokúsí objasňit zásadné otázky našej súčasnosci:

1. Otvorenie konferencie
2. Fenomén Macka v kontexte svetovej kultúry (Stano Bellan)
3. Historický kontext Mackovho príbehu (Mgr. Martin Macejka)
4. Pieseň Išeu Macek do Mauacek v pohľade muzikológa (PhDr. Peter Michalovič)
5. Psychologický profil Macka (Mgr. Magdaléna Drahošová)
6. Mackov život a práca v právnohistorickom kontexte
    (doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.)
7. Mohol by byť Macejko respondentom pre agrárneho etnografa?
    (PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.)
8. Konšpiračný pohľad na pozadie príbehu piesne (Mgr. Karol D. Horváth)
9. Pestovanie šošovice (Ing. Ivana Nováková, PhD.)
10. Macek a jeho manželka – gendrový pohľad (Mgr. Gabriela Alexová)
11. Význam Macka pre Malacky (Mgr. Martin Macejka)

za podporu dzekujeme

Milé vážené osobnosci, rodáci a prízňivci,
srdečňe vás pozíváme

protože u nás v kiňe
na Hviezdoslavovej 3

bude od 10. tak ale do 14. h.

Skoro šecki prednáški budú v slovenském jaziku. Ked nebudete rozumjet, optajte sa ludzí kolem.
Medzi tím ňekolko hudebňích čísel a jedno občerstveňí.

 Moc sa na stretnúcí s vama šeckíma ťešíme.
            S úctú váš Organizačňí víbor.
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Mažoretky ELLA sú vicemajsterkami sveta!
Píše sa 5. rok fungovania súboru mažoretiek ELLA z Malaciek. Tento rok je pre ne veľmi výnimočný, pretože majú za sebou doposiaľ najúspešnejšiu súťažnú sezónu. Nazbierali nie-
koľko vzácnych titulov a umiestnení na najvyšších súťažiach. To, že vybojovali tituly ako MAJSTER a VICEMAJSTER SLOVENSKA či VICEMAJSTER EURÓPY, už viete, no nikomu sa ani len 
nesnívalo o tom, že sa niekedy budú pýšiť titulom VICEMAJSTERIEK SVETA! 

 Po úspešných majstrovstvách 
Slovenska, kde si dievčatá vybojovali 
postup na majstrovstvá Európy i sve-
ta, mažoretky z  Malaciek vycestovali 
do chorvátskeho Poreču. Na svetovom 
šampionáte sa tam stretlo približne 
20 000 mažoretiek zo 16 rôznych kra-
jín. Sily si prišli zmerať nielen Slovenky, 
Češky, Maďarky či Poľky, ale aj Afričan-
ky a mažoretky z Kazachstanu.  
 Prvý súťažný deň odštartoval mi-
niformáciami kadetiek. ELLA mažo-
retky súťažili v  kategóriách trio ba-
ton kadet, mini baton kadet a sólo 
pom kadet. Majsterská miniformač-
ka kadetiek nemala svoj deň, obsadi-
li  5. miesto zo 14 súťažiacich. Sólis-
tka Alexandra Galovičová skončila 
na 11. priečke. Opäť ale zahviezdilo 
trio kadet v  zložení Eliška Bačová, 
Alicka Blažková a  Natálka Šibalí-
ková, ktoré po krásne zatancovanej 
choreografii stáli na bronzovom 
stupienku. Konkurencia bola naozaj 

veľká, a  tak si dievčatá môžu hrdo 
povedať, že sú  druhými vicemajster-
kami sveta a porazili silné konkurent-
ky. Slzy šťastia stekali po tvári nielen 
našim bojovníčkam a ich rodičom, 
ale aj trénerkám a členom fanklu-
bu, ktorý ich po celé dni sprevádzal 
a vytváral tú pravú súťažnú atmosféru.
 Po dni oddychu prišiel na rad 
ďalší súťažný deň, a  to kategórie 
defilé baton. Po divákmi veľmi obľú-
benom odtancovanom defilé kade-
tiek si dievčatá z  Malaciek vyslúžili 
len samú chválu a 3. miesto. To však 
na medailové hodnotenia nestačilo, 
pretože mažoretky mali pred sebou 
ešte jeden posledný súťažný deň, 
v ktorom sa po sčítaní bodov roz-
hodlo, kto bude stáť na stupienku. 
A po úspešne odtancovanom defilé 
prišla na rad veľká formácia. Všetkým 
už dobre známe „amazonky“ vyšli 
na súťažnú plochu s  tým, že do 
svojho vystúpenia dajú všetko. Za-

tancovali hrdo a  so srdcom. Počas 
vyhodnotenia im nebolo všetko jed-
no, veď išlo o  svetovú špičku mažo-
retkového športu. Už len skutočnosť, 
že sa prebojovali na svetový šam-
pionát, bol neskutočný úspech. 
A bol ešte väčší, keď prekonali naj-
väčšie favoritky z  Českej republiky 
a  získali striebro. Neuveriteľná ra-
dosť, s akou dievčatá utekali na stu-
peň víťazov, sa všetkým vryje hlboko 
do pamäti, o  radosti a  slzách tréne-
riek a rodičov ani nehovoriac. 
 Dievčatá spolu s  trénerkami 
prišli do Poreču bojovať s  vierou, 
že obsadia aspoň  5. alebo 6. priečky, 
čo sú na majstrovstvách sveta vzác-
ne umiestnenia. Vôbec neočakávali 
až taký úspech, aký sa im napokon 
podaril. Dlhé hodiny každodenného 
trénovania sa vyplatili a z roka na rok 
urobili neskutočný pokrok, vďaka 
čomu sa dostali medzi svetovú špič-
ku. Dievčatá tak splnili sen nielen 

sebe, ale aj trénerkám Daniele Bu-
kovskej, Kristíne Horeckej a  Mar-
tine Danihelovej. Tie vždy túžili 
vychovať z dievčat mažoretky, ktoré 
budú na svetových šampionátoch 
stáť na stupňoch víťazov. 
 Ešte dlho sa budú z tohto úspe-

chu spamätávať. Za jeden-jediný rok 
sa dostali na vrchol tohto športu, 
za čo im patrí obrovská pochvala 
a vďaka za krásnu reprezentáciu klu-
bu, mesta Malacky i Slovenska. 

Text: K. Horecká,
foto: ELLA Malacky

Seniori obdivovali Vysoké Tatry 
Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov z Malaciek strávili jeden septembrový týždeň v Tatrách. Vybrali 
sa tam obdivovať prírodné zákutia, nadýchať sa čerstvého vzduchu a lepšie spoznať tento krásny kút našej krajiny. 

 Už cestou sme obdivovali mestá, 
dedinky, pohoria a rieky, ktoré sa mi-
hali za oknami vlaku. Tatry nás hneď 
po vystúpení v  Tatranskej Lomnici 
privítali krásnym slnečným počasím, 
ktoré vydržalo po celý týždeň. 
 Plné pohody boli naše ranné 
cvičenia na ihrisku vedľa chaty, 
ktoré niektorí z  nás denne absol-
vovali aj napriek rannému chladu. 
Veľkým zážitkom boli túry tatrans-
kými chodníkmi, keď mnohí z  nás 
prekonali sami seba. Určite ne-
zabudneme na túru k  Rainerovej 
chate z  Hrebienka a  potom popri 
Studenom potoku k  Studenovod-
ským vodopádom. Nebolo to jed-
noduché, ale vydržali sme. Neza-
budnuteľné chvíle boli aj pri trase 
zo Štrbského plesa k Popradskému 
plesu alebo pri návšteve Symbo-
lického cintorína. Napriek únave 
sme si cestou k zastávke tatranskej 
električky veselo zaspievali. Jeden 
celý deň sme strávili v Spišskom 
Podhradí a Levoči, kde sme si pre-
zreli baziliku, radnicu, Dom Majstra 
Pavla a v Spišskom múzeu sme ob-
divovali maľby Martina Benku. 
 Tí z nás, čo sa v posledný deň po-
bytu vyviezli lanovkou na Skalnaté 
pleso, urobili dobre. Tatry nám na roz-

lúčku poskytli úžasnú a nezabudnuteľ-
nú panorámu slnkom zaliateho Lom-
nického štítu, a nielen to: celé pohorie 
sa ukázalo vo svojej kráse. V nemom 
úžase sme stáli nad mocnou silou prí-
rody, ktorá vytvorila toto krásne dielo. 
 Počas cesty domov bol našou 
zastávkou ešte Poprad, kde sme 
obdivovali krásnu pešiu zónu 

a  poslednýkrát sme sa pokochali 
pohľadom na tatranské štíty. 
 Z  celotýždňového pobytu sme 
si priniesli veľa dojmov, nové sily 
a pozitívnu energiu. Už dnes sa te-
šíme na spoločné pobyty v  ďalších 
častiach Slovenska. 

Text: D. Bukovská,
foto: JDS Malacky 

Malackí trampi 
zorganizovali 23. slovensko-český potlach

Viete, ako vzniklo slovo „potlach“? Jednoducho - z českého slova tla-
chat, teda „potlachať“ v  zmysle „pokecať“, porozprávať sa o  niečom, 
čo majú „tlachajúci“ spoločné. Aj preto tento výraz slúži na označenie 
stretnutí trampov,  veď vyznávači trampovania toho majú spoločného 
viac ako dosť. 

 Už na 21. slovensko-českom po-
tlachu v  Čičave sa o  usporiadanie  
23. potlachu uchádzalo trampské 
zoskupenie pod  vedením kamaráta 
Šugu z  trampského oddielu Duran-
go Malacky. Toto zoskupenie tvorili 
kamaráti z  viacerých trampských 
osád a samotári: Šuga, Janka, Marta, 
Učeň, Ringo, Darinka, Kasper, Dako-
ta, Gombík, Ivan a  Ičo.  Na šerifskej 
porade, ktorá sa konala na 22. potla-
chu na Orlím hnízde, táto partia pre-
vzala  atribúty trampských stretnutí 
a s nimi aj zodpovednosť za usporia-
danie každoročnej trampskej akcie. 
 23. slovensko-český potlach sa ko- 
nal začiatkom septembra neďaleko 
obce Závod, v blízkosti vojenského 
priestoru Záhorie. Veľká lúka bola 
pripravená: stánky s  občerstvením, 
vymedzené miesta na stanovanie 
či hygienické zázemie. V prednej časti 
sa parkovalo a samotné potlachovisko 
postavili v zadnej časti, kde nechýbala 
vlajkosláva, totem, pódium a  vzorne 
postavená pagoda s kruhom čistoty. 
 Podľa počtu vlajok  sa na po-
tlachu zúčastnilo viac ako 200 osád 

a  samotárov, čo znamenalo, že po-
čet účastníkov presiahol číslo 1000. 
Po tom, čo Šuga oficiálne potlach ot-
voril, nasledovala porada šerifov a sú-
ťaže. Podvečer začal bubon kamarátov 
z trampskej osady Mescalero zvolávať 
k  slávnostnému ohňu. Jazdci na ko-
ňoch priniesli oheň, ktorým zapálili 
malý ohník pred totemom.  Kamaráti 
Miny a Kura predviedli indiánsku očis-
tu ohňa a kruhu čistoty. Zapálili aj šesť  
kanadských  sviec a samotný slávnost-
ný oheň vzbĺkol vďaka štyrom fakliam, 
ktoré niesli kamaráti Bufi, Suchár, Peté 
a Bublina. Zaznela Vlajka v podaní Pe-
karinga a  prítomní si minútou ticha 
uctili nebohých kamarátov. 
 Vystúpili kapely a  jednotlivci 
a  medzitým niekoľkí kamaráti do-
stali tzv. trampské Oskary. Počasie 
vyšlo na jednotku a  to isté platí 
aj o príprave a  priebehu stretnutia. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
svojou nezištnou prácou a  prístu-
pom prispeli k  peknému stretnutiu 
trampov na Záhorí na 23. slovensko-
českom potlachu.

Text: Bublina, foto:  Froschka
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Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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  Povedali si ÁNO:
Lucia Gašparová a Michal Glajšek
Hana Gajdová a Martin Csontos

  Opustili nás:
Anna Štetinová, Závod, *1928
Alžbeta Zemanová, 
Plavecký Štvrtok, *1940
Viliam Taro, Malacky, *1947
Valentín Maroš, Malacky, *1949
Janka Šamajová, Kuchyňa, *1944
Sidonia Rožníková, Malacky, *1930
Emilia Blažíčková, Malacky, *1920
Oto Kristian, Malacky, *1925
Eva Augustovičová, Malacky, *1945

MALACKÁ MATRIKA 
od 26. 9. do 10. 10. 2016

7SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

SPOMIENKY

  

 

Už 14. krát otvárame dvere Domu Svitania pre Vás všetkých.

Príďte medzi nás aj keď nás nepoznáte, aj keď ste u nás už boli.

Vaša návšteva bude určite prospešná pre obidve strany,

pre nás motivujúca a pre Vás ... uvidíte!

Tešíme sa na Vás, otvoríme Vám dvere 

Klienti a zamestnanci Domu Svitania, n.o.

Kontakt: tel: +42134/77 33 292, mob: +421905 810 749

e-mail: domsvitania@stonline.sk web: www.domsvitania.sk

Dom Svitania, n.o. v Jakubove

14. Deň otvorených dverí

Vás pozýva na náš tradičný

dňa 19. 10. 2016 od 9. do 17. hod.

  Kvapka krvi
SČK miestny spolok Malacky Vás pozýva na odber krvi, 
ktorý sa uskutoční v stredu 26. októbra 2016 od 8.00 

do 11.00 hodiny v priestoroch Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája.

Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu.
Informácie:  www.nts.sk – darcovstvo krvi.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mobilnom čísle 0949 123 362, 
mail: klaudiakov@centrum.sk

DARUJ KRV- ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

Slávnostná imatrikulácia na Štúrovej
 Milou tradíciou v našej škole 
je, že prváci sú slávnostne paso-
vaní za „klubákov“, členov škol-
ského klubu. 7. októbra sa v  ŠKD 
na Štúrovej v  Malackách uskutoč-
nila imatrikulácia prvákov. Tí sa 
na svoj deň veľmi tešili. Predstavili 

sa starším kamarátom, predviedli, 
čo sa v  školskom klube za mesiac 
naučili. Svojím sľubom potvrdili 
a dokázali, že patria medzi veľkých. 
Staršie deti sľúbili, že budú prváči-
kom vo všetkom pomáhať a ochra-
ňovať ich. Ako pamiatku na tento 

deň dostal každý darček od členov 
klubu a  sladkú odmenu za statoč-
nosť. Prváci zvládli svoj slávnostný 
deň na veľkú jednotku. Ich usmieva-
vé tváričky žiarili šťastím. Veľa šťas-
tia a úspechov v škole, milí prváci!

ŠKD Štúrova

Všetko zmizlo, len stopy 
Tvojej lásky a spomienky 

na dobré srdce nám zostali.

4. októbra 
sme si pripomenuli štvrtý rok, 
čo nás opustil manžel a otec 

Ladislav Matúšek. 

S láskou spomína manželka 
a deti s rodinami.

21. októbra uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil 

Ján Rak. 

Venujte mu, prosím, tichú 
spomienku. Manželka Magdaléna 

a deti s rodinami. Ďakujeme.

8. októbra 
sme si pripomenuli 

13. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca a dedka 

Jozefa Báchora.

S láskou v srdci spomína 
manželka a deti s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Hynek Weiss, 
pozdrav do neba Ti 15 rokov 

posielame a s láskou spomíname. 
Manželka Žofia a deti s rodinami. 

5. októbra si pripomíname 
3. výročie, čo nás vo veku 

29 rokov opustil 
Dušan Hajdúch. 

Bol náš milovaný syn, 
brat, švagor a strýko.

S láskou naňho spomínajú rodičia, 
sestry a švagrovia.

Venujte mu minútu ticha.

17. októbra si pripomíname 
výročie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a starého otca 

Štefana Machatu. 

S láskou spomínajú manželka 
Klementína, dcéry Oľga a Jarka 

s rodinami. 

Najbližšie číslo Malackého hlasu 
vyjde 26. októbra. 

Želáme vám krásne a pohodové dni.
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8 ŠPORT

Pozvánka na futbalové 
zápasy ŠK Žolík
ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a futbalových priaznivcov na naj-
bližšie domáce súťažné zápasy, ktoré sa odohrajú na ihrisku v Zámoc-
kom parku. Vstup je voľný.

15. 
október
SOBOTA

I. trieda starší žiaci B OBFZ (Bratislava - vidiek)
9.30 h ŠK Žolík – FC Slovan Častá

I. trieda mladší žiaci B OBFZ 
11.30 h ŠK Žolík – TJ Záhoran Jakubov

16. 
október
NEDEĽA

II. liga starší žiaci BFZ (Bratislavský futbalový zväz)

9.30 h ŠK Žolík – MŠK Senec
II. liga mladší žiaci BFZ
11.30 h ŠK Žolík – MŠK Senec

22. 
október
SOBOTA

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)

10.00 h ŠK Žolík – KFC Komárno
II. liga mladší dorast ZsFZ
12.30 h ŠK Žolík – KFC Komárno

- ŠK Žolík-

Hľadáme nových 
olympionikov 2016

Žiaci z Malaciek sa po roku opäť predstavili v celoslovenskom finále 
súťaže Hľadáme nových olympionikov, ktoré sa uskutočnilo v Dub-
nici nad Váhom.

 Organizátori podujatia doplnili 
v aktuálnom ročníku súťaže tra-
dičné disciplíny, teda 600 m žiačok 
a  1000 m žiakov, premiérovo o šta-
fetové behy na 4 x 60 m, v  ktorých 
si na základe víťazstva v  krajskom 
kole vybojovali účasť aj štafety chla-
pov i dievčat ZŠ Záhorácka, Malacky, 
v behu na 600 m žiačok postúpila Má-
ria Šimeková (Gymnázium Malacky).
 V republikovom finále štafiet 
na 4 x 60 m, v ktorom mali právo 
štartovať víťazi každého z ôsmich 
krajov, si lepšie viedla štafeta 
chlapcov ZŠ Záhorácka v  zložení 
Nicolas Gazdič, Oliver Kello, René 
Ďuriš a Patrik Slezák, ktorá obsa-
dila 5. miesto. Dievčatá z  tej istej 
školy - Nikol Brandisová, Karolína 
Kühtreiberová, Sabina Škodová 
a Gabriela Juríčková finišovali vo 
svojej kategórii na 6. mieste.
 Vo finále behu na 600 m žia-
čok bola úspešná študentka Gym-
názia Malacky Mária Šimeková, 
ktorá v  rámci Slovenska vybojo-

vala výborné 2. miesto a súčasne 
si vylepšila aj svoj osobný rekord 
na tejto trati.
 Úspešným žiakom blahoželáme 
a  ďakujeme za vzornú reprezentáciu 
nielen svojich škôl, ale aj mesta Malacky!
Z  výsledkov celoslovenského finále 
Hľadáme nových olympionikov 2016:
4 x 60 m žiaci

1. Gymnázium J. Lettricha Martin – 
32,78 s
...
5. ZŠ Záhorácka, Malacky – 35,19 s

4 x 60 m žiačky
1. ŠG Staničná Trenčín – 32,64 s
...
6. ZŠ Záhorácka, Malacky – 36,78 s

600 m žiačky
1. Andrea Švecová (OG Komenského 
Partizánske) – 1:37,89 min.
2. Mária Šimeková (Gymnázium 
Malacky) – 1:46,04 min.

Text: P. Filip, foto: P. Uhrín 

Lukostrelecké striebro
z majstrovstiev SR do Malaciek 

Vo Varíne neďaleko Žiliny sa  koncom septembra konali Majstrov-
stvá Slovenska v 3D lukostreľbe, na ktorých  nechýbali ani lukostrel-
ci z Malaciek. Lukostrelecký klub Sagittarius reprezentovali Dávid 
Cíbik a Erik Rusnák v kategórií kadetov, ktorých sprevádzali  strelci 
z kategórie mužov Pavol Cíbik a Rastislav Sárka.

 Medzi 229 strelcami zo Sloven-
ska a zo zahraničia sa naši členo-
via nestratili. Rasťo Sárka obsadil 
4. miesto a Pavol Cíbik skončil 
na 8. mieste. Lepšie sa darilo našim 
kadetom, kde bol Dávid Cíbik štvr-
tý a Erikovi Rusnákovi sa podarilo 

v tvrdej konkurencii vybojovať 
striebornú medailu. 
 Pre lukostrelecký klub Sagitta-
rius je to obrovský úspech aj preto, 
že išlo o prvú účasť klubu na šampi-
onáte republiky. 

Text a foto: LK Sagittarius 

Vodní motoristi z KVM MA-JAK 
úspešne skončili sezónu

V celkovom hodnotení vo Formula Future (po sčítaní všetkých bodov zo šiestich kôl, ktoré pozostávali 
z dvoch disciplín: jázd člnom na vode  a vo viazaní lodných uzlov), sa podarilo 9-ročnému Kristiánovi Vikto-
rínovi už po tretí raz za sebou obhájiť titul majstra Slovenska v kategórii mladších žiakov. 

 V rovnakej kategórii si vybojo-
val skvelé tretie miesto 10-ročný 
nováčik Oliver Truchlý. V  kategórii 
starších žiakov sa stal vicemajstrom 
SR Kristián Lisý (16 r.), ktorý bol 
aj najrýchlejším vo viazaní uzlov. 
 Za skvelé výsledky vďačia deti 
predovšetkým trénerovi Richardovi 
Pajpachovi z  Jakubova, ktorý sú-
ťažil za klub v kategóriách dospe-
lých v nerýchlostných plavidlách. 
Tu sa v celkovom poradí MSR umiest-
nil na 3. mieste a v rýchlostných klzá-
koch TS-1000 na 4. mieste. Chlapcom 
gratulujeme a želáme veľa úspechov 
do ďalšej sezóny.
 Malacký klub v lete na vodnom 
diele Gabčíkovo úspešne zorganizo-
val aj svoju prvú súťaž Formula Fu-
ture a Formula Kids (klzák). Na akciu 
prišli nielen osobnosti vodného mo-
torizmu, ale aj množstvo návštevní-
kov zo strany rodičov a priateľov toh-
to športu.

Text: S.Viktorín, 
foto: KVM MA-JAK Malacky

 Pretekári, zľava: Jack Van der Poorten, Kristián Lisý, Oliver Truchlý, Julian Van der Poorten, Kristián Viktorín, Adam Vozár

Príprava pod vedením trénera Richarda Pajpacha


