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ÚVODNÍK

Aký bude náš máj?
Všetko okolo rozvoniava a kvitne
(niekde dokonca už aj odkvitá), odložili sme svetre a čiapky, na Rádku a Juhu
sa hrdo týčia máje - to všetko sú neklamné znaky, že máj je definitívne tu.
Máme za sebou ďalšie Prvomájové
Malacky, o ktorých znova radi konštatujeme, že boli úspešné. Svedčí o tom najmä vysoká návštevnosť, pretože podľa
našich odhadov prišlo ešte viac ľudí ako
vlani. Vďační diváci potešili vystupujúcich
vo všetkých zónach. Obzvlášť nás teší, že
značný ohlas mali aj prezentácie malackých športových klubov. Počas Prvomájových Malaciek sme zároveň úspešne
otvorili návštevnú sezónu v kaštieli. Týždeň po Prvomájkach Zámocký park privítal bežcov – účastníkov súťaže o Pohár
oslobodenia a o Pohár Centra voľného
času. V čase uzávierky tohto vydania Malackého hlasu priniesli skvelú správu naši
futbalisti: po roku sa znovu vracajú do
3. ligy! V rýchlom tempe pokračujeme
ďalej, pretože už o pár dní tu budeme mať
tanečnú súťaž Saltare Orbis. Koncom
mája sa centrum mesta zmení na detské
mestečko, kde spolu oslávime sviatok
našich najmenších. Samozrejme, nebude
chýbať ani Malacká šošovica, ktorá sa už
tradične koná spolu s Dňom detí.
Aktuálne obdobie majstrovstiev
sveta v hokeji prináša do nášho mesta
vzácnu návštevu. Mladí z Divadla na
hambálku pozvali na kus reči hokejového Citróna alias bývalého reprezentanta
a súčasného šéfa našej ligy Riša Lintnera.
Život v meste – to však nie je iba
kultúra či šport. Zasa sme o kus ďalej
v zlepšovaní verejných priestorov. Boli
sme totiž úspešní v žiadosti o eurofondy na nové záchytné parkovisko
v areáli Píly, na Ulici 1. mája ideme
rekonštruovať ďalší vnútroblok, vyhlásili sme veľkú architektonickú súťaž na
budúcu podobu centra mesta.
Máj v Malackách teda bude športovo – kultúrno – spoločensko – projektový. Aký bude ten váš? To si budeme
vedieť povedať, až keď sa prehupneme
do júna. Môžeme si však želať, aby bol
príjemný. Nech je teda pre vás máj nielen
časom lásky, ale aj časom pohybu, hokeja, vôní či príprav na leto a prázdniny.
Ľ. Pilzová

Zmena trasy A
Z dôvodu opravy kanalizačnej
prípojky na Štúrovej ul. 54 bude dočasne presmerovaná linka A mestskej
hromadnej dopravy. Obchádzka potrvá od poludnia vo štvrtok 10. mája
do odvolania. Predpokladá sa 7 dní.
• z Ulice L. Novomeského autobus
nezabočí na Štúrovu, ale pôjde rovno na Boreckého,
• na križovatke s Ulicou M. R. Štefánika zabočí doprava na Juh,
• zastávka Zdravotné stredisko sa
dočasne ruší bez náhrady,
• zo Stupavskej autobus zabočí na
Štúrovu, kde obslúži zastávku ZŠ
Štúrova. Odtiaľ sa vráti naspäť na
Stupavskú a na Boreckého, kde sa
napojí na svoju pôvodnú trasu.
MsÚ

Prvý májový deň sa niesol v znamení slnka a zábavy
Zámocký park sa prvého mája opäť premenil na miesto rodinných stretnutí, zábavy a oddychu. Prvomájové Malacky a slnečné počasie prilákali
tisíce domácich i cezpoľných návštevníkov, ktorí si prišli užiť voľný deň. Mnohí už tradične, iní po prvý raz.
Najväčšie a zároveň najobľúbenejšie mestské podujatie ponúklo
skvelú atmosféru a pestrý program
rozdelený do štyroch zón. Hlavné pódium patrilo počas celého dňa predovšetkým tanečným a hudobným
vystúpeniam. Ako prvá sa predstavila
skupina Saltatrix, nasledoval záhorácky folklór v podaní súboru Macejko a neskôr mažoretky ELLA. Po nich
už pódium čakalo na primátora Juraja Říhu, ktorý spoločne s poslancami
mestského zastupiteľstva a predsedom BSK Jurajom Drobom Prvomájky slávnostne otvoril. Popoludnie
bolo venované hudbe rôzneho žánru
a typu. Svoje piesne zaspievali Peter Lipa, Bukasový masív a Lojzo.
Navečer sa o dobrú náladu postarali
obľúbené slovenské interpretky Dominika Mirgová a Emma Drobná
a český muzikant Pavel Callta.
Vo farmárskej zóne sa varilo

i pieklo, pričom svoje kulinárske
schopnosti predviedli malí aj veľkí.
Voňavé dobroty ukuchtila známa
speváčka a televízna svokra Gizka
Oňová, profesionálny kuchár Honza
Řepa i naši najmenší spolu s pomocníkmi z Centra Makovice. Nechýbala ani hudba v podaní Silver Strings.
Deti sa mohli do sýtosti vyblázniť
v detskej zóne, kde bol pripravený nafukovací hrad, trampolína, maľovanie
na tvár a agility so psíkmi. Okrem toho
ich zabávali počas celého dňa aj Šašo
Fifo s priateľmi, Divadlo Žihadlo, kúzelník Ivan a duo Mici a Mňau.
Tohtoročnou novinkou bola zóna
s názvom WANNADO – Festival
športu, ktorý ponúkol športové atrakcie a zábavu v podobe vystúpení youtuberov, blogerov a tanečnej skupiny
Saltatrix. Návštevníci si mohli vyskúšať nafukovaciu prekážkovú dráhu 5K
INFLATABLE FUN, otestovať motoric-

Zvýšené nebezpečenstvo požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Malackách
vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na
lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode
okresu Malacky.
Vzhľadom na situáciu a v zmysle zákona sa zakazuje:
• fajčiť a odhadzovať horiace alebo
tlejúce predmety,
• používať otvorený plameň na

miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov
a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo
na miestach, kde by mohol vzniknúť
požiar a kde hrozí nebezpečenstvo
jeho šírenia,
• spaľovať horľavé látky na voľnom
priestranstve.
OR HaZZ Malacky

ké zručnosti detí, pozrieť prezentácie
malackých športových klubov a zároveň si vyskúšať jednotlivé športy na
vlastnej koži.
Takmer letné počasie, skvelé
vône gurmánskych lahôdok a všadeprítomná pohoda dotvárali príjemnú atmosféru podujatia, za
ktorou sa oplatí prísť i budúci rok.

Ale skôr než prídu Prvomájové Malacky 2019, je potrebné poďakovať
všetkým spoluorganizátorom tých
tohtoročných. Vďaka patrí mestu
Malacky, Mestskému centru kultúry,
Tekosu a Mestskej polícii.
Text: N. Bednáriková,
foto: I. Sochorová
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Oblasť Dolného Záhoria

sa pripravuje na využitie eurofondov
Občianske združenie Dolné Záhorie získalo po štvorročnom úsilí štatút miestnej akčnej skupiny
(MAS). Vďaka pomoci z fondov EÚ
tak môže podporiť mladých farmárov, agroturistiku či projekty obcí
zamerané na zvýšenie kvality života
(malá infraštruktúra, verejné priestranstvá a pod.). „Miestna akčná
skupina predstavuje katastrálne územie 17 obcí okresu Malacky a mestskú

časť Bratislava-Záhorská Bystrica, kde
žije vyše 62 tisíc obyvateľov. Prvé výzvy
plánujeme vyhlásiť v priebehu mesiacov máj - jún 2018,“ informovala členka výkonného výboru MAS Zuzana
Caunerová.
Aktuálne má MAS Dolné Záhorie 40 riadnych členov, z toho je
18 samospráv a 22 subjektov neverejného sektora (7 podnikateľských
subjektov, 15 zástupcov občianskeho

sektora). Členstvo v MAS je otvorené
aj pre ďalšie subjekty alebo fyzické
osoby zo spomínaného územia. Administratívnu agendu MAS Dolné Záhorie vedie kancelária, ktorá od marca funguje v priestoroch Miestneho
kultúrneho strediska v Stupave.
Spracovala redakcia Malackého
hlasu s využitím informácií MAS
Dolné Záhorie.

Tekos do budúcnosti zváži
zmeny v systéme zberu
Počas dvoch aprílových víkendov sa v meste uskutočnil pravidelný jarný zber veľkoobjemového odpadu. Na zbere z rodinných domov
pracovalo 21 zamestnancov spoločnosti Tekos. Spred brán odnášali
odpad, ktorý mal byť podľa pokynov
rozdelený na tri časti: elektro, nábytok rozbitý na dosky a zvyšný odpad. Pravidelným jarným a jesenným
zberom veľkoobjemového odpadu
si TEKOS plní zákonnú povinnosť,
no neraz stojí v úlohe upratovacej
a sťahovacej služby. „Zbierame odpadky, ktoré patria do bežnej komunálnej nádoby či plastov. V niektorých
prípadoch však spred jedného domu
vyvezieme odpad, ktorý niekoľkonásobne prevyšuje obvyklé množstvo.
Toľko vyhodených nepotrebných vecí
sme v Malackách počas sezónneho
zberu ešte nezaznamenali. V jeden
deň sa vyzbieralo 50 ton objemného
odpadu, vyše tony elektroodpadu

a 5 ton dreva,“ informoval obchodný manažér Tekosu Martin Kyselák.
Poznamenal, že sezónny zber spred
rodinných domov slúži najmä pre
obyvateľov, ktorí nemajú možnosť
odpad zlikvidovať na zbernom dvo-

re. „Po tohtoročných skúsenostiach
zvážime zmeny v systéme zberu pre
nasledujúce sezónne zbery,“ uzavrel
M. Kyselák.
Tekos/-red-

Do práce na bicykli:

mesto Malacky reprezentuje 45 tímov
Každoročná celoštátna kampaň
Do práce na bicykli má svoje pokračovanie aj v roku 2018. Malacká
samospráva sa môže popýšiť množstvom družstiev, do 5. mája sa stihlo
zaregistrovať až 45 tímov so 149 členmi. Za naše mesto budú jazdiť napríklad Draci z Malacek, Veselé dievčatá, Veselí chlapci, Vodníci, Drotá-

ri, Hnojári, Záhorácky blesk, Ostrý
skalpel či Cyklomloci. O víťaznej
samospráve i jednotlivcoch sa rozhodne v priebehu tohto mesiaca. Do
súťaže sa aj tento rok zapojil náš kolega Peter Holúbek z MsÚ, ktorý vlani
najazdil za mesto najviac kilometrov.
-mb-

Bezplatná právna poradňa
pre seniorov – ďalšie termíny
PIATOK
PIATOK
PIATOK

18. máj 10.00 – 12.00 h
1. jún 10.00 – 12.00 h
15. jún 10.00 – 12.00 h

Bezplatná právna pomoc je určená
pre seniorov s trvalým bydliskom
v Malackách. Na konzultáciu s právnikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať vopred, stačí
prísť na Mestský úrad v Malackách
(1. poschodie, číslo dverí 128). Prineste si so sebou občiansky preukaz
(kvôli overeniu bydliska). Poradenstvo je diskrétne a anonymné.

Seniori sa môžu na advokáta obrátiť
v týchto oblastiach:
• exekúcie,
• rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),
• dedičské konanie,
• zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej
zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy),
• majetkové záležitosti (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaj/kúpa nehnuteľností,

vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede
z nájmu),
• spotrebiteľské problémy (reklamácie tovaru/služieb),
• právna ochrana (usmernenia
v súdnych sporoch a v konaniach
pred štátnymi orgánmi).
Poradenstvo
neposkytujeme
v trestných veciach a nezastupujeme ani v konaniach na súdoch.
-red-

Obyvatelia si sami skrášlia okolie svojich domov
Peniaze z Nadácie Pro Malacky, vyčlenené na projekt Revitalizácia verejných priestranstiev
2018, padnú na úrodnú pôdu.
Zástupcovia nadácie a Útvaru
výstavby a životného prostredia
MsÚ hlasovaním vybrali šesť projektov, ktorých žiadatelia prejavili
záujem o skrášľovanie a revitalizáciu verejných priestranstiev
a medziblokových priestorov –
predzáhradiek v blízkosti svojich
bytových domov.

Podporené projekty:
• Bernolákova ulica 2417
• Bernolákova ulica 2418
• Kukučínova ulica 2308
• Ulica Ľ. Fullu 1641
• Záhorácka ulica 1933
• Záhorácka ulica 1935
Výška finančného príspevku
je 300 eur pre každého žiadateľa,
pričom peniaze zastrešia nielen revitalizáciu, ale aj následnú údržbu
okolia bytoviek.
-is-/-otano-
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Dostaneme 800 tisíc eur
na záchytné parkovisko

Mesto bolo úspešné so žiadosťou o eurofondovú dotáciu na výstavbu záchytného parkoviska. Vďaka tomu
sa odľahčia ulice od zaparkovaných vozidiel, majitelia ktorých v Malackách prestupujú na vlak. Okrem
toho sa intenzívne pokračuje v revitalizácii verejných priestorov z finančných zdrojov mesta: vnútrobloky
na Ulici 1. mája, centrum mesta, ulice či chodníky.

Záchytné parkovisko
Na vybudovanie nového záchytného parkoviska sme získali 800 tisíc
€ z eurofondov. V areáli Píly vznikne
priestor pre 89 vozidiel a kryté prístrešky pre bicykle. Vodičov bude
informovať a navigovať systém inteligentného parkovania so senzormi.
Súčasťou projektu je aj vybudovanie
novej prístupovej komunikácie od
nadjazdu.
Vnútrobloky na Ulici 1. mája
Novú tvár dostane už štvrtý vnútroblok na Ulici 1. mája, tentoraz pôjde
o priestor zo strany Ulice Martina
Rázusa pri CVČ. Staré betónové
panely, kde sa doteraz parkuje, nahradia spevnené plochy. Nanovo sa
vybudujú prístupové komunikácie
a chodníky k domom. Iniciátorom
opráv v tejto lokalite je poslanec
mestského zastupiteľstva Pavol Tedla, vďaka ktorému sú už rekonštruované vnútrobloky pri Spojenej škole, v križovatke Pribinova - 1. mája
a za Mestským centrom sociálnych
služieb.
Centrum mesta
Mesto vyhlásilo architektonickú súťaž na budúcu podobu centra mesta. Podľa zadania ide o kombinovanú urbanisticko-architektonickú,
verejnú dvojkolovú súťaž návrhov
na obnovu Mierového a Kláštorného
námestia. Prihlásené návrhy bude
hodnotiť medzinárodná porota. Víťazný návrh by sme mali spoznať na
jeseň. Lehota na oznámenie a zverejnenie výsledkov je stanovená do
3. októbra.

Vo štvrtok 10. mája o 15.00 h sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Bude sa konať v zasadačke administratívnej budovy na
Radlinského ul. 2751/1 (bývalá budova MsÚ).
Návrh programu:
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu,
2) Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov na podporu financovania aktivít združenia MAS Dolné Záhorie, o. z.,
3) Návrh na schválenie projektu Výstavba novej telocvične pre ZŠ
Dr. J. Dérera,
4) Návrh na schválenie zámeru výstavby kultúrneho domu a revitalizácie
zóny Zámocká,
5) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta
Malacky za rok 2017,
6) Návrh na schválenie záverečného účtu mesta Malacky za rok 2017,
7) Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
mesta Malacky za rok 2017 (MŠ, ZUŠ, CVČ, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova,
ZŠ Záhorácka, MsCSS, MCK, AD HOC).
Materiály na rokovanie sú k dispozícii na webovej stránke mesta
www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Priebeh
rokovania bude možné sledovať naživo cez www.zastupitelstvo.sk.
-lp-

Miesto budúceho záchytného parkoviska

Návrh rekonštrukcie vnútrobloku Ulica 1. mája – Martina Rázusa

Ďalšie investície
Po rekonštrukcii plynovodov sa
budú opravovať chodníky na Štefánikovej a Hviezdoslavovej, pripravuje sa oprava vnútrobloku na Námestí
SNP a Záhoráckej ulici za Korzom.
V súčasnosti už prebieha súťaž na
dodávateľa rekonštrukcie Veľkomoravskej ulice.
-lp-

Mestské zastupiteľstvo
bude rokovať 10. mája

Centrum mesta dostane nový vzhľad

Matematický talent

z Malaciek mieri do USA
Študent Spojenej školy sv. Františka Assiského Dušan Daniel sa
v čase uzávierky tohto vydania
Malackého hlasu pripravoval na
odchod do Pittsburghu, kde sa
koná najprestížnejšia svetová
súťaž projektov stredoškolských
vedeckých prác Intel ISEF 2018.
Účasť si zaslúžil za zisk jednej
z hlavných cien v celoslovenskom
finále Festivalu vedy a techniky
AMAVET. Prezentoval tam svoju prácu v kategórii matematika
pod názvom Levi-Civitov symbol
v Hilbertovom priestore L2.
Jeden z hodnotiteľov AMAVET-

u, doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.,
o Dušanovom projekte povedal: „Už
jeho samotný názov vyvoláva rešpekt.
Dušan vytvoril všeobecný analytický
nástroj na počítanie rôznych, doteraz
neriešiteľných úloh, ktoré možno uplatniť v rôznych oblastiach matematiky, fyziky, ale aj bežného života. Ak
by sa potvrdila hypotéza, ku ktorej sa
dopracoval, bol by to významný objav,
možno aj svetového meradla!“ Dušanovi želáme na celosvetovom finále
úspech a tešíme sa, keď nám porozpráva svoje zážitky.
-lp-/Spojená škola sv. F. Assiského
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Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 4

Na jeseň tohto roka budú komunálne voľby. Skončí sa nimi volebné obdobie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa začalo v decembri 2014. V tomto vydaní Malackého hlasu pokračujeme v seriáli odpočtov poslancov. Každého z nich sme požiadali o odpovede na 4 otázky, z nich tri sú pre všetkých rovnaké a jedna pre každého individuálna.
Malacky majú 6 volebných obvodov a každý z nich má v zastupiteľstve troch poslancov.
Dnes sa venujeme volebnému obvodu číslo 4, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Zuzana Baligová, Martin Macejka a Anton Pašteka. Každý z nich využil priestor podľa
vlastného uváženia, a preto rozsah jednotlivých odpovedí môže byť rozdielny.

Ing. Mgr. Zuzana BALIGOVÁ

nezávislá poslankyňa
projektová manažérka, personálna špecialistka
Pôsobíte ako predsedníčka mestskej školskej rady. Čo vnímate ako
najväčšie výzvy budúcnosti v oblasti školstva?
Školstvo v SR nie je v závideniahodnej situácii. Za posledných 25
rokov prešlo viacerými zásadnými
systémovými zmenami. Tie vždy
ovplyvnili skutočnosť, či budú samosprávy zriaďovať, financovať a aj metodicky usmerňovať školy a školské
zariadenia. Mesto Malacky je v súčasnosti zriaďovateľom materskej školy,
základných škôl, základnej umeleckej
školy a centra voľného času. Tie sú financované kombináciou mestských
a štátnych peňazí. Dnes musí byť
každý riaditeľ nielen autoritou, ale aj
schopným manažérom. A keď ním je,
škola prosperuje. Metodicky sú naše
školy riadené buď priamo ministerstvom školstva alebo prostredníctvom
metodicko-pedagogických
centier.
Partnerom pre vedenie školy je teda
nielen mestský úrad, ale aj ministerstvo a v neposlednom rade aj rodičia.
Našou výzvou je poskytnúť pomyselnú pomocnú ruku malackým
školám a pokračovať vo financovaní
modernizácie budov a areálov, dobudovaním potrebných športovísk a pod.
K dosiahnutiu kvalitného vzdelávania
bude potrebné v rozpočte naďalej zohľadňovať aj zavádzanie potrebných

inovačných prvkov. Za priority aktuálne považujem vybudovanie detských
jaslí a podporiť akýkoľvek realizovateľný model pre nadané deti. Ide
o neľahké úlohy a aj legislatívne obmedzené, nie však nemožné. Nápadov
a riešení by sa našlo aj viacej, tie však
budú východiskom aj pre novú koncepciu rozvoja školstva v Malackách.
Nedá mi nespomenúť aj veľmi diskutovanú tému personálneho posilnenia
školského úradu na mestskom úrade.
Väčšina skúsených pedagógov, ktorí
pôsobia medzi zamestnancami škôl,
členmi komisií pri MsZ, ako aj medzi
poslancami - pedagógmi, túto myšlienku podporuje. Preto verím, že táto
vec bude komunikovaná i naďalej
s cieľom prijať rozhodnutie.
Ktoré doterajšie zmeny vo vašom obvode považujete za najdôležitejšie?
Nepopierateľne najväčšou zmenou v našom obvode je rozsiahla rekonštrukcia Cesty mládeže. Zároveň
bola i finančne najnáročnejšou investíciou pre mestský rozpočet v tejto
oblasti. Nie je však jedinou komunikáciou, ktorá si oprávnene pýtala rekonštrukciu. Viaceré ulice sú v zlom
stave, a preto podporujem prípravu
rekonštrukcie Veľkomoravskej ulice
ako aj ďalších, ktoré ju budú – verím
- nasledovať. Pod stav niektorých ciest
a chodníkov sa podpísala nevyhovujúca zastaraná kanalizácia. Rovnako ma teší, že mesto vykonalo nutné
opravy na novom cintoríne vrátane
LED osvetlenia. Verím, že túto zmenu
ľudia ocenili. V obvode pribudli i vynovené zástavky MHD a uplynulé leto sa
zateplila prvá časť Základnej školy na
Záhoráckej ulici.
Napriek neúspešnej žiadosti o finančnú dotáciu z európskych rozvojových programov mestské zastupiteľstvo podporilo rekonštrukciu ZŠ Záhorácka z rozpočtu mesta, v ktorej sa
bude v blízkej budúcnosti pokračovať.
Hrdá som na budovu Materskej školy

na Hviezdoslavovej ulici v jej novom
šate. Zmenu si už pýtala dlhé roky,
a tak som rada, že sa jej konečne dočkala. Materská škola v Malackách je
predsa mojou srdcovkou a mňa hreje
dobrý pocit, že sa v tomto volebnom
období môže tešiť z opravených budov
a rozšírenía kapacity o nové pracovisko v priestoroch ZŠ na Záhoráckej.
Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
Ak by som mala zhrnúť mnou
vnímané zásadné atribúty zdravej,
tvorivej a pre mesto úspešnej činnosti mestského zastupiteľstva, sú nimi
konštruktívny dialóg, tvorivé prostredie, rešpekt a najmä schopnosť prijať názor (hlasovanie) väčšiny, i keď
jednotlivec môže mať opačný názor.
V Malackách máme priestor na vzájomnú komunikáciu nielen v jednotlivých komisiách, ale aj na neformálnych stretnutiach poslancov
s vedením mesta. Tie považujem za
prínosné v tom, že si môžeme detailne
rozobrať zložité témy. A tých nikdy nie
je málo. Akosi mám pocit, že komunikácia v zastupiteľstva funguje ako
cesta po vyšliapaných stopách. Pri
porovnaní s fungovaním MsZ v okolitých samosprávach len zľahka môžem
konštatovať, že medzi nami existuje
komunikácia a želaný rešpekt.
Budete sa znovu uchádzať o poslanecký mandát? Ak áno, s akými
zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
Som človek, ktorý sa rád aktivizuje
vo verejnom živote bez ohľadu na to,
či získal poslanecký mandát. Samozrejme, že ten dáva verejným aktivitám širšie možnosti a vážnosť konania.
I v súčasnom volebnom období svoje
“poslancovanie” vnímam ako príležitosť pomôcť so svojimi odbornými
vedomosťami tam, kde sa to odo mňa
očakáva.
Moje pôsobenie v mestskom zastu-

piteľstve, komisii pre legislatívu, financie
a správu majetku, v mestskej školskej
rade či v rade školy pri MŠ mi ako protiváha dali veľa cenných skúseností
a umožnili iný pohľad na verejné dianie v Malackách. Ak mám bilancovať
svoje pôsobenie v samospráve, musím
konštatovať, že keď som pred štyrmi
rokmi kandidovala na post poslanca,
mala som určité predstavy. Dnes už
viem, ako sa predstavy dajú naplniť a
aj ktoré by sa dali urobiť inak. Učíme sa
celý život, a preto mi je jasné, že každý
máme priestor na zlepšenie. Teší ma
však, že som mohla byť nápomocná pri
niektorých veciach či aktivitách, ktoré sa
spravili. Preto rada odpoviem na vašu
otázku, či sa budem opätovne uchádzať o poslanecké kreslo. Pravdepodobne áno, ak mi to dovolia okolnosti.

Rada by som nadviazala na už začaté projekty, stála pri ich dokončení
a tiež mala príležitosť prísť s novými riešeniami pre občanov a mesto.
K tomu ponúkam odbornosť a tvorivý
prístup. Podporila by som ďalší rozvoj
školstva a sociálnych vecí. Ľahostajná by som neostala ani pri zabezpečení potrieb vo 4. obvode najmä pri
rekonštrukciách ciest a chodníkov.
Výzvou na nové nápady sú v rozšírení
infraštruktúry novovznikajúcej štvrte
smerom na Vinohrádok. Rada by som
bola pri tom, keď Malačania vstúpia
do nového kultúrneho domu, poprechádzajú sa na pešej zóne a relatívne
komfortne zaparkujú v centre mesta.
Moje túžby sa naplnia vtedy, keď ma
voliči poctia svojou dôverou. Ich rozhodnutie prijmem s pokorou.

tvorenie podmienok pre bezpečnú
cyklodopravu a vôbec riešenie problémov dopravy. Za rovnako dôležitú považujem podporu nemateriál-

nych projektov, kde máme rezervy
najmä v oblasti kultúry a kultúrneho
dedičstva. Máme na to ideálne predpoklady.

Mgr. Martin MACEJKA

nominant SaS v koalícii SDKÚ-DS,
Sieť, SaS, NOVA
historik, pedagóg, mestský kronikár
Existuje niečo špeciálne v histórii
Malaciek, čo vás fascinuje? Ako sa
mesto správa k svojej histórii?
Je zaujímavé sledovať, ako sa menia časy a okolnosti, ale ľudia sú rovnakí. Aj dobrí, aj zlí, zásadoví, pragmatickí, slušní, aj tí so širokými lakťami.

A vždy sadala a sadá vrana k vrane. Za
posledné desaťročie sa vo výskume
histórie mierne pokročilo a máme
veľa plánov. No táto oblasť bola dlho
zanedbávaná. Preto očakávam, že
mesto bude venovať oveľa väčšiu
pozornosť výskumu svojej minulosti,
kultúrnemu dedičstvu. Treba vytvoriť
systém, na ktorom sa bude dať stavať.
Rozvíjať sa, nie stagnovať. Všetko závisí od peňazí. Máme určité prísľuby
a rátam, že sa to prejaví už v rozpočte
na budúci rok.

rovanie tejto pamiatky. Pekne sa zrekonštruovali materské školy a ďalšie
objekty, dôležitá bola modernizácia
verejného osvetlenia. Teší ma rozvoj
príspevkových organizácií mesta ako
aj športových klubov. A tiež zadefinovanie prvkov identity mesta. Vo
svojom obvode vnímam ako zásadnú
stabilizáciu ZŠ Záhorácka.

Ktoré doterajšie zmeny vo vašom
obvode považujete za najdôležitejšie?
Ako svoj obvod vnímam celé mesto. Som rád, že sa podarilo dokončiť
obnovu strechy a komínov kaštieľa
a vytvorila sa konštruktívna pracovná
skupina s cieľom nastaviť ďalšie sme-

Budete sa znovu uchádzať o poslanecký mandát? Ak áno, s akými
zámermi? Akým konkrétnym
projektom by ste sa chceli venovať?
Rád by som pokračoval v začatej
práci. Za jednu z priorít považujem
pokračovanie v oprave ciest, vy-

Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
Doterajšia spolupráca bola korektná.
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Mgr. Anton PAŠTEKA

SMER – SD
učiteľ, ZŠ Dr. J. Dérera
Patríte medzi najdlhšie pôsobiacich poslancov MsZ. Aké výzvy pre
mesto vidíte z vlastnej skúsenosti?
Myslím si, že problémov i výziev
pre riešenie je v meste stále dostatok,
aj keď viaceré sa vyriešili či začali sa
riešiť. Keď som v roku 1983 začínal
ako poslanec, najväčším problémom bola kanalizácia mesta, čo sa
podarilo uskutočniť za takmer 40 ro-

kov. Teraz sa mi zdajú ako najväčšie
dlhodobé problémy mesta - riešenie
dopravy, niečo ako obchvat mesta,
parkovanie v meste a rekonštrukcia
Malackého kaštieľa ako spoločenského, historického a kultúrneho
centra.
Samozrejme nesmieme zabúdať
ani na školstvo (modernizácia), šport
(nová hala, zimný štadión), kultúru,
ochranu prírody, seniorov, mládež,
cestovný ruch atď. Stále pred sebou
vidíme opravu a rekonštrukciu ciest,
chodníkov, vývoz komunálneho odpadu, rozvoj mestskej zelene... To sú všetko z pohľadu výziev maličkosti, ale pre
obyvateľov mesta asi tie dennodenne
najdôležitejšie.
Ktoré dôležité zmeny vo vašom
obvode považujete za najdôležitejšie?
V poslednom volebnom období to
bola rekonštrukcia Cesty mládeže, čo
bola asi najviditeľnejšia zmena.
Ako hodnotíte činnosť MsZ a spo-

luprácu s vedením mesta?
Činnosť mestského zastupiteľstva
v tomto volebnom období hodnotím
ako dobrú. Dobrá je i spolupráca komisií ako poradných orgánov MsZ. No
ak sa pozriem do minulosti, zdá sa mi,
že niekdajší počet poslancov 36 bol
efektívnejší ako dnešných 18. Vtedy
odznelo viac názorov, viac návrhov
a zastúpenie občanov bolo väčšie
a rôznorodejšie. Preto ma potešilo, keď
v Národnej rade neprešla zmena zákona, ktorá mala počet poslancov v mestách dokonca ešte znížiť. Osobne si
myslím, že rozdielnosť názorov nie je
na škodu a je len potrebné sa nakoniec
dohodnúť na najlepšom riešení. Pozitívne možno hodnotiť i spoluprácu
s vedením mesta a mestským úradom.
Som rád, že sa na pôde mesta
nepolitikárči. Tvrdým zástancom tohto modelu som bol od vzniku mestského zastupiteľstva. Poslanci majú
zastupovať všetkých občanov mesta
bez ohľadu na politickú príslušnosť,
náboženstvo či miesto bydliska, teda
volebný obvod.

Budete sa znovu uchádzať
o poslanecký mandát? Ak áno,
s akými zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa
chceli venovať?
Pokiaľ mi zdravie dovolí, asi áno.
Mojím hlavným zámerom je aktívne
sa podieľať na riešení a zabezpečovaní tých činností v rámci mesta,
ku ktorým mám vzťah, Je to najmä
oblasť školstva, mládeže a športu,

ale aj problematika seniorov, kam
už svojím vekom patrím. Osobne si
myslím, že poslanec by mal venovať
pozornosť všetkým oblastiam života občanov v rámci celého mesta.
Učím geografiu, a tak môžem povedať, že Malacky majú výbornú
geografickú polohu. Treba len spoločnými silami všetko robiť pre to,
aby platilo, že Malacky sú dobrým
miestom pre život.

Materská škola Bernolákova

Obvod č. 4:

čo sa podarilo,
čo sa pripravuje

Upravené okolie nového cintorína

Cesta mládeže po rekonštrukcii

Podarilo sa:
• kompletná rekonštrukcia Cesty
mládeže
• rekonštrukcia MŠ Bernolákova
• rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova
• modernizácia verejného osvetlenia
• revitalizácia areálu nového cintorína, LED osvetlenie
• úprava parkovania a chodníkov
pri novom cintoríne
• zavedenie MHD k novému cintorínu
Pripravujeme:
• cyklotrasa po Družstevnej a Záhoráckej
• detské jasle v areáli MŠ Bernolákova
• rekonštrukcia Veľkomoravskej
ulice
• výstavba kanalizácie na Mlynskej ulici

Volebný obvod č. 4:
Bernolákova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 32, 34, 36, 38,
Veľkomoravská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Kozia, Martina
Benku, Mlynská, Pavla Hallona, Petra
Straku, Veľkomoravská 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 41, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 79, Vendelína J. Kučeru,
Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka 10, 22, 62, 62A, 66, 66A, 68, 70,
72, 76, 78, 78A, 80, 80A, 82, 86, 88, 90,
92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 99A, 100,101,
102,103, 104, 105, 106, 108, 110, 112,
114, 116A.
Pripravila redakcia Malackého hlasu.
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Právna poradňa: vyvrátené stromy
Manželka je spoluvlastníčkou poľnohospodárskeho pozemku, ktorý je v katastri vedený ako trvalé trávne
porasty, pričom dlhodobo nie je obhospodarovaný a je na ňom nálet agátu. Minulý rok postihla oblasť silná
búrka s následkom vývratov niekoľkých agátov. Manželka podala na obecný úrad žiadosť o povolenie ich
spracovania na palivo, avšak bez reakcie úradu. Manželkin spoluvlastnícky podiel na pozemku je 50 %. Jeden
spoluvlastník s podielom 4,16 % má tiež záujem o spracovanie na palivo. Dohoda s ním nie je reálna. Ako
ďalej postupovať?
Zákon o ochrane prírody a krajiny v rámci úpravy práv a povinností pri ochrane drevín taxatívne
vymedzuje prípady, keď možno
vykonať výrub stromov bez súhlasu orgánu ochrany prírody,
prípadne len ukladá povinnosť
občanovi, aby príslušnému orgánu výrub oznámil. V ostatných
prípadoch je na výrub drevín potrebné podať žiadosť o udelenie
súhlasu. Zákon teda ustanovuje
postup v prípade výrubu drevín,
neupravuje však povinnosti vlastníka poľnohospodárskeho pozemku v prípade, ak strom vyvrátili
prírodné sily bez zásahu človeka.
Z uvedeného vyplýva, že ani spracovanie takýchto spadnutých
stromov nepodlieha povoľovaciemu procesu.
Spoluvlastník je oprávnený
predmet spoluvlastníctva držať,
užívať, požívať jeho plody a úžitky, pričom miera jeho účasti na
týchto právach je vymedzená
spoluvlastníckym
podielom.
Ťažba, resp. spracovanie stromu
nachádzajúceho sa na pozemku
v podielovom spoluvlastníctve na
palivové drevo, je hospodárením
so spoločnou vecou. O spôsobe
hospodárenia so spoločnou vecou
rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti

podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina prípadne dohoda
nedosiahne, rozhodne na návrh
ktoréhokoľvek účastníka súd. Ak
by rozhodnutie malo za následok
vylúčenie niektorých spoluvlastníkov z užívania spoločnej veci
v rozsahu podľa ich podielov,
majú právo na zodpovedajúcu
náhradu. Zároveň platí, že takíto
menšinoví spoluvlastníci musia
mať možnosť zúčastniť sa na rozhodovacom procese, inak by išlo
o neplatný právny úkon. Ďalej
je potrebné uviesť, že vyťažené
drevo má povahu úžitkov, resp.
plodov pozemku. Plody spoločnej veci podliehajú režimu spoluvlastníctva. Ak by si teda niektorý
zo spoluvlastníkov bez dohody
s ostatnými spoluvlastníkmi
drevo prisvojil alebo spotreboval, išlo by o majetkový prospech
získaný na ich úkor plnením bez
právneho dôvodu a bol by povinný takéto bezdôvodné obohatenie vydať.
Vzhľadom na všetky vyššie
uvedené skutočnosti je ideálnym
riešením dohoda spoluvlastníkov o spôsobe hospodárenia
a rozdelenia získaného dreva. Dohodnúť sa môžete na rozdelení
podľa veľkosti podielov, ale aj iným
pomerom. Ak však dohoda nie

je možná, prichádzajú do úvahy
ďalšie možnosti. Prvou je odkúpenie podielov jedného alebo
viacerých spoluvlastníkov, čím
sa získa postavenie väčšinového spoluvlastníka. Ak by ste ako
väčšinový spoluvlastník rozhodli
o spracovaní na palivové drevo
a jeho prisvojení, ostatní spoluvlastníci majú zo zákona nárok
na náhradu podľa veľkosti ich
podielov. Druhou možnosťou je
obrátiť sa na súd, aby rozhodol
o spôsobe hospodárenia so spoločnou vecou.
JUDr. František Kurnota, advokát
mail: kurnota.f@gmail.com
mobil: 0908 332 960
Máte právny problém? V spolupráci
s advokátom F. Kurnotom odpovieme na vaše otázky, poradíme v zložitých situáciách. Právna poradňa
je bezplatná, diskrétnosť zaručujeme. Kontaktovať nás môžete aj anonymne.
Otázky na právnika posielajte na
mailovú adresu: poradna@malacky. sk,
prípadne na poštovú adresu:
Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Rozhlasoví redaktori v Zlatom veku
Členovia OZ Zlatý vek vo svojej čajovni privítali návštevu zo Slovenského
rozhlasu: dlhoročnú redaktorku Hanu
Michalčíkovú a nevidiaceho redaktora
Michala Hercega. Obaja momentálne
pracujú na okruhu Rádio Regina. „Do
Malaciek chodíme radi. Je to príjemne
blízko a blízki sú nám aj Malačané. Preto
sme vôbec neváhali prijať pozvanie Zlatého veku na posedenie pri čaji so seniormi,
ktorí sú zároveň našimi poslucháčmi,“ povedal Michal a pripomenul, že na Rádiu
Regina Západ (frekvencia 99,3 MHz) sa
poslucháči dozvedia všeličo aj o Malackách a okolí: „Výsledkom našej zatiaľ
poslednej služobnej cesty boli rozhovory
o záhoráckom nárečí, o krásach prírody

okolo Rudavy, o habánskom dvore vo
Veľkých Levároch či o kuchyni Dolného
Záhoria.“ Pani Michalčíková svojho kolegu doplnila slovami: „Reakcie seniorov
na témy vo vysielaní – spomínali napríklad Kulinárium - sú pre nás spätnou väzbou, ako témy spracúvať a ako ich vylepšovať. Aj v Malackách sme zistili, že ľudia
v poproduktívnom veku sa zaujímajú o život, sú plní energie a majú chuť rozširovať
si prehľad v zdravotníckych, kultúrnych
a vôbec spoločenských témach. Ich vysoká účasť na stretnutí bola pre nás príjemným prekvapením.“ Tak teda, milí seniori
aj všetci ostatní, dovidenia a dopočutia!
J. Balogh, predseda OZ Zlatý vek

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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MALACKÁ MATRIKA
od 16. 4. do 7. 5. 2018
Povedali si ÁNO:
Jana Rybárová a Michal Lím
Lenka Poliačiková a Matej Marcinek
Katarína Tomkuliaková a Michal Černý
Ivana Spustová a Jozef Žilavý
Mária Vikartovská a Juraj Broš
Nikola Bolfová a Daniel Jurkovič
Lucia Geclerová a Roman Vaček
Renáta Mackovičová a Stanislav Krivák
Opustili nás:
Michal Mízner, Malacky, *1959

Anton Šarközy, Rohožník, *1962
Jozef Nemec, Malacky, *1960
Mária Rybárová, Malacky, *1931
Jaroslav Mojžiš, Malacky, *1952
Martina Osuská, Malacky, *1979
Ján Kotes, Kuchyňa, *1935
Štefánia Pekárková, Malacky, *1944
Žofia Lomnická, Malacky, *1940
Vladimír Mračka, Sološnica, *1955
Kliment Kyselák, Kuchyňa, *1933
Milan Lachkovič, Plav. Štvrtok, *1944
Jolana Lončeková, Malacky, *1925
Vlasta Nemečková, Malacky, *1923

SPOMIENKY

Sú slová, ktoré im už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
9. mája si s veľkým žiaľom v srdci
spomíname na 2. smutné výročie
úmrtia našej milovanej
Gabiky Bakošovej z Malaciek,
ktorá nás opustila vo veku 31 rokov.
Zároveň sme si 26. apríla s veľkým
žiaľom v srdci pripomenuli prvé
smutné výročie úmrtia našej
milovanej Evičky Bakošovej,
rod. Petríkovej, z Malaciek,
ktorá nás opustila vo veku 55 rokov.
Kto ste ich poznali, venujte im,
prosím, tichú spomienku. S láskou
spomína celá smútiaca rodina.

Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
zostáva v našich srdciach.
11. mája uplynulo 7 rokov, čo nás
opustil drahý manžel, otec, dedko,
pradedko a svokor Zdenko Hrica,
a 30. apríla sme si pripomenuli
jeho nedožitých 81 rokov.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Mária, dcéry Ala
a Dagmar, zaťovia Roman a Vlado,
vnúčatá Tomy s manželkou, Luky,
Jurko, Romanka a pravnúčatá
Alex a Damian.
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Ľudový odev nás vrátil do minulosti
Živôtik, lajblík, rubáš alebo kacabajka – kedysi súčasť odevu. Dnes slová, ktorým málokto rozumie. Ich
význam a účel priblížila výstava Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok. Expozícia v galérii MCK bola
venovaná tradičným i súčasným podobám ľudového odevu ôsmich oblastí Záhoria. Prostredníctvom obrazového materiálu, jednotlivých častí i kompletných odevov vystavených na figurínach návštevníci spoznávali skalický, holíčsky, šaštínsky, senický, jablonický, moravskosvätojánsky, malacký a plavecký odev.
„Čo chápať pod pojmom ľudový odev? Je to odev najmä roľníckej
vrstvy. Obyvateľstvo bolo v minulosti
rozčlenené na viaceré spoločenské
skupiny, pričom roľníci predstavovali
tú najširšiu. Hovoríme zhruba o druhej polovici 19. storočia a polovici 20.
storočia,“ povedal spoluautor výstavy, historik Richard Drška. Roľnícky
odev sa rozdeľoval podľa ročných
období na letný a zimný a podľa
príležitosti nosenia na pracovný
(všedný), sviatočný (nedele, výročné slávnosti, hody, Veľká noc, Vianoce, príp. slávnosti rodinného charakteru, najmä svadby) a obradový
(odev ženícha, nevesty, krstnej matky, odev do rakvy). Najtypickejším
prvkom oblečenia muža boli lajblíky, teda vesty. Na podobu ľudového
odevu mali vplyv viaceré faktory,
predovšetkým geografické prostredie, príslušnosť k roľníckemu stavu,
príslušnosť k feudálnym panstvám,
dostupnosť materiálov či blízkosť
centier Viedne a Bratislavy, kde bolo

možné kúpiť aj drahšie látky.
Súčasťou ženského odevu bol
rubáš (dlhá ženská košeľa), sukne
(škrobenice a vrchná sukňa), rukávce, živôtik, zástera, kacabajky (krátky
kabátik), čižmy, rôzne šatky a v prípade vydatej ženy aj čepiec. Jednotlivé
časti odevu boli bohato zdobené,
predovšetkým tie na sviatočné a obradové príležitosti. Farebnosť závisela od funkčného určenia odevu, od
veku nositeľky, sociálneho statusu
a lokality. „Medzi materiály, ktoré sa
najčastejšie používali, patrilo bavlnené, konopné, ľanové plátno a súkna.
V tradičnej kultúre bolo pestovanie
konope na Záhorí veľmi rozšírené, aj
keď jeho spracovanie na textil bolo
pomerne náročné a zdĺhavé.“ vysvetlila kurátorka výstavy, etnologička
Dita Csütörtökyová.
Vplyvom rôznych zmien, ako bol
vynález šijacieho stroja alebo používanie umelých farbív, prichádzali
nové techniky, farby i materiály - zamat, brokát, satén, bavlnené látky.

Májoví jubilanti

80 rokov
Anna Borková
Anna Neužílová
Mária Palkovičová
Terézia Partlová
Terézia Stehlíková
Žofia Weissová
Štefan Červenka
Jozef Dinuš
Ladislav Partl
Pavel Vavák

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Ľudový odev sa teda postupne menil,
pričom najmä u mužov sa vytrácala
pôvodnosť. Jeho základ je však rozmanitý, pestrý a jedinečný. Dôkazom
toho je aj putovná výstava Ľudový
odev na Záhorí – tradícia a dnešok.
Text a foto: N. Bednáriková

85 rokov
Mária Leskovská
Ľudmila Lorencová
Jozef Slezák
Zdenko Šiška
90 rokov
Mária Hurbanová

91 rokov
Anna Kurková
94 rokov
Cecília Rýdlová
Srdečne blahoželáme!

Blahoželáme
kolegyni Ivanke
Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
8. mája sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia našej milovanej
Anny Lenčovej zo Suchohradu.
S láskou a úctou spomína manžel
Ján a najbližšia rodina.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

V srdci Ťa stále máme
a s láskou na Teba spomíname.
12. mája uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedo Jozef Pollák
z Malaciek. 31. mája si pripomíname
jeho nedožitých 72 rokov.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, synovia Peter, Pavel
a Vladimír s rodinami, štyri vnúčatá,
sestra Anna s rodinou a rodinná
priateľka Mária.



Máš 5 až 15 rokov amáš doma psíka?
Ak áno, neváhaj a príď nám svojho domáceho miláčika ukázať na

VÝSTAVU PSÍKOV, ktorá sa uskutoční ϭϳ͘ϲ͘ϮϬϭϴ
na lúke „Pri mlyne“.

Odborná porota zhodnotí jeho stav, povahu,
poslušnosť aporadí͕ako sa najlepšie oňho starať.
Štartovné je 3,- €. Každý psík musí byť zaočkovaný.

Zaregistruj sa v Centre voľného času na Ul. M. Rázusa
Úsmev na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši.
30. apríla by oslávila svoje 80. narodeniny naša drahá mamička, babička a prababička Emília Reháková.
Spomínajú na ňu deti s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá. Tí, ktorí ste
ju poznali, venujte jej, prosím, tichú
spomienku.

do 25. 5. 2018, tel. č. 034/7722228.
11. mája si pripomíname nedožité
100. narodeniny nášho otecka
a dedka Jána Malatu, ktorý nás
opustil práve pred 25 rokmi.
Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra
Eva a syn Milan s rodinami.

Po tomto termíne nebude registrácia možná.

Ak odteraz prídete na referát
miestnych daní Mestského úradu
v Malackách, už nehľadajte slečnu Ivanu Spustovú, ale pani Ivanu Žilavú. Naša kolegyňa totiž po
niekoľkoročnom vzťahu povedala
ÁNO svojmu milému Jozefovi Žilavému. Novomanželom želáme
šťastný život plný lásky a vzájomného porozumenia.
-red-
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46. ročník Behu oslobodenia Basketbalisti zo Štúrky

a 12. ročník Pohára CVČ
Na tohtoročných pretekoch sa
zúčastnilo 290 bežcov. Tradičné
podujatie pod záštitou Komisie
pre vzdelávanie, mládež a šport
MsZ zorganizovalo mesto Malacky
v spolupráci s CVČ, TJ STROJÁR, AC
Malacky a AD HOC.
najmladšie žiačky (1. - 2. roč. ZŠ, 200 m)
1. Viktória Pauková
2. Andrea Mrázová
3. Regina Slezáková
najmladší žiaci (1. - 2. roč. ZŠ, 200 m)
1. Jakub Čahoj
2. Jakub Vrlák
3. Filip Šebo
mladšie žiačky I. (3. - 4. roč. ZŠ, 300 m)
1. Vanesa Salayová
2. Laura Holická
3. Jana Hollá
mladší žiaci I. (3. - 4. roč. ZŠ, 300 m)
1. David Lukáček
2. Adam Boškovič
3. Juraj Hlaváč

mladšie žiačky II. (5. - 7. roč. ZŠ, 400 m)
1. Nikola Brandisová
2. Kristína Sabová
3. Rebeka Slezáková

ženy (1 000 m)
1. Aneta Hollá
2. Gabriela Janíková
3. Viera Šimeková

mladší žiaci II. (5. - 7. roč. ZŠ, 400 m)
1. Matej Brezina
2. Tomáš Hollý
3. Sebastián Harcula

muži (3 000 m)
1. Michal Havlík
2. Stanislav Majerovič
3. Dušan Rusňák

staršie žiačky (8. - 9. roč. ZŠ, 600 m)
1. Timea Morávková
2. Mária Šimeková
3. Lenka Šimková

Putovný pohár CVČ – najaktívnejšia
škola:
1. ZŠ Záhorácka
2. Spojená škola sv. Františka
Assiského
3. ZŠ Dr. J. Dérera

starší žiaci (8. - 9. roč. ZŠ, 800 m)
1. Patrik Kuma
2. Ivan Sedlák
3. Samuel Čutka
dorastenky (15 - 18 r., 1 000 m)
1. Michaela Zbořilová
2. Michaela Habová
dorastenci (15 - 18 r., 2 000 m)
1. Daniel Baďura

Najmladší účastník:
Damián Zajac
Najstarší účastník:
Vojtech Planka

víťazmi školskej ligy

V átriu Základnej školy na Štúrovej ulici sa skvejú nové trofeje – pohár pre víťazov a putovný pohár školskej basketbalovej ligy. Súťažný ročník 2017/2018 napísal svoje posledné, piate dejstvo v športovej hale SOŠ Komenského v Pezinku.
Víťaz základnej časti ZŠ Štúrova
Malacky sa v prvom semifinálovom
zápase stretol so štvrtým družstvom
G. A. B. Senec. Naši potvrdili pozíciu
favorita a po víťazstve 39:31 sa stali
prvým finalistom. Ich súper vzišiel
z druhého semifinále medzi Sereďou a favorizovaným Pezinkom. Po
vyrovnanom priebehu sa pomerne
prekvapivo do finále dostala Sereď.
Súboj o zlato odštartovali Malačania šnúrou 8:0. Súper sa však
postupne dotiahol a necelú minútu pred koncom sa dokonca
dostal do štvorbodového vedenia.
Malacky však preukázali obrovskú

silu, keď v riadnom hracom čase
dokázali vyrovnať a v predĺžení
vďaka bodom Marca Hladíka zvíťazili 34:30.
Vďaka za vzornú reprezentáciu
patrí tejto zostave: Marco Hladík,
Štefan Béreš, Peter Čermák, Ivana
Velická, Kristína Ambrová, Karolína Slobodová, Nikola Tomanová
(9. A), Marek Polák, Adam Novosádek (8. A) a Jakub Ševera (8. B).
Za najlepšieho hráča ligy vyhlásili
nášho Marca Hladíka. Srdečne
blahoželáme.
Text a foto: P. Ondruš

Rodiny s najvyšším počtom účastníkov:
Kovarikovci, Ficovci, Bačovci, Puškáčovci
CVČ/-lp-/-otano-

Futbalisti sa vracajú
do tretej ligy!

Mladí futbalisti zo Záhoráckej víťazne
Žiaci ZŠ Záhorácka Malacky sa
stali víťazmi futbalového turnaja
starších žiakov FRIKAS CUP 2018,
ktorý sa uskutočnil v Záhorskej Vsi.
Malačania vo finále zdolali domácich
zo ZŠ Záhorská Ves 4:3 na pokutové
kopy, tretie miesto si vybojovala ZŠ
Láb. Na turnaji sa zúčastnilo 8 tímov
vrátane rakúskeho výberu z Gänserndorfu. Najlepším strelcom víťazov sa stal Rastislav Haramia, ktorý
v piatich zápasoch skóroval 7-krát.
Zloženie družstva ZŠ Záhorácka:
Marek Haberland, Rastislav Haramia (7), Patrik Kuma (2), Roman
Májek, Samuel Mifkovič (3), Denis
Michalovič (1), Ľubor Mrlák, Adam
Šauša, Timotej Vasaráb (3).
Text a foto: P. Filip

Malackí futbalisti si v predstihu
zabezpečili postup zo štvrtej do
tretej ligy BFZ. Podarilo sa im to na
ihrisku ŠK Závod, kde vyhrali 6:1.
Šesť kôl pred koncom sezóny už
majú na čele tabuľky nedostihnuteľný náskok.
O výhre v Závode rozhodla malacká gólová smršť v prvom polčase.
V desaťminútovke od 25. do 35. minúty sa postupne presadili Tomáš
Mifkovič, Martin Sloboda, Jaroslav
Zváč a Rastislav Havlík. V 62. minúte
ich náskok navýšil František Lörinczi,
za domácich v 84. minúte znížil na
5:1 Marek Čemba. Šiesty gól Malačanov pridal minútu pred koncom
symbolicky ich najlepší strelec Vladimír Ronec.
FC Malacky môže teda v pokoji

dohrať zvyšok sezóny a postupne sa
pripravovať na návrat do tretej ligy.
K postupu do vyššej súťaže im blahoželáme.
ŠK Závod – FC Malacky 1:6 (0:4)
Góly: 84. Marek Čemba – 24. Tomáš
Mifkovič, 25. Martin Sloboda, 32. Jaroslav Zváč, 35. Rastislav Havlík, 62.
František Lörinczi, 89. Vladimír Ronec
Zostava FC Malacky: Ondrej Klempa
– Lukáš Rupec (Daniel Sakar), Pavol
Uhrinec (C), Adam Velický, Jaroslav
Zváč – Daniel Čeřovský (Pavol Michalovič), Martin Sloboda (Jakub Hitmar),
Juraj Miklušičák – Rastislav Havlík (Michal Prečuch), Tomáš Mifkovič (František Lörinczi), Vladimír Ronec
M. Binčík

Hádzanári o záchranu s Piešťanmi
Malackí hádzanári spoznali svojho súpera do barážového dvojzápasu o zotrvanie v extralige. O miesto
medzi desiatkou najlepších tímov na
Slovensku zabojujú s hráčmi MHK
Piešťany, ktorí dominantne vyhrali
nadstavbovú časť prvej ligy. Prvý
zápas bude v sobotu 19. mája
v Piešťanoch, odveta bude o týž-

deň neskôr, v sobotu 26. mája v ŠH
Malina. Malackým hádzanárom stačí k záchrane zvládnuť posledné dva
zápasy tejto sezóny. Veríme, že to aj
s podporou fanúšikov zvládnu a že
v budúcej sezóne zostane Strojár
medzi elitou.
-mb-
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