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Sídlisko Juh je opäť krajšie, máme nový chodník na Skuteckého
Po revitalizácii dvoch zón na sídlisku Juh prichádza na rad aj centrálna časť tejto lokality. Najnovším dokončeným dielom je veľký chodník vedúci popri bytových domoch na Ulici D. Skuteckého po Ulicu Ľ. Fullu.
Spomínanými dvoma sídliskovými zónami sú lokalita pri zdravotnom stredisku na Ulici Ľ. Fullu
a oblasť medzi Štúrovou a Skuteckého, v rámci ktorej vznikla pešia
zóna pri Coop Jednote. „Slovo, dané
obyvateľom Juhu, sme dodržali. Novoopravený chodník v centrálnej
časti je iba prvým krokom v etapovitej rekonštrukcii tejto zóny a obnova
nezrevitalizovanej centrálnej časti
sídliska bude pokračovať. Ďalším
krokom bude rekonštrukcia a kompletné dobudovanie chodníkov na

Ulici F. Malovaného. S mestským poslancom za Juh Jozefom Mračnom
budeme diskutovať o obnove parkovísk v časti od Štúrovej po Ľ. Fullu.
A ako poslednú etapu plánujeme
vrátiť na Ulicu M. Tillnera obojsmernú premávku a položiť tam nový asfaltový koberec,“ komentoval zmeny vo verejných priestoroch sídliska Juh primátor Juraj Říha.
Stav mnohých komunikácií
v meste je zlý. Za štyri roky sa nedá
dobehnúť úplne všetko, preto sa
niektoré projekty – podobne ako

Poslanci mestského zastupiteľstva

diskutovali o kultúrnom dome

Poslanci mestského zastupiteľstva na rokovaní 10. mája schválili
okrem iného podanie žiadosti o dotáciu ministerstva školstva na
výstavbu novej telocvične pre Základnú školu Dr. J. Dérera a odsúhlasili zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov na
podporu financovania aktivít združenia MAS (miestnej akčnej skupiny) Dolné Záhorie. Diskutovalo sa aj o téme zámeru výstavby kultúrneho domu a o záverečnom účte mesta za rok 2017.
Zámer výstavby kultúrneho domu
a revitalizácia zóny Zámocká
Už niekoľko rokov sa v Malackách
diskutuje o potrebe univerzálneho kultúrneho zariadenia. Súčasné vedenie
mesta zvažovalo niekoľko možných lokalít, kde by nový kultúrny dom mohol
stáť. Ako najvhodnejšie miesto sa javí
priestor za bývalou budovou mestského úradu. „Keďže každý verejný priestor
na oddych v meste je vítaný, naším zá-

merom je revitalizácia zóny Zámocká.
Ide o pôvodnú pálffyovskú alej na osi
kaštieľ – kláštor. Jej súčasťou by mohol
byť nový kultúrny dom,“ uviedol na rokovaní MsZ primátor.
Mesto aktuálne vyhlásilo medzinárodnú architektonickú súťaž na
budúcu podobu Mierového a Kláštorného námestia vrátane verejnej podzemnej garáže.
Pokr. na
strane

Na železničnej stanici jednej z priľahlých obcí na trati Kúty – Bratislava
stál hlúčik malých detí s dvomi učiteľkami. Keď vlak zastavil, obe pomaly
naložili drahocenný náklad s batôžkami a všetkých usadili na kôpku do
jednej časti vagóna. „Kam ste sa
vybrali, dzecušky?“ s úsmevom sa
ich spýtala starenka v sedliackych sukniach. „Do Malaciek!“ pyšno vykríkol
jeden zo šarvancov. Všetci sa usmievali, pozerali von oknom, ako bežia
záhorské stromy, polia a lúky, ujedali
z maškŕt, ktoré im nabalili maminky. A keďže nedočiahli na zem, nôžky
sa im hompáľali v rytme jazdy vlaku,
pričom so záujmom počúvali pani
učiteľku: „Malacky sú naším okresným mestom, majú viac ako osemnásť tisíc obyvateľov. Sú tam veľké
domy a fabriky, križovatky, športoviská, školy a obchody, kostoly,
ba aj synagóga. A viete čo, deti?
V Malackách je dokonca starodávny kaštieľ, v ktorom kedysi žila
grófska rodina, a pri tom kaštieli je
velikánsky park. Všetko si to spolu
pekne pozrieme.“ A v tvárach malých
dedinčanov sa zračilo ono senzačné –
my ideme na výlet do veľkého mesta.
Nám, domácim, sa naše mesto
môže zdať všedné. No čo je smutnejšie, niektorí dokola frflú, nie sú spokojní nielen s jeho vzhľadom, ale ani
s aktivitami, ktoré podniká radnica,
ku všetkému majú výhrady. Nevnímajú nespočetné množstvo podujatí,
nezamýšľajú sa nad horou mravčej
práce, ktorá za všetkým väzí. Nadávajú, ohovárajú. Ale tých nechajme v ich
svete vlastnej dokonalosti. My ostatní
skúsme hneď ráno cestou do práce
vystúpiť z tieňa každodennej rutiny.
Skúsme vnímať históriu i súčasnosť
cez mód detských očí. Malacky vôbec nie sú všedné. Keďže už máme po
zmrznutých svätých, výsadba je v plnom prúde. Pod Štefánikom sa rozprestiera pestrofarebný koberec z letničiek. Prváci zachraňujú žubrienky vo
fontáne Zámockého parku. Mestom
sa nesie spev maturantov, mladosť
– radosť. Kráčajú po nových chodníkoch a mávajú ľuďom sediacim na
kvetmi obsypaných terasách. Tunajší
lokálpatriotizmus môže svoje korene
pokojne zapustiť ešte hlbšie. Malacky
sú jednoducho veľké mesto.
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Juh - delia na etapy. Napríklad vnútrobloky na Ulici 1. mája sa neopravovali všetky naraz, ale postupne. Etapovitá rekonštrukcia sa začne v lete
aj na Veľkomoravskej. V prvej fáze
bude obnovená vozovka a chodníky na Bernolákovej a v križovatke
s Hollého. Druhou etapou bude výstavba cyklochodníka spolu s rekonštrukciou obrubníkov a parkovísk na
Veľkomoravskej ulici. Tretiu etapu
budú predstavovať chodníky – jeden smerujúci od Hollého sa rozšíri
aj pre cyklistov a po osadení nových

obrubníkov sa bude rekonštruovať
aj cesta. Lokalita Veľkomoravskej ulice má naplánované postupné opravy až do roku 2021.
Aj Námestie SNP podstúpi rekonštrukciu po častiach, pričom
prvá by sa mala začať už tento rok.
Ak bude vývoj mestského rozpočtu
priaznivý, ešte v roku 2018 by sa jej
mohla dočkať aj Záhorácka ulica za
Korzom či chodníky na Boženy Němcovej a Rudolfa Dilonga.
-lp-/-red-

Bezplatná právna poradňa pre seniorov – termíny
PIATOK
PIATOK
PIATOK
PIATOK
PIATOK
PIATOK

1. jún
15. jún
6. júl
20. júl
3. august
17. august

10.00 – 12.00 h
10.00 – 12.00 h
10.00 – 12.00 h
10.00 – 12.00 h
10.00 – 12.00 h
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, rozdele-

nie 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-
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Poslanci mestského zastupiteľstva Malačania, zefektívnime
diskutovali o kultúrnom dome zber a triedenie odpadu!
(dokončenie zo str. 1)
Ak by sa stala realitou, predpokladá
sa, že všetky vozidlá z okolitých ulíc
by parkovali v podzemí, čím by sa
uvoľnil priestor nielen na Zámockej,
ale aj pri obchodnom dome Stred
a hoteli Atrium. V diskusii s poslancami sa hovorilo aj o iných lokalitách
či možnostiach využitia kultúrneho
priestoru nielen na divadlo a vystúpenia, ale i na vyučovanie v rámci
základnej umeleckej školy či na kongresové aktivity. Napokon sa dospelo k dohode, že MsÚ pripraví dve
alternatívy riešenia zóny Zámocká –
s ponechaním bývalej budovy Nafty
aj bez nej. Primátor hovorí o odvahe
ísť do náročného projektu: „Teší ma,
že s poslancami ideme v tejto téme
rovnakým smerom a že pripúšťame
možnosť asanácie výškovej budovy
Nafty. Viacerí ju považujú za prežitok
a opachu v centre mesta. Máme mandát od zastupiteľstva pripraviť dve verzie vizualizácie zóny Zámocká a kultúrneho domu, aby o nich mohli rokovať poslanci. Takýto zásadný projekt
v období pred voľbami samozrejme
nepustíme do záväzného hlasovania,
ale budeme o ňom ďalej diskutovať aj
s verejnosťou.“
Povedané slovami poslanca Jozefa Ondrejku: „Kultúrny dom má
zmysel vtedy, keď ľudia budú chcieť
kultúrne žiť.“ Je to výzva pre nás
všetkých.

ba deklarovaná úspora v spotrebe
a nákladoch na prevádzku verejného osvetlenia. V diskusii ho primátor upozornil, že ide o rok 2017, keď
sa projekt iba začal, pričom vtedy sa
vymenilo iba približne 160 svietidiel
z celkového počtu 1800. „Úsporu
elektrickej energie auditom potvrdila
projektantská kancelária, ktorá nám
dodala projektové riešenie modernizácie. Je však pravdou, že stúpajú
náklady na bežnú údržbu, pretože
máme vo veľmi zlom stave vedenia k jednotlivým stĺpom,“ povedal
J. Říha a podobne ako pri kultúrnom
dome hovoril o odvážnom riešení:
„Som rád, že väčšina poslancov mala
odvahu pustiť sa do veľkej, komplexnej modernizácie verejného osvetlenia aj napriek tomu, že ako súčasť
Bratislavského kraja nemáme žiadny
štátny dotačný ani eurofondový stimul. Ako primátora ma teší, že som sa

v tejto súvislosti nestretol so žiadnym
kritickým názorom od obyvateľov.
V 21. storočí, keď všetky samosprávy
prechádzajú na modernú LED technológiu, ja osobne považujem diskusiu o sodíkových lampách za spiatočnícke myslenie.“
Na septembrovom rokovaní dostanú
poslanci komplexnú správu o modernizácii verejného osvetlenia aj
odpočet nákladov.
Všetky schválené materiály,
uznesenia a audiozáznamy sú dostupné na www.malacky.sk, časť
MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Videozáznam nájdete na www.
zastupitelstvo.sk. Ďalšie rokovanie MsZ Malacky bude vo štvrtok
14. júna.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Záverečný účet mesta
Poslanci schválili záverečný
účet mesta za rok 2017 a prebytok
hospodárenia vo výške 534 tisíc €
presunuli do rezervného fondu.
Poslanec Marian Novota namietal,
že v predloženom materiáli chý-

Dopravná výchova pre štvrtákov
Žiaci 4. ročníkov malackých základných škôl majú za sebou zaujímavý predmet – dopravnú výchovu. Absolvovali ju v areáli ZŠ Záhorácka na mobilnom dopravnom ihrisku. Ide o prvý ročník projektu, ktorý sa
bude opakovať každý rok vždy pre štvrtákov, aby sa naučili, ako správne reagovať v cestnej premávke.
Dopravnú výchovu v Malackách organizuje a zabezpečuje mestská polícia.
Dopravná výchova sa skladala
z teoretickej a praktickej časti.
V rámci teórie sa učili o dopravných
značkách, reflexných prvkoch či
potrebe ich nosenia a o správaní sa
v premávke v rôznych modelových
situáciách. Nešlo však o nezáživnú
výučbu, ale o diskusiu, počas ktorej
sa ukázalo, čo deti vedia a čo ešte
potrebujú vysvetliť. Potom medzi
nich prišiel fiktívny kamarát Kubko, ktorý mal za úlohu bezpečne sa
presunúť na bicykli zo školy domov
v časovom limite 20 minút. „Je to príbeh o cyklistovi Kubkovi. Predstavte
si, že ste na bicykli a idete domov. A tu
už máme konkrétne situácie. Budete
hovoriť, ktorá značka alebo ktorá situácia je vhodná,“ vysvetlila deťom
policajtka A. Oravcová. Druhou
hrou bola doplňovačka dopravných
značiek podľa prečítaného textu.
„Začali sa prázdniny a Peťko sa rozhodol, že pôjde pozrieť babičku, ktorá
býva na okraji mesta. Peťko býva blízko centra, čaká ho veľa križovatiek,“
uviedol hru policajt J. Janata. Peťko
mal, rovnako ako Kubko, určených
20 minút na bezpečné a správne
dorazenie do cieľa. Deti si tak vyskú-

šali rôzne modelové situácie v premávke. Naučili sa používať pravidlo
pravej ruky, riadiť sa podľa dopravných značiek, prejsť kruhový objazd
a križovatky či ukazovať zmenu
smeru jazdy na bicykli. Najväčší
úspech však malo pexeso s dopravnými značkami. Vedomosti, ktoré si
žiaci preverili a doplnili v triede, si
následne s nadšením vyskúšali na

kolobežkách na dopravnom ihrisku.
Mobilné dopravné ihrisko si však
môžu vyskúšať nielen štvrtáci. V sobotu 26. mája počas osláv Dňa detí
sa na ňom môžu dosýtosti pohrať
všetky deti. Bude rozložené na parkovisku na Hviezdoslavovej ulici pri
materskej škole.
Text: N. Bednáriková,
foto: S. Osuský

V rebríčku úspešnosti samospráv v triedení odpadu sa Malacky
umiestnili na slušnom 21. mieste zo 78 zúčastnených. Poradie stanovila spoločnosť ENVI-PAK, ktorá sa venuje separovanému zberu vo
viac ako polovici miest a obcí Slovenska.
Poradové číslo vzniklo kombináciou dvoch faktorov, kľúčových
pri zbere a separovaní odpadov. Sú
nimi efektivita a vyťažiteľnosť. Nie
je dôležité len to, aby bol v konkrétnom druhu nádoby ten správny odpad. Ide aj o to, aby tam bol uskladnený správne – efektívne, teda aby
zaberal čo najmenej miesta. Princíp
vyťažiteľnosti je takisto jednoduchý - čím viac triedeného odpadu na
obyvateľa obec ročne vyzbiera, tým
je úspešnejšia. Ak je vyťažiteľnosť
vyššia, menej odpadov z obce končí
na skládkach a obec tak šetrí náklady
na zber komunálneho odpadu.
Ako by sa ešte dala pozícia nášho
mesta ešte vylepšiť? Odpovedá Jana
Chválová z Útvaru výstavby a životného prostredia Mestského úradu
v Malackách: „Pokiaľ ide o vyťažiteľnosť, môžeme byť spokojní. V meste
máme dostatočné množstvo kontajnerov na separovaný zber a táto
skutočnosť nám vyniesla vysoké body.

Horšie je to však s efektivitou. Preto
vyzývame obyvateľov, aby zmenšovali
objem odpadu, teda stláčali plastové
fľaše, nech takpovediac nevyvážame
vzduch, aby rozoberali papierové škatule a podobne. Zamestnanci spoločnosti TEKOS zároveň upozorňujú, že
napríklad pri PET fľašiach je dôležité
vytláčať z nich vzduch pozdĺžne, nie
rolovať ich do guče. V tejto forme totiž
pri spracúvaní - keď sa lisujú do potrebnej kocky – vypadávajú.“
Čoho by sa Malačania mali pridŕžať?
Treba mať na pamäti nasledovné
pravidlá:
• snažte sa odpad minimalizovať,
• zálohované obaly nepatria do
koša, vráťte ich do predajne,
• trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho
zber hradia výrobcovia prostredníctvom spoločnosti ENVI - PAK.
I. Sochorová
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Súčasťou Dňa detí bude i mobilné planetárium
Premietanie filmov, 3D efekty
o hviezdach a vesmíre, vznik Zeme
a slnečnej sústavy, hvezdársky ďalekohľad, robotické vozidlá na Marse.
Toto všetko nájdete v Malackách
počas Dňa detí na jednom mieste.

Pri Inkubátore vyrastie mobilné planetárium, do ktorého pozývame malých i veľkých návštevníkov.
Ak sa teda chcete hravou formou dozvedieť veľa zaujímavého
z oblasti astronómie a prírodných

vied, ste vítaní. Prečo hovoríme
o hravej forme? Premietaný obraz
sa totiž sleduje poležiačky!
-nb-

Deti potešia aj
živé zvieratká
K veľkej radosti našich najmenších svoju účasť na Dni detí potvrdili aj chovatelia, ktorí podujatie
obohatia o pýchu svojej práce.
Stanovište so zvieratkami sa bude
nachádzať na Kláštornom námestí, v tieni stromov, kde bude zároveň tichšia a pokojnejšia zóna.
Deti budú mať možnosť vidieť
králiky, sliepočky, húsky aj teliatka. Vezmite svoje ratolesti do tejto mini ZOO a ukážte im kus živej
prírody.
-is-

Jarná Malacká šošovica
V sobotu 26. mája sa Kláštorné
námestie zaplní stánkami päťdesiatky predávajúcich, ktorí prídu ponúknuť na jarnú Malackú šošovicu originálne lokálne výrobky a zdravé dobroty. Ponuka bude skutočne široká –
od domácich džemov, sirupov, ovocných štiav cez zdravú kozmetiku po

dekoratívne predmety, originálnu
keramiku, bižutériu, ale aj oblečenie.
Medzi sprievodnými aktivitami podujatia nebude chýbať lukostreľba
a tradičné hry. Novinkou bude drevený kolotoč. V úvode vystúpi malacká speváčka Lýdia Novotná, ktorá predstaví skladby zo svojho nové-

ho CD, po nej príde na scénu malacký folklór v podaní súboru Macejko
a ako ďalší hudobní hostia vystúpia
malí rockeri – hudobná skupina zo
ZUŠ Sekule Little Rockers. Všetci ste
srdečne pozvaní.
OZ Malacká šošovica

takmer
50 stánkov
originálne
lokálne výrobky
zdravé dobroty
pohoda
a dobrá nálada :)

9.00 h LÝDIA
NOVOTNÁ
malacká pesničkárka
10.00 h FS
MACEJKO
detský folklórny súbor
13.00 h LITTLE
ROCKERS
detská kapela
PARTNERI

PODUJATIE PODPORILI

pieskové mandaly
maľovanie na tvár
lukostreľba
drevený kolotoč
starodávne hry
ORGANIZÁTORI
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Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 5

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. Malacky majú 6 volebných obvodov a každý z nich má v zastupiteľstve troch poslancov. Dnes sa venujeme volebnému obvodu číslo 5, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Katarína Trenčanská, Marian Novota a Pavol Tedla. Každý
z nich využil priestor podľa vlastného uváženia, a preto rozsah jednotlivých odpovedí môže byť rozdielny.

MgA. Mgr. Katarína TRENČANSKÁ

nezávislá poslankyňa
pedagogička
Aké výzvy pre mesto vidíte z vlastnej skúsenosti poslankyne?
Výzvou pre mesto je každý úspešný deň, každé uznanie, každá pochvala za odvedenú prácu. Výzvou je spokojnosť, prosperita, vývoj. Myslím, že
mesto a ľudia pracujúci i žijúci v ňom
sa tieto výzvy snažia plniť podľa možností, ktoré majú. Vedenie mesta má
svoje výzvy pripravené formou projektov, o ktorých rokujeme, a ich realizáciou sa otvára možnosť zmeniť aj tvár
mesta.

Ak by som mala byť osobnejšia,
výzvou pre toto mesto a ľudí žijúcich
v ňom je nastavenie fungujúcich medziľudských vzťahov. Myslieť, vidieť,
vedieť a konať neznamená ísť proti
ľuďom, ale ukázať cestu, akou by sa
mohlo ísť. Veľakrát nepreverená informácia dokáže ľudí nadchnúť až k otvoreným bojom, čo môže brzdiť dobre
mienenú prácu. Preto je veľmi dôležité
vedieť počúvať a dokázať sa otvoriť
novým veciam, čo je pre každého aj
osobnou výzvou.
Ktoré doterajšie zmeny vo vašom
obvode považujete za najdôležitejšie?
Teším sa, že v tomto roku bude zrekonštruovaný vnútroblok na Ulici M.
Rázusa, pripravená je oprava ďalšieho
vnútrobloku na Ulici 1. mája, rekonštruuje sa verejné osvetlenie, pribudla
kyvadlová mestská doprava. Prioritne
sa riešia havarijné stavy, mesto v rámci svojich možností odstraňuje nedostatky a načas ich zmierňuje. Je ešte
veľa vecí, ktoré by sa dali v 5. obvode
vylepšiť, obnoviť či dať do poriadku.

Verím, že postupne sa k tomu mesto
dopracuje.
Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
Poslanec je človek spomedzi obyvateľov, ktorý dostal od ľudí mandát
stáť za nimi. Tento pohľad mi aj taký
obraz o zostavení nás v „snemovni“
dáva. Každý túto činnosť vykonáva
podľa svojho vlastného uváženia.
Možno nie je všetkých na kamerách
tak počuť a vidieť, možno nie sú všetci
takí agilní, ako by verejnosť očakávala, ale všetci, čo sú tam, sa vždy o niečo
snažia. Každý poslanec svoju činnosť
vykonáva podľa svojho zamerania,
záujmu a snahy o riešenie. Rôznorodosť individualít nás poslancov dáva
priestor na mnohé pohľady na skutkové veci, čo znamená rozsiahle debaty,
hodiny analýz, no v konečnom výsledku sme dokázali v mnohom nájsť
kompromis a nájsť odvahu pre podporu dobrých projektov či dokumentácií
predkladaných mestom alebo tvorbu
všeobecne záväzných nariadení.
Mestské zastupiteľstvo - to sú aj

vedúci oddelení mesta, riaditelia organizácií ako aj obyvatelia, ktorí osobne
prídu na zasadnutie. Aj títo ľudia, verejne vyčnievajúci z radov, majú úprimný
záujem viesť svoju organizáciu, oddelenie čo najlepšie, čo sa javí aj vo výsledkoch ich snaženia a v spolupráci
s poslancami.
Vedenie mesta, teda primátor,
zástupca a prednostka mestského
úradu,sú v súčasnej dobe nenahraditeľnými súčasťami mesta ako gigantu,
ktorý sa chce rozrásť a pripraviť „pôdu“
pre jeho moderný rozvoj. Ich práca je
jedno veľké úsilie o uspokojenie celého
obyvateľstva a vytvorenie spokojného
života. A práve v tomto hodnotovom
nastavení vedenia mesta sa spojili priority poslancov a v mnohom ťaháme
za jeden povraz.
Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými
zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
Začnem od konca. Vedenie mesta Malacky má nastavené množstvo
výborných projektov, ktoré by mohli

byť obrovským prínosom pre našich
obyvateľov a rozhodne by mali estetickú, kultúrnu a celospoločenskú
integritu. Zmenili by obraz mesta
a vytvorili pešie a oddychové zóny,
ktoré tu chýbajú. Rozhodne som presvedčená, že tento smer nastavenia
pre rozvoj Malaciek je správny. Mojím zámerom je podporiť ho a urobiť
všetko pre to, aby aj široká verejnosť
videla a pochopila túto snahu pre
všetkých nás, čo tu bývame. Mesto
sa hýbe, nestagnuje, a to je pre mňa
spätná väzba, že mesto v súčasnom
zložení jeho vedenia je v dobrých rukách. Spolupráca s verejnosťou, ako
tomu je v mestských komisiách, je
živým mechanizmom pre množstvo
dobrých nápadov, ale zároveň je aj
podporou a kontrolou, ktoré vnímame a rešpektujeme. Preto každý, kto
má záujem, môže byť tvorcom dobrých vecí či konštruktívnym kritikom,
a teda aj verejným činiteľom, akým
je poslanec. Či podporím súčasné vedenie mesta ako verejný činiteľ alebo
ako občan - táto cesta je pre mňa momentálne stále voľná.

Ing. Marian NOVOTA, PhD.

nezávislý poslanec
IT špecialista
Aké výzvy pre mesto vidíte z vlastnej skúsenosti poslanca MsZ?
Pred nami stoja mnohé výzvy,
ktoré skvalitnia život našich občanov. Je potrebné si klásť stále vyššie
a vyššie ciele, dosiahnutie ktorých nás
môže posúvať ďalej. Pred voľbami sú
kandidáti občas schopní nasľubovať
čokoľvek, len aby sa zapáčili voličom.
Musíme si však uvedomiť, že mestská
kasa nie je bezodná a zadlžovanie
mesta úvermi je nezodpovedné. Nie
nadarmo sa hovorí, že obliecť si môžeš
len taký kabát, na aký máš. Druhým
nešvárom, ktorého sa dopúšťajú tí, čo
sa dostanú k moci, je to, že sa cítia neobmedzenými vládcami. Zabúdajú na
to, že sú tu preto, aby svojim občanom
v prvom rade „slúžili“. Práve občan je
ten, ktorý má rozhodnúť o tom, na čo
sa jeho peniaze vo forme daní v mestskom rozpočte použijú.
Dobrým príkladom je téma kultúrneho domu, o ktorej vedenie mesta informovalo poslancov len týždeň pred
zaradením do rokovania mestského
zastupiteľstva (10. 5. 2018). Oceňujem
snahu prerokovať túto tému na neformálnom stretnutí s poslancami, no
pociťujem (a nie som jediný) tlak na
to, aby sa zbúrala výšková budova bý-

valej Nafty a rozhodlo sa o tom čo najskôr, ešte pred nastávajúcimi voľbami.
Som ale presvedčený, že takýto projekt
si vyžaduje širokú diskusiu s dostatočným časovým predstihom. Navyše,
nie je ešte jasné, čo všetko pod jednu
strechu kultúrneho domu chceme.
Myslím si, že táto téma mala byť otvorená minimálne pred dvoma rokmi,
keď mohol poslanecký zbor urobiť aj
konkrétne kroky k realizácii projektu.
Akékoľvek rozhodnutie pol roka pred
koncom volebného obdobia prenesie
všetku zodpovednosť a zaviaže nový
poslanecký zbor a vedenie mesta. Neunáhlime sa a nechcime na poslednú
chvíľu získať „politické body“ na úkor
kvality a širokého konsenzu.
Za najväčšiu výzvu pre každého
z nás považujem vybudovanie dôvery občana v mestské inštitúcie a jeho
hrdosti na svoje mesto. Nemenej dôležitou výzvou je opätovne vrátiť mestu
postavenie, ktoré mu historicky a aj
geograficky prináleží, a vytvoriť z nášho mesta skutočné centrum Dolného
Záhoria so všetkým, čo k tomu patrí.
Ktoré doterajšie zmeny vo vašom
obvode považujete za najdôležitejšie?
Nikdy som sa nepovažoval za poslanca len svojho volebného obvodu.
Vždy som sa snažil pomôcť všade tam,
kde to bolo potrebné, bez ohľadu na
to, či išlo o môj volebný obvod alebo
nie. Pravdou je, že sa na mňa častejšie
obracajú občania z iných obvodov ako
z môjho. Každý poslanec musí byť zodpovedný za celé mesto, a nielen za svoj
obvod.
Ani sa nespamätáme a štyri roky
volebného obdobia ubehnú ako voda.
Vtedy si človek uvedomí, čo všetko sa
z rôznych dôvodov nepodarilo urobiť.
Či už ide o chodník spájajúci Kukučí-

novu ulicu s Kauflandom, upokojenie
dopravy, opravy komunikácií, optimalizácia parkovania, rozšírenie podielu
zelene alebo skultúrnenie stojísk kontajnerov na odpad. Dôvody sú rôzne.
Niekde tomu bránia majetkovoprávne
vzťahy, inde „vyšší“ záujem alebo neochota vedenia mesta, prípadne iné
preferencie či nezáujem zodpovedných o riešenie. Musíme však oceniť to,
čo sa podarilo. Dokončilo sa odkanalizovanie všetkých ulíc v našom obvode,
no je potrebné doriešiť zopár napojení
v individuálnych prípadoch. Som rád,
že sa podarilo dodržať slovo a revitalizovať parkovisko s komunikáciou za
areálom mestského centra sociálnych
služieb. Najmä pre starších občanov
navštevujúcich cintorín na 1. mája sa
podarilo zvýšiť bezpečnosť čiastočným vybudovaním cyklopruhu, ktorý
ale musí pokračovať až po železničné
priecestie „Gajdár“.
Privítal som aj to, že si mesto osvojilo
návrh na úpravu priestoru pred plotom cintorína a vybudovalo chodník
spájajúci parkovisko so vstupnou bránou s lavičkami a stojanom na bicykle.
Podarilo sa taktiež upraviť mnohé plochy pri bytových domoch na 1. mája
a tesne pred realizáciou je úprava parkoviska na M. Rázusa.
Nemôžem však zdieľať nadšenie
poslancov z iných obvodov ohľadom
celkovej rekonštrukcie verejného
osvetlenia. Nielenže mesto nezvážilo
iné možnosti rekonštrukcie verejného
osvetlenia prinášajúce úspory spotreby elektrickej energie pri vynaložení
nižších finančných prostriedkov, no
pustilo sa do rekonštrukcie z vlastných prostriedkov získaných úverom.
V čase, keď iné mestá a obce využívajú
na rekonštrukciu verejného osvetlenia
dotácie z rôznych zdrojov, je nezodpovedné zadlžovať mesto na 10 rokov.

Navyše sa nenaplnili ani deklarované 30-percentné úspory na spotrebe
elektrickej energie či na údržbe, skôr
naopak, stúpli.
Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
Od určitého obdobia primátor
mesta veľmi rád na rôznych fórach
prezentuje, aká je výborná spolupráca poslancov s vedením mesta. Nemôžem sa s týmto názorom plne stotožniť. Rozloženie síl v poslaneckom
zbore je jednoznačne dané a je jasné,
kde je väčšina. Ako človek zastávajúci demokratické princípy akceptujem
vôľu väčšiny. Vyžadujem však, aby demokratické práva boli uplatňované aj
mimo rokovaní MsZ. Nepovažujem za
korektné, ak primátor mesta neinformuje všetkých poslancov, ako zástupcov občanov, o dôležitých aspektoch
života v meste.
Primátor mesta nemôže predsa
informovať o zámeroch, ako je kultúrny dom či zimný štadión, v printových
médiách bez toho, aby to predtým
prerokoval s poslancami. Navyše neinformoval o týchto zámeroch ani
príslušné komisie tak, ako to ukladá
Rokovací poriadok v § 33 v odseku 2.
Taktiež si myslím, že je nesprávne rozhodnúť o likvidácii zariadení a vedení
mestského rozhlasu bez prerokovania
s poslancami či širokou verejnosťou.
Nemyslím si, že je práve toto správna
cesta, ako demokraticky spravovať
naše mesto.
Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými
zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
Pokiaľ mi to zdravie dovolí, bude
mi veľkou cťou opäť sa uchádzať
o dôveru občanov. Moji predkovia žili

v Malackách minimálne od 17. storočia a ja mám k nášmu mestu veľmi
silné väzby. Mojím zámerom je urobiť
všetko pre to, aby som mestu pomohol
všade tam, kde budem môcť.
Na mnohých projektoch sa s viacerými poslancami určite zhodneme. Vymenovávať však projekty, ktoré pred
nami stoja a ktorých realizácia je pre
mesto kľúčová, by si vyžadovalo viac
priestoru.
O dianie v meste sa aktívne zaujímam už od roku 1998, keď som sa prvý
raz stal poslancom MsZ, či už v rámci
práce poslanca, alebo mimo nej. Za
toto obdobie mali občania možnosť
sa oboznámiť s prioritami, s ktorými
som vstupoval do volieb. V tomto momente to ale považujem za predčasné.
Je dobré, ak si každý kandidát zostaví
svoj volebný program sám. Občan posúdi, kto to myslí úprimne a zaslúži si
spravovať naše mesto. Rozhodujúce
je však to, čo budú za priority považovať samotní občania. Mesto tvoria
v prvom rade jeho obyvatelia a tí majú
právo si ho formovať podľa vlastných
predstáv.

SAMOSPRÁVA

10/2018

5

RNDr. Pavol TEDLA

nezávislý poslanec
pedagóg, zástupca riaditeľa
Gymnázium Bilíkova, Bratislava
Ste predsedom komisie MsZ pre
vzdelávanie, mládež a šport. Ako
vnímate zvýšenú podporu športov a športových klubov zo strany
mesta? Prejavuje sa to aj v realite?
Mesto Malacky vždy výraznou mierou
podporovalo športové kluby a oddiely
pôsobiace na území mesta. Podpora
bola finančná (dotácie prostredníctvom komisie pre vzdelávanie, mládež
a šport, dotácie z rezervy primátora či
z nadácií), ale išlo aj o poskytovanie
priestorov a iné. V tomto volebnom
období z iniciatívy primátora mesta
a podpory komisie pre vzdelávanie,
mládež a šport vznikla finančná kapitola na podporu reprezentačných
športov, vďaka čomu sa výrazne zvý-

šili prostriedky na podporu športovej
činnosti v meste. Po dôkladnej analýze
komisie a vedenia mesta boli vytipované štyri športy, ktoré dostali vyššie
finančné prostriedky. Kluby predstavili
viacročný projekt, kde deklarovali jasné
ciele, ktoré plánujú dosiahnuť aj vďaka
spomenutej podpore (postup do vyššej
súťaže, rozšírenie členskej základne,
zvýšená podpora mládežníckych kategórií, zásadná reprezentácia mesta na
Slovensku aj v zahraničí). Po trojročnej skúsenosti môžem konštatovať, že
projekt bol úspešný, zámer mesta bol
naplnený a je vôľa v ňom pokračovať
aj naďalej.
Ktoré doterajšie zmeny vo vašom obvode považujete za najdôležitejšie?
Prácu poslanca MsZ nevnímam
výsostne ako prácu pre „svoj“ obvod. Prirodzene, miesto bydliska
prejudikuje bližšie poznanie problémov obyvateľov či možnosti ich
riešení. V prvom rade je ale poslanec povinný pracovať a zaujímať sa
o problémy v celom meste, prioritne
v oblastiach, ktoré sú mu profesijne
najbližšie. Napriek tomu som sa počas
dvoch volebných období, v ktorých
som poslancom za 5. obvod, snažil
vnímať problémy obyvateľov tejto
časti mesta a prichádzal som s námetmi a podnetmi na ich riešenie. Najmä
v tomto volebnom období nastala zásadná zmena v prístupe k rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov

a sídliskových vnútroblokov. Veľmi
oceňujem snahu vedenia mesta a zamestnancov MsÚ riešiť tieto problémy
komplexne a systémovo, čo znamená, že namiesto plátania a riešenia
havarijných stavov sa pristupuje ku
komplexným rekonštrukciám. Tento
prístup vidíme na Ulici 1. mája či na
Pribinovej ulici. V súčasnom období sa
pripravuje rekonštrukcia na Rázusovej
a pred centrom voľného času s prísľubom pokračovania v ďalšom období.
Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
Poslancom MsZ som druhé volebné
obdobie, teda môžem porovnať. V súčasnom volebnom období vnímam
snahu vedenia mesta o konštruktívnu
a otvorenú spoluprácu s mestským zastupiteľstvom, ktorá rezultuje napríklad do transparentného predkladania
kvalitne pripravených materiálov pre
komisie a poslancov. Oceňujem úsilie
vedenia mesta o vytvorenie pozitívnej
pracovnej, často až priateľskej atmosféry, v ktorej sa úspešnejšie pracuje.
Takisto oceňujem spomínané systémové riešenia, ktoré sú predkladané
komisiám a MsZ, najmä v oblasti mne
profesijne blízkej (školstvo, mládež,
šport, vzdelávanie).
V tomto volebnom období mesto začalo bezprecedentný rekonštrukčný
proces v materskej škole, významne
prispelo k skvalitneniu vyučovacieho procesu v základných školách vo

svojej v zriaďovateľskej pôsobnosti (zateplenie budov, rekonštrukcia
podláh a vykurovania, odstraňovanie
havarijných stavov). V prijímaní detí
do materskej školy sme v porovnaní
s inými mestami na špičke. Prijímame
deti mladšie ako 3 roky, čím prispievame k skvalitneniu životnej úrovne
mladých rodín, ktoré sú nútené skôr
nastúpiť do pracovného procesu.
Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými
zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
Svoju úlohu poslanca vnímam ako
službu, za dve volebné obdobia sa
už môžem za seba pozrieť a trochu
bilancovať... Svoje rozhodnutie kandidovať aj v nasledujúcich voľbách

vo svojom obvode urobím v správnom čase, po dôkladnej analýze
práve dosiahnutých výsledkov, čo
sa podarilo a nepodarilo... Úlohu
zohrajú aj pracovné a rodinné povinnosti. Stále mám na srdci osud
Malaciek, je to mesto, v ktorom som
prežil celý svoj život, býva tu celá
moja najbližšia rodina. Súčasné
vedenie mesta má jasnú predstavu
a víziu ďalšieho, aj strednodobého
a dlhodobého rozvoja mesta. Pre
každého angažovaného občana je
cťou byť pri tom, keď sa mení tvár
mesta a Malacky sa stávajú krajšími
a lepšími pre život. Ak by som pokračoval v práci poslanca, venoval by
som sa naďalej oblasti vzdelávania,
ale aj životného prostredia a sociálneho programu v meste.

Obvod č. 5:

čo sa podarilo,
čo sa pripravuje

Vchod do starého cintorína

Podarilo sa:
• rekonštrukcia vnútrobloku za
Mestským centrom sociálnych
služieb
• rekonštrukcia vnútrobloku na
križovatke Pribinova – 1. mája
• rekonštrukcia vnútrobloku pri
Spojenej škole
• okolie starého cintorína: dláždený chodník, lavička, stojany na
bicykle, trávnik, kríky, izolačná fólia na murovanom plote cintorína
• modernizácia verejného osvetlenia
• zavedenie MHD
• zjednosmernenie dopravy na
časti Ulice 1. mája
• cyklopruh na časti Ulice 1. mája.
Pripravujeme:
• rekonštrukcia MŠ na Jána Kollára
• rekonštrukcia vnútrobloku na
Ulici M. Rázusa
• nadstavba Mestského centra
sociálnych služieb

Ulica 1. mája

Volebný obvod č. 5:
Zrekonštruovaný vnútroblok

Jána Kollára, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Na brehu, Nad výhonom,

Nová, Oslobodenia, Sládkovičova,
1. mája, Martina Rázusa, Sasinkova,
Vajanského.
Pripravila redakcia Malackého hlasu.

6

INZERCIA

10/2018

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

SLÁVNOSTNÉ
OTVORENIE

V MALACKÁCH

UŽ VO ŠTVRTOK
31. MÁJA

PENOVÝ MATRAC GOLD F35
80x200 cm 369,-

Zľava

72 %

100.Scandinavian Sleeping & Living

AD1008 20180531 K942 Malacky Malacky hlas.indd 1

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
09.05.2018 14:02:53

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM / INZERCIA

10/2018

Čo ukrýva sološnická krypta?

7

SPOMIENKY

Na Slovensku sa nachádza viacero krýpt, ktoré historici postupne odkrývajú a skúmajú. Jedna z nich je
v kostole Všetkých svätých v Sološnici. Do Malaciek o nej prišli porozprávať antropologička Michaela
Dörnhöferová a archeológ Jozef Urminský.
sadzné pečatidlo s motívom kvetov,
drevený kríž, postriebrené gombíky,
kožené predmety, obal modlitebnej
knižky s mariánskym motívom, ružence, medailóniky či náhrdelníky.
Kto je v krypte pochovaný?
Výskumom sa zistilo, že v krypte
bolo pochovaných 21 ľudí. Podarilo
sa identifikovať 12 mužov, tri ženy
a dve deti. U ostatných štyroch nie je
jasné, či išlo o osoby mužského alebo
ženského pohlavia. „Predpokladáme,
že nie všetky hroby, ale mnohé z nich
patrili vyššej spoločenskej vrstve. Pre
nás zatiaľ anonymné osoby. Nevieme
ich stotožniť, nevieme im priradiť konkrétne meno a teda ani ľudský osud,
ale v prípade niektorých máme indície,“ povedal archeológ J. Urminský.
Predpokladá sa, že práve v sološnickej krypte by mal byť pochovaný
Melichar Balaša – majiteľ Plaveckého
hradu, hontiansky a tekovský župan,
kapitán uhorských vojsk a tiež lúpežný rytier, o ktorom sa zachovalo
množstvo povestí. „Predmetom nášho
najväčšieho záujmu bolo zistiť, či tam
nájdeme kostrové pozostatky Melichara Balašu, prípadne jeho prvej manželky Heleny Zrínskej. A zároveň aj celkovo
preskúmať, kto je pochovaný v tejto
krypte,“ ozrejmila antropologička.
Sološnický kostol
Prvá zmienka o kostole pochádza
z roku 1501. Jeho skoršia podoba
nie je známa. Vie sa však, že v roku
1699 prešiel radikálnou prestavbou
a že by mal skrývať ešte jednu kryptu
umiestnenú pod hlavným oltárom.
Prítomnosť krýpt v kostole naznačovali aj vmurované náhrobné kamene.
Jeden patrí Helene Zrínskej a druhý
Melicharovi Balašovi, ktorý síce zo-

mrel vo Viedni, ale jeho syn ho nechal
previezť do Sološnice. Zaujímavosťou
náhrobku je zubria hlava, erb Balašovcov, iniciály MB a nápis, ktorý až
mrazí: Dnes mne, zajtra tebe.
Odkrytie krypty
Sološnickú kryptu prvýkrát otvorili
v roku 1958, vtedy však nešlo o odborné preskúmanie. Neskorší výskum
v septembri 2011 inicioval vtedajší
sološnický farár Edward Zakowicz. Za
pomoci obrazového materiálu mohli
návštevníci prednášky v MCK vidieť,
ako to v krypte vyzeralo po jej odkrytí
a ako prebiehali práce. Antropologička upozornila na lebku umiestnenú
na rakve, čo svedčí o tom, že v krypte
neboli prví. „Nedá sa povedať, že by
tam bol nejaký veľký zásah, ale pri pár
detailoch vidno, že tam už pred nami
niekto bol,“ dodala.
Okrem kostrových pozostatkov sa našlo v krypte i mnoho ďalších vzácnych
predmetov - čižmy, čiapka, lajblík, mo-

Nachádzajú sa v krypte i pozostatky Melichara Balašu?
K najčastejšie kladenej otázke antropologička odpovedá: „Predpokladá
sa, že práve v tejto krypte by mal byť
pochovaný Melichar Balaša. Nie je
však jednoduché identifikovať kostrové
pozostatky, pokiaľ priamo nemáte záznam o tom, či naozaj v tej krypte je. Tie
záznamy boli čiastočne zničené, takže
nejaké písomnosti, ktoré by nám povedali, že určite je tu, sa nedochovali.“ Pri
identifikácii by mohlo pomôcť porovnanie nájdených kostrových pozostatkov s pozostatkami identifikovateľných príslušníkov rodiny. „Priestor
pre takúto analýzu by teoreticky mohol
priniesť rozbor pozostatkov Melicharovho synovca, významného predstaviteľa renesančnej ľúbostnej poézie
Valentína Balašu, ktorý je pochovaný
v rímsko-katolíckom kostole v dedinke
Hybe,“ dodal na záver J. Urminský.
Text a foto: N. Bednáriková

Cena AMAZONKA za kvalitné mamografické
pracovisko putovala aj do Malaciek
Prekonať strach a zboriť mýty
- taká bola hlavná myšlienka stretnutia na Deň narcisov v malackej
nemocnici. Mamografické vyšetrenie ako prevenciu rakoviny prsníka
podstupuje len 21 percent žien. Dôvodom tejto nízkej štatistiky je názor,
že mamografia „bolí“. Pritom dôležitá
včasná diagnostika, ktorú dokáže
práve preventívne mamografické
vyšetrenie, môže podľa odborníkov
v mnohých prípadoch zachrániť život. Za účasti predsedníčky OZ Amazonky Evy Bacigalovej, lekárky Aleny
Kállayovej – správkyne organizácie
Ružová stužka, primátora Malaciek
Juraja Říhu a zástupcov Nemocnice
Malacky bolo tunajšiemu mamografickému pracovisku udelené ocenenie AMAZONKA.„Sme hrdí, že práve
Malacky sa môžu pochváliť kvalitným
mamografickým pracoviskom,“ povedal primátor J. Říha.
Vďaka spolupráci OZ Amazonky a neinvestičného fondu Ružová
stužka vznikol osvetový projekt
#Jasomužbola, ktorý upozorňuje
na potrebu včasného zachytenia
onkologického ochorenia prsníka.
„Ak by ženy nezanedbávali prevenciu

a absolvovali pravidelné prehliadky,
podarilo by sa nám zachrániť 300 slovenských žien ročne. Toľko ich každý
rok umiera úplne zbytočne,“ upozornila E. Bacigalová.
Vyšetrenie je potrebné vykonávať
v preverených mamografických pracoviskách, ktoré pracujú v súlade so
smernicami EÚ. Jedným z najmodernejších mamografických pracovísk

disponuje práve malacká nemocnica.
Je plne digitalizované, čím je podstatne znížená radiačná záťaž. Kvalitatívnym prínosom je vysoké rozlíšenie,
vďaka čomu je možné diagnostikovať
i prípadné malé ložiská. Ročne pracovisko navštívi okolo 3500 - 4000 žien
vo veku od 40 do 69 rokov.

25. mája si pripomíname
nedožité 90. narodeniny
nášho milovaného
Vladimíra Alenu.
S láskou a vďakou
spomínajú manželka, dcéry
a syn s rodinami.
Sodexo v júni otvára novú gastro
prevádzku v Malackách! Hľadáme
KUCHÁROV a KUCHÁRKY.
Nástupná mzda 850 €,
práca 8 hodín denne.
Záujemcovia píšte na adresu
jan.przybyla@sodexo.com,
alebo volajte na 0918 532 459.

23. mája sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatko a dedko
Peter Špoták z Malaciek.
S láskou a úctou na Teba spomínajú
manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, prosím venujte
mu tichú spomienku. Chýbaš nám.
POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí 7. mája odprevadili na poslednej ceste našu drahú
zosnulú Vlastu Nemečkovú.
Zároveň ďakujeme
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MALACKÁ MATRIKA
od 7. 5. do 21. 5. 2018
Povedali si ÁNO:
Miriam Šimončičová a Juraj Dermek
Monika Mináriková a Silver Mračna
Miroslava Orešanská a Boris Sivák
Dominika Balgová a Tomáš Lehman
Opustili nás:
Cyril Michálek, Malacky, *1944
Stanislav Šturdzík, Kuchyňa, *1946

Michal Prevaj, Gajary, *1952
Ladislav Škoda, Sološnica, *1945
Jozef Ledník, Lozorno, *1936
Jozef Pavlásek, Plav. Štvrtok, *1948
Emil Martiš, Malacky, *1939
Ivan Gašpar, Malacky, *1944
Mária Chamrazová, Stupava, *1943
Anna Mikulášových, Kuchyňa, *1925
Jana Štefanovičová, Plav. Štvrtok, *1952
Jana Valentová, Malacky, *1932

Kvapka krvi

SČK – miestny spolok Malacky vás pozýva
na odber krvi, ktorý sa uskutoční

v pondelok 4. júna 2018 v čase 8.00 11.00
v priestoroch Gymnázia Malacky (Ulica 1. mája).
Na odber si prineste občiansky preukaz,
kartu poistenca a preukaz darcu.
Informácie: www.ntssr.sk, 0949/123 362, klaudiakov@centrum.sk.

DARUJ KRV- ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

-red-/TS/-otano-

Váš špecialista
na Last Minute
→ Tisíce zájazdov
na jednom mieste
→ Osobný prístup

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Adriana Vozárová sa stala
šachovou majsterkou republiky
Už po niekoľkýkrát sa deti zo
šachového Interchess CVČ Malacky

zúčastnili na majstrovstvách SR mládeže v šachu. Počas siedmich dní si

zmerali sily so svojimi súpermi v deviatich kolách. Boli to náročné hodiny príprav, sústredenia, hľadania najlepších ťahov a útočných variantov.
V dievčenskej kategórii nás úspešne reprezentovala Adriana Vozárová.
Bez jedinej prehry získala zlatú priečku a stala sa šachovou kráľovnou v kategórii D14. Zastúpenie sme mali aj
v chlapčenských kategóriách. Miško
Valigurský potrápil chlapcov v kategórii CH14 a skončil na výbornom 12.
mieste. Adamko Vozár prišiel nazbierať skúsenosti a zahral si s chlapcami
v kategórii CH10, kde sa umiestnil na
peknom 20. mieste. Ďakujeme našim
zverencom a želáme im veľa úspechov
pri ďalších turnajoch.
Text a foto:
Team Interchess CVČ Malacky

Mažoretky ELLA obhájili
titul vicemajsteriek Slovenska
pochodové defilé junior s témou
Chameleón. V tejto kategórii dievčatá zvíťazili a takisto postupujú na
európsky šampionát.
Na majstrovstvách Európy
začiatkom júla v Prahe sa teda
predstavia všetky štyri naše juni-

orské choreografie. Dievčatá sa
teraz pripravujú aj na ďalšie súťaže a vystúpenia, aby mohli mesto
Malacky reprezentovať najlepšie,
ako vedia.
Text a foto: K. Horecká

pozýva priateľov bicykla na CYKLOMARATÓN

okolo Bratislavského kraja

8. ročník memoriálu Petra Patscha
Dátum:sobota 26. mája

Prezentácia účastníkov:26. mája o 6.30 h

parkovisko pred športovou halou Malina v Malackách

1.etapa: Malacky – Gajary - Malé Leváre – Závod – Studienka –
Plavecký Mikuláš – Sološnica – Doľany - Budmerice
II.etapa: Budmerice – Senec - Hamuliakovo
III.etapa:Hamuliakovo – Bratislava – Devín – Záhorská Ves – Malacky
Spolu: cca 220 km

Záverečné vyhodnotenie, odovzdávanie účastníckych tričiek, žrebovanie účastníckych cien

a večera sa uskutočnia v Malackách vreštaurácii Illys (tak ako vlani) od 20.00 h do 21.00 h.
Účastnícky poplatok 0 €.

Sila myšlienky nás ženie dopredu!
Viac info na 0903 459 463 alebo 0915 851 286, e-mail: malacky@opk.sk

Hádzanári bojujú

o záchranu v elite
Hádzanári Strojára si skomplikovali záchranu medzi slovenskou elitou.
V prvom zápase baráže o miestenku
v Slovnaft extralige prehrali v Piešťanoch vysoko 21:30. V domácom stretnutí bude Strojár doháňať manko na
súpera. Záchrani sa vtedy, ak nad Piešťanmi vyhrá o viac ako 9 gólov. Malačania odohrajú zápas o „prežitie“
v nedeľu 27. mája o 15.00 h v športovej hale Malina. Príďte ich povzbudiť!

1. MHK Piešťany – TJ Strojár Malacky 30:21 (14:10)
Zostava Malaciek: Dušan Roško
(Marek Kuklovský) – Jakub Krajčír (1),
Tomáš Baláž (2), Pavol Bízek (1), Robert Baláž (4), Martin Hlaváč, Ivan Oslej (5), Ján Fekete, Dušan Baďura (1),
David Stachovič (1), Anur Burnazovič
(4), Roman Valachovič (1), Mário Prevaj (1), Marijo Grab, Andrej Dobrocký.
M. Binčík

Spoločný tím starších dorasteniek

v hádzanej skončil bronzový

Odchovanci z Malaciek ovládli
finálové zápasy futsalovej extraligy
Futsalová extraliga sa dostala
do finálových sérií, v ktorých hrajú
dôležitú rolu aj Malačania. V bratislavskom derby o 3. miesto medzi klubmi Pinerola Futsal a Wild
Boys máme zastúpenie v oboch
tímoch. Súčasný stredopoliar FC
Malacky a bývalý futsalista malackej Canarie Daniel Čeřovský patrí

v spolupráci s o.z. Slovenský cykloklub Záhorák- Malacky

Podujatie podporili:

Novú súťažnú sezónu odštartovali mažoretky z Malaciek na majstrovstvách Slovenska v neďalekom Hlohovci. Súbory z celého Slovenska bojovali nielen o republikové tituly, ale aj o postup na majstrovstvá Európy do Prahy.
Mažoretky ELLA tento rok na
majstrovstvách Slovenska predviedli
päť choreografií. Najmladšou reprezentantkou, pre ktorú bolo jej vystúpenie premiérou v kategórii sólo baton deti, bola Sabinka Jurkáčková.
Po krásne odvedenom výkone obsadila pekné 5. miesto.
V obrovskej konkurencii súperiek v kategórii trio baton junior
súťažili aj tento rok Eliška Bačová,
Alicka Blažková a Julka Baťková.
Aj napriek tomu, že dievčatá obsadili
4. miesto, získali postup na majstrovstvá Európy.
Minuloročné vicemajsterky Slovenska v kategórii miniformácií
junioriek obhájili svoju vlaňajšiu
pozíciu. S choreografiou Afrika vybojovali 2. miesto a s ním spojený titul
I. vicemajster Slovenska.
Mažoretky ELLA obhájili minuloročný úspech aj v kategórii veľkých
formácii baton junior. Choreografiu Ohnivý Balkán predviedla
17-členná posádka, ktorá ohúrila
nielen divákov, ale aj porotu, a dievčatá sa aj tento rok stali I. vicemajsterkami Slovenska.
Poslednou choreografiou bolo

Občianske združenie ZENIT SK

medzi stabilných hráčov Pineroly.
V tohtoročnom play-off sa mu podarilo streliť gól Slovanu Bratislava, avšak jeho tím napokon do finále nepostúpil. V klube Wild Boys
Bratislava sa darí bývalému futbalistovi FC Malacky Pavlovi Matejovovi, ktorý sa vo vyraďovacej
fáze gólovo presadil až trikrát.

Naše staršie dorastenky odohrali svoj posledný zápas aktuálnej
sezóny v I. lige na domácej palubovke proti Iuvente Michalovce.
Tím hostí mal v poslednom období
skvelú formu, a tak sa očakával ťažký boj. Naše dievčatá však od začiatku nedali východniarkam šancu
a po jasnom víťazstve si vybojovali
bronzové medaily. Stretnutie sa
hralo v rámci turnaja PLAY MINIHANDBALL 2018 a sledovala ho
vypredaná školská hala.

HC Tatran Stupava/Strojár Malacky
- Iuventa Michalovce 32:22 (15:9)
Zostava: Natália Huňárová, Šárka
Halúsková, Sára Švajdlenková, Vanessa Raffasederová, Lucia Kovácsová,
Viktória Voržáčková, Sabina Gálová,
Diana Michálková, Sabina Kubovičová,
Vanessa Kaláberová, Romana Gašpareková, Silvia Straková, Petra Geisseová, Tatiana Karásková a Ivana Gašpareková. Tréneri: Ľuboš Hepner, Dárius
Rusnák, Viola Gaburová, Róbert Geisse.
Text: MM, foto: Lesanka

Stálicou futsalovej extraligy je aj
Peter Haľko, slovenský futsalový
reprezentant a bývalý futbalista
Malaciek.
S 36 gólmi druhým najlepším strelcom celej súťaže a aj tento rok so
Slovanom Bratislava útočí na titul.
-mb-
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