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úvodník

Rozšírený zoznam 
verejnoprospešných stavieb 

Aktualizovaný územný plán re-
guluje tri dôležité okruhy: zeleň, 
výšku zástavby a  reklamné stavby. 
„Mesto ako novinku zavádza index 
zelene. Je to  zadefinovaný minimál
ny podiel zelene, ktorý musí každý  

stavebník na parcele zachovať,“ vy-
svetľuje viceprimátor. Návrh zmien 
a doplnkov územného plánu vyply-
nul z  podnetov verejnosti a  mesta. 
Ich rozsah stanovili poslanci mest-
ského zastupiteľstva v  decembri 
2016. Z priamo oslovených 52 sub-

V októbri
veselo
i vážne

Už je to v povetrí, už o tom jesenné 
lístie šuchoce, verejnosť šepoce. Horú
čavy pominuli, no vyvstali ešte horú
cejšie otázky, na ktoré sa nenašli odpo
vede ani pred rokom, ani pred dvomi 
rokmi. A predtým sa nimi už vôbec nik
to nezaoberal. Malačania však chcú 
mať vo veciach konečne jasno. Dosť 
bolo planých rečí, podozrení, predsud
kov, machinácií, konšpirácií. K čomu je 
zbytočné dusno, naše mesto potrebuje 
pokojnú atmosféru, tú, akú môže mať 
len dobré miesto pre život. Stres a ne
vraživosť musia zostať za dverami. Mo
ment, o čom si myslíte, že je od začiat
ku reč? Ľudia, nebláznite, veď život nie 
je len o vážnych veciach a už vôbec nie 
o politike. Áno, práve vy, ktorí ste si už 
mädlili ruky a kuli zádrapčivé protiar
gumenty, potrebujete poriadnu dávku 
nefalšovaného záhoráckeho humoru.  
Veď úvodné slová sa týkajú výlučne  
skvelej recesistickej zábavy, akou kon
ferencia o  Mackovi nepochybne je. 
V sobotu 20. októbra sa uskutoční už jej  
tretie pokračovanie. Na konci tej pred
chádzajúcej sa na otázku, či bude aj 
o rok, odpovedalo – uvidíme. Tešíme sa  
teda, že naozaj uvidíme! Uvidíme a bu  
deme počuť osobnosti, ktorým akade
mický stav nebráni popustiť uzdu fan
tázii a najmä zmyslu pre humor. A tak 
sa seriózne a  celkom vážne, z  ozajst
ných, vedecky podložených štúdií do
zvieme niečo nové z  vývoja záhoráč
tiny, o  pedagogickom odkaze nášho 
slávneho Macka, o  tom, ako to mal 
s džezom, o jeho žene, ako stráviť šošo
vicu a veľa ďalšieho. Nalaďte sa mac
kovo a  príďte na vlastnej koži zažiť 
podujatie, aké ponúkajú skutočne len 
Malacky.

Na svoj prvý koncert v našom mes
te pozýva francúzska herečka a spe
váčka žijúca v Česku Chantal Poullain. 
Uskutoční sa v utorok 16. októbra. Po
vedzte, čo už môže byť romantickejšie 
než pestrofarebná jeseň podčiarknutá 
tradičným francúzskym šansónom?

Vo štvrtok 4. októbra na radnici vy
žrebovali plochy na vylepovanie pla
gátov počas volebnej kampane ku ko
munálnym voľbám 2018. A tak malac
kú jesennú pestrofarebnosť v  šiestich 
lokalitách dotvoria aj plagáty s tvára
mi kandidátov na primátora a poslan
cov. Skruže umiestnime tak, aby bol 
každý jeden kandidát dobre viditeľný. 
Dajte nám vedieť, ak zaregistrujete prí
padné nedemokratické skutočnosti. 
Akékoľvek podozrenia z  manipulácie 
sú neprípustné.

Október teda prináša veci veselé 
i  vážne. Ako sám život. Pokiaľ medzi 
stovkami jesenných farieb absentuje 
práve tá vaša, vybehnite do neďalekej 
prírody. Naberiete silu, zotavíte my
seľ. Uvoľnení zistíte, že veci nie sú vždy 
také, aké sa zdajú byť. Oslobodení uží
vajte posledné slnečné lúče a  buďte 
zdraví.

I. Sochorová

Poslanci Mestského zastupiteľstva na rokovaní 27. septembra prijali 
zmeny a doplnky územného plánu mesta. Tento rozsiahly strategic
ký materiál je výsledkom dvojročnej práce projektantov, poslancov, 
zamestnancov Msú a verejnosti. Garantom procesu bol viceprimátor 
Milan ondrovič, ktorý počas diskusie v zastupiteľstve vyzdvihol prá
cu celého tímu: „Napríklad v Bratislave roky diskutujú o podobných 
zmenách či o výškovej regulácii, v Malackách sme ju aktuálne prija
li. Do zmien sme premietli aj návrh dvoch nových diaľničných križo
vatiek, čím sme splnili podmienku na začatie prípravy projektovej 
dokumentácie nového obchvatu mesta.“

 Poslanci odsúhlasili 
aktualizovaný územný plán

Budú 
nové pravidlá pre výstavbu, zeleň 

a reklamné plochy

Zber objemného odpadu
z rodinných domov bude v sobotu 13. októbra. keďže sa zber začí
na o 6. hodine ráno, prosíme obyvateľov, aby odpad vyložili deň vo
pred, teda v piatok 12. októbra.

odpad musí byť rozdelený na tri časti:
• drevený nábytok rozbitý na dosky,
• elektroodpad,
• ostatný odpad.
Medzi objemný odpad nepatria: 
pneumatiky, bioodpad, stavebný odpad, farby a iné chemikálie.
Spoločnosť Tekos upozorňuje, že na miesta, od kiaľ sa odpad zozbiera, 

sa už vracať nebudú. Nebude ani náhradný termín zberu. v prípade po
treby môžu obyvatelia priviezť odpad zadarmo do zberného dvora.

Tekos

Pokračovanie na strane 2
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Už prvé dni, týždne a mesiace uká-
zali, že Malačania majú oči otvorené 
a nie sú ľahostajní k tomu, ako vyzerá 
naše mesto. Denne prichádzali pod-
nety, od 1. februára 2016 ich evidu-
jeme už takmer tisíc. Za vlaňajší rok 
ich bolo 244. Naj-
častejšie sa týkajú 
ciest a chodníkov 
(výtlky, schody, 
bariéry, obrubní-
ky), verejných slu-
žieb (kanalizácia, 
osvetlenie), dopravy (parkovanie, do-
pravné značenie), zelene a životného 
prostredia.

Malacky boli prvýkrát hodno
tené za rok 2017 a obstáli výbor ne. 
SGI vypracoval dva rebríčky podľa 

dvoch kritérií – riešenie podnetov 
a komunikácia – a  v  oboch sme 
v kategórii miest do 20tisíc obyva
teľov vyhrali! 

„Malačania ukázali, že im záleží na 
prostredí, v ktorom žijú. Ocenenie je pre 

nás veľkou vzpru
hou, aby sme sa 
zlepšovali. Najväč
šie poďakovanie 
patrí mojim kole
gom z  mestského 
úradu, predovšet

kým z  Útvaru strategického rozvoja 
a  Útvaru výstavby a  životného pros
tredia, pretože tam prichádza najviac 
podnetov,“ povedal počas odovzdáva-
nia ocenení primátor Juraj Říha.

V oboch rebríčkoch skončili za na
mi Senec a  Púchov. Medzi mestami 
nad 20tisíc obyvateľov bola v  rieše-
ní podnetov i v komunikácii najlepšia 
Trnava. 

Text a foto: Ľ. Pilzová 

Administrátorka portálu OPS G. Bedard a primátor J. Říha s oceneniami.

Poslanci odsúhlasili 
aktualizovaný územný plán
jektov prerokovania zaslalo svoje 
stanoviská a pripomienky v  stano-
venej lehote 28 z nich. Pripomienky 
uplatnili aj občania, občianske zdru-
ženia a podnikateľské subjekty.

do zoznamu verejnoprospeš
ných stavieb sa dostali obe diaľ
ničné križovatky, teda d2Rohož
ník a  d2Studienka, severné pre  
pojenie ciest na veľké Leváre 
a Stu dienku, modernizácia želez
nič nej trate či plánované mestské 
cyklotrasy. 

doprava, doprava, doprava
Zahrnutie dvoch plánovaných 

diaľ ničných križovatiek do územ-
ného plánu mesta je zásadným 
krokom, ktorý by mal smerovať 
k  zlepšeniu dopravy v  Malackách. 
Problémy spôsobuje najmä tranzit 
automobilov, ktoré prichádzajú od 
Studienky, Veľkých Levár či Rohožní-
ka a smerujú na diaľnicu D2. Podľa 
odhadov len po Záhoráckej prejde 
denne 11tisíc vozidiel, pričom dve 
tretiny z nich sú tranzitujúce.

Práve téma dopravy dominovala 
v diskusii k územnému plánu počas 
rokovania mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Marian Novota namie tal,  
že nové diaľničné križovatky ani plá-
novaný obchvat medzi levárskou 
cestou a Motelom M doprave v Ma-
lackách nepomôžu. Podľa jeho ná-
zoru nebude slúžiť plnohodnotne, 
pretože tranzit z obcí Jakubov, Kos-
tolište, Gajary a  zo západnej časti 
mesta (Cesta mládeže, Vinohrádok) 
aj tak pôjde stredom mesta. „V  ná
vrhu územného plánu máme vnút
romestské okruhy, jedným z  nich je 
spojnica medzi Cestou mládeže, Štú
rovou a Stupavskou. Práve tá rieši od

klon dopravy zo západnej časti mesta 
mimo centrum,” reagoval primátor 
Juraj Ří ha. Poslanec Pavel Spusta 
pripome nul, že o  potrebe odkloniť 
tranzitnú dopravu z centra sa hovo-
rí už viac ako 20 rokov. Doplnil ho 
bývalý primátor mesta a  súčasný 
poslanec Jozef Ondrejka: „Nemu
síme súhlasiť so všetkými zmenami 
v návrhu zmien a doplnkov územné
ho plánu, ale ide o kompromis, a ten 
treba podporiť.”

Zákaz nových reklamných 
stavieb

Dôležitý na aktualizovanom 
územ nom pláne je ochranný prvok 
mes ta. „Ideme sa chrániť. Aby mal 
stavebný úrad páku na zastavenie 
nežiaducich javov v  meste,” pove-
dal primátor a  ako príklad uviedol, 
že v ucelených uličných zá stavbách 
sa vykupujú staré rodinné domy, 
po stavia sa „kolmice“ a tvária sa ako 
no vá cesta. „Druhou našou pákou je 
výš ková regulácia, pretože v  mno
hých prípadoch sta vebníci nerešpek
tujú výš ku okolitej zástavby. Deje sa 
to naprí klad na  Uli ci Martina  Benku,” 
povedal J. Říha. 

Tretím prvkom ochrany mesta 
je zúženie pojmu služobný byt. 
Viaceré lokality v  meste totiž vlast-
níci kú pili ako priemyselné areály 
a načier no tam stavajú byty pre svo-
jich zamestnancov. Odteraz je slu-
žobný byt určený iba na prechodné 
ubytovanie, pričom všetky spolu 

môžu zabe rať v  jednom areá li ma-
ximálne 300 m2. Ďalším dôležitým 
aspektom je podľa primátora úpl
né vylúčenie reklamných stavieb: 
„Štrnásť billboardov som aktívne za
stavil, aby nevznikli. Malacky sú jed
ným z prvých miest na Slovensku, kto
ré má v územnom pláne úplný zákaz 
nových reklamných stavieb. Aj preto 
ma  mrzí, že niektorí kandidá ti majú 
plné ústa boja proti bill boardom 
a  neprekáža im, že sa vy lepia do
konca na súčasné nelegál ne plo chy 
pri Bille či Kauflan de. Dali tak zaro
biť spoločnosti, s ktorou sa mesto už 
niekoľko rokov súdi o  od strá nenie 
týchto reklamných nosičov,“ doplnil 
J. Říha. Na úze mí mesta už nebude 
možná výstavba nových reklam-
ných stavieb. Tie, čo existujú, budú 
postupne miznúť, pretože po vypr-
šaní zmluvného vzťahu už nové po-
volenia nedostanú.

Zo 14 prítomných poslancov bolo  
13 za prijatie zmien a  doplnkov 
územ ného plánu mesta (V. M. Ada-
movičová, Z. Baligová, R. Hájek, M. 
Ha ramia, D. Masarovič, J. Mračna, J. 
Ondrejka, M. Ondrovič, A. Pašteka, 
P. Spusta, P. Tedla, K. Trenčanská, L. 
Vidanová), jeden poslanec sa zdržal 
(M. Novota). Aktualizovaný územný 
plán so všetkými odhlasovanými 
zmenami nadobudne účinnosť 15. 
dňom od zverejnenia na úradnej ta-
buli.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: d. krakovský 

Vodiči musia rešpektovať do-
pravné značenie (plnú čiaru), ktoré 
nedovoľuje ísť z  nadjazdu doľava. 
V  opačnom prípade nielenže hru-
bo porušujú dopravné predpisy, za 
ktoré im hrozí pokuta, ale vyvoláva-
jú kolízne situácie, pričom ohrozu-
jú zdravie a  životy. Mesto zároveň 
požiadalo spoločnosť Regionálne 
cesty Bratislava, aby v  tomto mies-
te zabez pečila výraznejšie dopravné 
značenie. 

organizácia dopravy počas 
rekonštrukcie diaľničného privá
dzača:

• vozidlá, ktoré idú z Rádku, resp. 
zo Studienky na diaľnicu, musia na 
nad jazde odbočiť doprava, prejsť 
centrom Malaciek a po Radlinského 
a  Pezinskej sa pri autosalóne Hílek 
znovu napojiť na výjazd z mesta,

• vozidlá, ktoré idú z centra na Rá-
dek, musia sa otočiť na kruhový ob-
jazd pri Tescu.                lp/otano

Pracovníci dodávateľskej firmy už vyfrézovali asfalt a kladú obrubníky, kto-
ré doteraz Písnikom chýbali. Postupne sa budú dláždiť vjazdy do dvorov, ob-
noví sa vodorovné dopravné značenie a autobusová zastávka. 

red

Dokončenie zo strany 1

vodiči, rešpektujte 
plnú čiaru na nadjazde

Upozorňujeme vodičov, ktorí smerujú z  Rádku, resp. Studienky na 
diaľnicu d2, aby neodbočovali na nadjazde doľava. Toto odbočenie 
je zakázané nielen počas bežnej premávky, ale aj v týchto dňoch, keď 
sa opravuje tzv. slimák (úsek cesty medzi nadjazdom a križovatkou 
pri hasičoch).

Z rokovania 
MsZ
Mestské zastupiteľstvo sa 27. 
septembra zišlo predposled
nýkrát v  aktuálnom volebnom 
období. 

Na programe bol okrem iné-
ho balík prevodov a  strategický 
materiál o aktualizácii územného 
plánu mesta. Téme sa podrobnej
šie venujeme na strane 1 a 2. 

Mesto okrem toho vďaka sú-
hlasu poslancov získa do svojho 
vlastníctva pozemok v areáli Píla 
na vybudovanie záchytného par-
koviska, pozemok v  susedstve 
Okresného úradu Malacky, 16 
parkovacích miest na Radlinské-
ho ulici a ďalších 16 na Pribinovej 
ulici. Poslanci zároveň súhlasili 
so zaradením plánovanej Mater-
skej školy Nepoškvrneného srd-
ca Panny Márie ako organizačnej 
zložky Spojenej školy sv. Františ-
ka Assiského do siete škôl a škol-
ských zariadení SR. 

Mestské zastupiteľstvo sa zíde 
poslednýkrát v  tomto volebnom 
období vo štvrtok 25. októbra.

lp

Začala sa rozsiahla
rekonštrukcia Písnikov

keď Malacky začiatkom februára 2016 vstupovali do odkazu pre 
starostu (oPS), nevedeli sme, čo všetko môžeme čakať a  aká bude 
odozva verejnosti. naším zámerom bolo dať obyvateľom komu
nikačný kanál, ktorým môžu upozorňovať na nedostatky vo verej
nom priestore. Boli sme si vedomí toho, že komunikáciu mesta bude 
správca projektu oPS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
(SGI), zverejňovať a vyhodnocovať.

č. 18 vyjde 24. októbra

v odkaze pre starostu
sme najlepší
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Na prvý pohľad sa zdá, že 905tisíc € 
 je na výstavbu cyklotrasy až príliš. „Je 
to veľa peňazí, ale ide o komplikovanú 
2,5 m širokú samostatnú cestu pozdĺž 
celého mesta. V rámci budovania cyk

lotrasy s  obrubníkmi, elektroinštalá
ciou a osvetlením budeme upravovať 
aj priľahlé chodníky a parkoviská, na
príklad pred hotelom Tatra či na Rad
linského. Okrem toho 200tisíc z celko

vej sumy zhltne rekonštrukcia centrál
nej svetelnej križovatky. Ide o najväčšie 
dielo v rámci celého projektu cyklotra
sy. Naším cieľom je bezpečne previesť 
cyklistov cez križovatku, kde budú mať 

svoj vlastný koridor. Nato je ale potreb
né preložiť odbočovacie rameno pre 
au tá, ktoré idú zo Záhoráckej doprava  
na M. R. Štefánika, bližšie ku križovat
ke,” vysvetľuje viceprimátor Milan On
drovič.

Rekonštrukcia vnútrobloku 
a parkovísk pri MCk a za korzom 

Súčasťou výstavby cyklotrasy na 
Záhoráckej budú aj stavebné úpravy 
okolia. Na základe iniciatívy poslan-
cov za túto mestskú časť Viery Márie 
Adamovičovej, Pavla Spustu a  Mar-
tina Mráza sa projekčne pripravuje 
rekonštrukcia vnútrobloku a  uličky  
pri Mestskom centre kultúry a  za 
Korzom. 

M. Mráz: „Obyvatelia sa často ob
racajú na súčasnú trojicu poslancov 
s návrhmi, čo všetko by sa dalo zlep
šiť. Ich požiadavky sme tlmočili mes
tu, a  preto môžem povedať, že sa 
počíta s  kompletnou rekonštrukciou 
parkovísk v tejto lokalite, vďaka čomu 
sa zvýši počet parkovacích miest. Ví
tame, že projekt postupuje, že mesto 
s ním reálne uvažuje a plánuje rekon
štrukciu vnútrobloku spojiť na budú
ci rok s výstavbou nosnej cyklotrasy.“  
Podľa našich informácií sa parkovis-
ká pri MCK a pri Korze prepoja novou 

cestou, ktorá zvýši nielen obslužnosť 
a komfort vodičov, ale aj bezpečnosť 
chodcov.

Aktuálne sa riešia jej technické 
parametre.

Radlinského ulica sa zmení 
Novú tvár dostane Radlinského 

ulica. Popri výstavbe cyklotrasy sa 
počíta s  jej rekonštrukciou, v  rám-
ci ktorej pribudne zeleň a mobiliár. 
Mesto požiadalo energetikov, aby 
zlikvidovali staré betónové stožiare, 
a  samo zaplatí nové zemné vede-
nia. Nevyhovujúce a miestami aj ne-
funkčné verejné osvetlenie nahradí 
nové. Budú to špeciálne tyčové lam-
py s mierne tlmeným osvetlením. 

Ak všetko dobre pôjde...
Nosná cyklistická diagonála sa 

za čne na Družstevnej, kde bude 
označená piktogramom, pokračovať 
bude po Záhoráckej a Radlinského 
až na stanicu. Súbežne s ňou sa bude 
stavať aj cyklotrasa od Sasinkovej. Ak 
všetko dobre pôjde, na jar by sa hlav-
ná mestská cyklotrasa mohla začať 
budovať a  koncom leta budúceho 
roku by ju verejnosť mohla dostať do 
užívania.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský

Skuteckého ul. pri predajni potravín 
v revitalizovanej časti územia

kandidáti na primátora
Ladislav Dubán A3
Marian Novota  A2
Juraj Říha  A1
kandidáti na poslancov
Štefan Bauman B2
Ladislav Čas B1
František Friala B5
Štefan Hronček B4
Jozef Mračna B3

M. R. Štefánika oproti ZŠ Dr. J. Dérera

kandidáti na primátora
Ladislav Dubán A3
Marian Novota A1
Juraj Říha  A2
kandidáti na poslancov
Erika Blažíčková B2
Marián Haramia B5
Peter Kováč B1
Daniel Masarovič B6
Mária Tínesová B4
Lucia Vidanová B3

Pribinova ul. pri AFK

kandidáti na primátora
Ladislav Dubán A2
Marian Novota  A1
Juraj Říha A3 
kandidáti na poslancov
Viera Mária Adamovičová B2
Peter Hallon B6
Ladislav Horáček B5
Martin Mráz B1
Petr Sečkár B4
Pavel Spusta B3

Bernolákova ul. pri predajni CBA

kandidáti na primátora
Ladislav Dubán A3
Marian Novota  A1
Juraj Říha  A2
kandidáti na poslancov
Zuzana Baligová B2
Ladislav Dubán B4
Martin Macejka B3
Anton Pašteka  B1

Sasinkova ul. pri ŠH Malina

kandidáti na primátora
Ladislav Dubán A2
Marian Novota  A3
Juraj Říha  A1
kandidáti na poslancov
Tomáš Brumerčík B2
Adam Janík B5
Marian Novota B3
Peter Rusňák B6
Pavol Tedla B1
Katarína Trenčanská B4

Duklianskych hrdinov pri nemocnici

kandidáti na primátora
Ladislav Dubán A3
Marian Novota  A1
Juraj Říha  A2
kandidáti na poslancov
Marián Andil B4
Richard Hájek B3
Stanislav Haramia B1
Milan Ondrovič B2

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO 

výlepové plochy 
kandidátov na primátora a poslancov
MsZ v komunálnych voľbách 2018

sú vyžrebované
vo štvrtok 4. októbra sa v zasadačke Mestského úradu v Malackách 
uskutočnilo žrebovanie plôch na vylepovanie plagátov počas voleb
nej kampane ku komunálnym voľbám 2018.

Zúčastnili sa na ňom štyria kan-
didáti vrátane zástupcu kandidátov. 
V meste je pripravených 6 lokalít na 
výlepové betónové skruže, v každom 
volebnom obvode jedna:
• Pribinova ul. pri AFK
• Sasinkova ul. pri ŠH Malina
• Duklianskych hrdinov pri nemocnici

• Bernolákova ul. pri predajni CBA 
•  D. Skuteckého pri predajni potravín 

v revitalizovanej časti územia 
• M. R. Štefánika oproti ZŠ Dr. J. Dére ra

Každá zo skruží bude rozdelená 
na tri časti pre kandidátov na primá-
tora a  na 6 častí pre kandidátov na 
poslancov.        red

Spracúvanie osobných údajov
Prevádzkovateľ Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Zodpovedná osoba email: ivan.jurkovic@malacky.sk

Práva dotknutej osoby
právo na prístup k osobným údajom áno
právo na opravu osobných údajov áno
právo na vymazanie osobných údajov nie
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov áno
právo na prenosnosť osobných údajov nie
právo namietať spracúvanie osobných údajov nie
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. áno

Informácie o spracúvaných údajoch

účel spracúvania zabezpečenie priebehu volieb

právny základ
zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov

doba uchovávania 5 rokov

príjemcovia volebné orgány (mestská volebná 
komisia, okrskové volebné komisie)

oprávnené záujmy nie
prenos do tretej krajiny nie
automatizované individuálne 
rozhodovanie vrátane profilovania nie

Spracovanie 
osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voli
ča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným 
úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje 
uvedené o ňom v zozname voličov, je zákonnou požiadavkou v súla
de so zákonom nR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu voleb
ného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

voLeBný oBvod č. 1 voLeBný oBvod č. 2

voLeBný oBvod č. 3

voLeBný oBvod č. 4

voLeBný oBvod č. 5

voLeBný oBvod č. 6

Prehľad základných povinností
kandidátov do samosprávy obcí 
v obciach nad 5000 obyvateľov
a ďalšie povinnosti a informácie definované
v Zákone nR SR č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani 
nájdete na 
www.minv.sk a  na www.malacky.sk.

Mesto už podpísa 
 lo zmluvu o finanč 
nom príspevku na  
výstavbu nosnej  
cyklotrasy. 860ti
síc € dostaneme 
od štátu a  z  euro
fondov, ďalších 
45tisíc € dáva do 
projektu mesto 
ako povinné spo
lufinancovanie. 
Mo men tálne sa 
pripravuje verejné 
obstarávanie na 
dodávateľa.

 Prípravy na hlavnú 
cyklotrasu pokračujú

Počas výstavby hlavnej 
cyklotrasy na Záhorác-
kej sa budú rekonštru-
ovať aj parkoviská pri 
MCK a za Korzom. 

Poslanci odsúhlasili 
aktualizovaný územný plán
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„Keď maľujem, je to krásny pocit. 
Do stávam sa do takého stavu bez 
tiaže,” povedala s  úsmevom Denisa 
Tatar, ktorá sa síce narodila a  pôso-
bila v  Banskej Bystrici, pred dvoma 

rokmi sa však pre
sťa hova la do Zohoru, kde 
každú voľnú chvíľu venuje maľova-
niu vo svojom vysnívanom ateliéri. 

Po viacerých úspešných výstavách  
na Slovensku – v  Bratislave, Ban   skej 
Bystrici, Žiline – predstavila svoje die
la aj vo Viedni. Výstava v  Ring stras
sen Galerien s názvom Parallel aktion 
Kunst trvala od 3. do 29. sep tembra. 
Napriek tomu ostávajú jej obrazy aj  
naďalej vo Viedni, aby moh li byť v de  
cembri opäť predstavené verejnosti 
ako súčasť výstavy s názvom To naj
lepšie z roku 2018.

Tvorbu Denisy Tatar tvoria zväčša 
olejomaľby v jasných farbách, ktorý mi 
autorka vyjadruje svoje pocity, emó  
cie, myšlienky, osobné skúsenosti 
a zá žitky. „Mojou inšpiráciou sú knihy, 
pretože veľmi rada čítam, ale hlavne 
situácie, ktoré prežívam,“ prezradila D. 
Tatar. Tmavé farby používa minimál-
ne, aj preto obrazy pôsobia veľmi po  
zitívne a  sviežo, hoci ich netvorila  

vždy len v dobrej  nála de. Výnimoč-
ná a svojská tvorba už za ujala 

mnoho známych osob-
ností a  úspech zožala aj 

na spomínanej premié-
rovej výstave v Rakúsku, 

ku ktorej autorka skromne 
poznamenala: „Som veľmi 

rada, pretože som vždy chce
la vystavovať vo Viedni, ale 

chcem sa držať pri zemi.” Ďal-
ším snom je posunúť výstavu 

opäť o kúsok ďa  lej – do Prahy 
alebo do Nemecka.

Text: n. Bednáriková, 
foto: archív d. Tatar

divadlo na hambálku sa po 
niekoľkých rokoch vrátilo k hre 
Sen no ci svätojánskej. Prvý
krát ju súbor uvie dol vo febru
ári 2004 a obnovená pre miéra 
sa konala počas minulotýž
dňového festivalu Zejdeme sa 
na ham bálku. 

Hru od najslávnejšieho dramatika 
všetkých čias Williama Shakespearea 
preniesol na malacké javisko tvori-
vý tím pod vedením režiséra Vlada 
Zetka. Autorkou krásnej scény a ná-
paditých kostýmov je Libuša Čtverá-
ková ml. Herci sa museli popasovať 

s množstvom náročného textu, kto-
rý do slovenčiny nádherne prebásnil 
Ľubomír Feldek. Režisér predstave-
nia pri záverečnej klaňačke a  stan-
ding ovation neskrýval dojatie: „Ho
vorí sa, že dvakrát nevstúpiš do tej istej 
rieky. My sme sa o to pokúsili a môžem 
povedať, že pripraviť obnovenú pre
miéru je ešte náročnejšie ako premiéra 
klasická. Preto vyzdvihujem prácu kaž
dého jedného člena nášho súboru.“

Príjemný dojem z  predstavenia 
umocnili skvelé výkony Ewy Barteko-
vej ako škriatka Puka a Pavla Knotka 
v úlohe remeselníka.

Text: Ľ. Pilzová, foto: dnH

Známa francúzska herečka 
a speváčka žijúca v Česku 

Chantal 
Poullain 
srdečne pozýva na svoj 
prvý kon cert v našom meste 
v utorok 16. októbra o 19.00 h 
v kultúrním domečku (kino).

Vypočujete si jej vlastné piesne, 
ale aj tradičné francúzske šansó-
ny. Šansóny Chantal – to je hlbo-
ko posadený sexy hlas, lahodná 
francúzština, jazzovo ladená ka-
pela (saxofón Štěpán Markovič, 
kontrabas Vít Švec, klavír Ondřej 
Kabrna) a atmosféra sladkého 
Francúzska. Koncert sprevádza 
Chantal v češtine svojím okúzľujú
cim šarmom a charizmou.        MCk

n utorok 16. 10. o 19.00 h
šansónový koncert Chantal Poulla
in a band, MCK – Kultúrní domeček 
(kino), Hviezdoslavova 3, vstupné 15 €

n štvrtok 18. 10. o 17.00 h
vernisáž výstavy Ladislav olexa a Mi  
loš král: Priatelia, MCK – galéria, Záho  
rácka 1919, 1.  poschodie, vstup voľný

n sobota 20. 10. o 10.00 h
konferencia – III. Medzinárodňí kon
ferencia o Mackovi, MCK – Kultúrní 
domeček (kino), Hviezdoslavova 3, 
vstup voľný

n nedeľa 21. 10. o 17.00 h
rozprávková nedeľa divadlo na hoj
dačke: na Zemi dobre mi, MCK – 

Kul túrní domeček (kino), Hviezdosla-
vova 3, vstupné 4 €

n štvrtok 25. 10. o 17.00 h
ČAROVŇA – Spojenie tradičnej čín
skej medicíny s  modernou techni
kou s manželmi Lackovcami MCK – 
galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie, 
vstup voľný

n nedeľa 28. 10. o 16.00 h
hudobnodiskusný podvečer pri prí
ležitosti 100. výročia vzniku prvej ČSR 
– Pred storočím FAT JAZZ BAnd – 
swingový orchester
Mgr. Martin Garek, Phd.: Prevrato
vé udalosti 1918 na Záhorí, historik 
ÚPN, MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3, vstup na pozvánky

n pondelok 29. 10.
medzinárodný festival filmov ekotop 
film – envirofilm, www.ekotop film.
sk, MCK – Kultúrní domeček (ki no), 
Hviezdoslavova 3, vstup voľný

n utorok 30. 10. o 18.00 h
cestovateľský klub – Jozef Ludvik: To  
bago, Surinam, Francúzska Guaya
na, MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. po 
schodie, vstup voľný

n streda 31. 10. o 18.30 h
Artterapia pre dospelých s Andreou 
ZáhradníkovouKrajčírovou, MCK – 
Tvorivý ateliér, Záhorácka 1919, 1. po
schodie, vstupné ľubovoľné

Zmena programu a vstupného 
je vyhradená.

Malacky mali zastúpenie v me
dzinárodnom finále rečníckej 
súťaže v nemeckom jazyku Ju
gend debattiert international. 
Študent štátneho gymnázia Fi
lip draškovič ako víťaz národ
ného kola bol jedným z dvoch 
Slovákov, ktorí sa dostali až do 
finále.

Filip presvedčil porotu nielen 
o svo jich rétorických schopnostiach, 
ale tiež o vynikajúcej nemčine. Na 
gymnáziu študuje nemec ký 
jazyk v  programe DSD – 
Deutsches Sprachdiplom. 
Na súťaž sa pripravoval pod 
vedením svojej učiteľky nem-
činy, zahraničnej lektorky a  bol aj 
na odbornej stáži v Drážďanoch. 

V súťaži sa od školských až po ná

rodné kolo zúčastnilo viac ako 2500 
študentov zo 150 škôl z dvanástich 

krajín strednej  a  východnej Európy.
 Text a foto: Gymnázium Malacky

 Obnovená premiéra 
 divadla na hambálku

Šikovný gymnazista Filip draškovič
uspel v medzinárodnom finále

október 
2018

MCk Malacky je poberateľom 
kULTúRnYCH PoUkAZov.

 obrazy hovoria za mňa
nadaná výtvarníčka, maliarka, konzer
vátorka a  reštaurátorka historických 
predmetov a  umeleckých diel úspešne 
vystavuje svoje diela v  rakúskej vied
ni. v súčasnosti spolupracuje i s malac
kým Centrom voľného času a  popri
tom tvorí vo svojom ateliéri v Zohore.

Denisa Tatar:
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Posledný septembrový víkend bol nabitý skvelými poduja-
tiami. Na programe bol Hambáljarmok ako súčasť festivalu 
Zejdeme se na hambálku, jesenné prevedenie Malackej šo-
šovice na Kláštornom námestí, Záhorácky Októberfest pred 
ŠH Malina i  jesenná charitatívna zbierka v  areáli farského 
úradu.                 Foto: S. osuský, M. Binčík

SPEKTRUM / HISTÓRIA

29. september bol v Malackách
veľkolepý

Československo. Pre jedných 
navždy rodná zem, pre druhých 
už len historický pojem. 28. ok
tóbra 1918 padá monarchia 
a  rodí sa spoločný štát Čechov 
a  Slovákov. Prvá republika tak 
onedlho oslávi 100. výročie 
svojho vzniku. krásne jubile
um nás podnietilo k rozhovoru 
s  historikom Martinom Macej
kom.

vznik ČSR bol významným 
medz níkom v dejinách Čechov  
a Slovákov. Ako sa prevratové dia
nie dotklo konkrétne Malaciek? 
existujú historické pramene, ktoré 
zachytávajú tieto udalosti?

Do života Malaciek a Malačanov 
výrazne zasiahla vojna. Muži odišli 
na front, ženy sa museli starať o bež-
ný chod domácností, o práce na poli. 
Bol nedostatok základných potravín, 
petroleja.

Domáci obyvatelia boli nahnevaní 
na maďarských úradníkov, ale aj na ži-
dov. Na sklonku októbra sa niesli chý-
ry o blížiacom sa konci vojny. V okolí 
sa skrývali zbehovia z armády, ktorí 
boli ozbrojení.

Úradníci sa zľakli a utiekli alebo 
sa schovali v meste. Najobávanejší 
úradník – hlavný slúžny – sa nechal 
po slať ako balík do Bratislavy. Mesto 
zostalo bez vedenia a nasledovalo 
krátke obdobie anarchie, bezbrehej 
slobody, rabovania. Jedným z terčov 
rabovania bol sklad liehu. V kronikách 
sa dočítame, že nad Malackami sa 
vznášal opar liehu, prípadne aj to, že 

povstalci sa chystali rabovať zámok, 
ale tak sa opili, že nevládali. To bolo 
už pár dní po vzniku Československa,  
2. novembra. Na druhý deň prišli 
vo jaci, situáciu upokojili a začalo sa 
úra dovať po slovensky, prípadne po 
česky. Pálffyovci, ktorí predtým mali  
v meste rozhodujúce slovo, sa do 
Malaciek nevrátili. Začala sa nová 
éra, to sa však naplno prejavilo až 
neskôr.

Oficiálna mestská kronika, ak exis
tovala, sa nezachovala. Poznáme tri 
texty zachytávajúce tzv. prevrat – ob  
dobie konca monarchie a vzniku no-
vého štátu. Dva napísali rehoľní kroni
kári (z kláštora františkánov a vincen-
tiek) krátko po týchto udalostiach. 
Tretí napísal učiteľ Vojtech Fraas s od-
stupom desiatich rokov. 

Aké boli posledné dni monar
chie v meste? ktoré národnosti tu 
žili?

Zlom nastal niekedy v októbri, do-
vtedy mesto žilo svojím pokojným 
životom, primerane prispôsobeným 
zmenám, ktoré priniesla vojna. Po-
sledné zasadnutie starého obecného 
zastupiteľstva bolo na konci septem-
bra 1918. Slovákov boli viac ako tri 
štvrtiny, väčšinou roľníkov a remesel-
níkov. Okrem nich to boli najmä Ma-
ďari – úradníci a učitelia, v menšom 
počte iné národnosti.

Aké školy a  ďalšie inštitúcie 
vznikli v meste? 

Po krátkom medziobdobí sa život 
vrátil do viacmenej rovnakých ko-
ľají. Všetky úrady potrebné pre chod 
okresu tu boli aj predtým, rovnako tak 

školy. V nových pomeroch sa podari-
lo vybudovať františkánske gymná-
zium, ktorého učitelia i žiaci postup-
ne prevzali funkciu motora kultúry  
v meste. Malacky sa zmierili s chýba-
júcou ochrannou rukou Pálffyovcov  
a rozvíjali sa. Len maďarská komunita, 
ktorá dovtedy v meste vládla, sa prak-
ticky stratila.

Ako sa vyvíjala spolková čin
nosť?

Spolková činnosť bola veľmi bo-
hatá, v Malackách boli desiatky spol-
kov. Byť členom bolo vecou prestíže, 
niektorí boli aj vo viacerých spolkoch 
naraz. 

A čo veľká vysťahovalecká vlna 
a naše mesto? 

Tak ako na celom Slovensku, aj od 
nás odchádzali ľudia do zahraničia. 
Ale rodiny bývali mnohodetné, počet 
obyvateľov rástol a mesta ako celku 
sa vysťahovalectvo prakticky nedot
klo.

v roku 1918 zanikli šľachtické ti
tuly, máme k tejto skutočnosti ne
jaký príbeh? Žijú v  našom meste 
dodnes nejakí potomkovia šľach
ticov, rody, ktorým boli tieto tituly 
odobrané?

Šľachtici mali zakázané používať 
šľachtické tituly. Zachovala sa naprí-
klad pohľadnica, ktorej popis znel 
Zámok kniežaťa Pálffyho. Pisateľ knie-
žací titul prečiarkol a prepísal na Zá-
mok občana Pálffyho. Pálffyovci tu už 
nežili, no istý čas vraj v Malom kaštieli 
bývala sestra kniežaťa Anna. Okrem 
toho tu bolo niekoľko príslušníkov 
niž šej šľachty, snáď najznámejšími 

boli potomkovia staviteľa Terebessy-
ho. Väčšina šľachticov však Malacky 
opustila práve v období prevratu.

v roku 1920 sa konali prvé voľby, 
pred ktorými prichádzalo aj k fyzic
kému násiliu či vraždám, stalo sa 
niečo podobné aj v Malackách?

Neviem o tom, že by sa v tom ob-
dobí v Malackách odohrávali väčšie 
násilnosti. Samozrejme, predvolebné 
stretnutia bývali búrlivé.

kto bol vtedy starostom mesta? 
Ako fungoval život na radnici?

Starosta sídlil v obecnom dome 
(dodnes stojacej poschodovej bu-
dove oproti farskému kostolu, vedľa 
levárskej cesty). Tam sa schádzalo za-
stupiteľstvo, býval tam obecný notár. 
Prvým starostom po prevrate bol Ján 
Písečný, neskôr Anton Zúbek a Jozef 
Jursa. Najdlhšie bol vo funkcii Jozef 
Obselka (1927–1938).

obdobie vzniku prvej republiky 
dalo zelenú aj podnikateľom, ktorí 
boli tí malackí? 

Veľkopodnikateľov bolo málo. 
Snáď najväčším bol staviteľ Rudolf 
Stern so svojím švagrom Jánom Blaš
kom. Mali veľkú stavebnú firmu regio
nálneho významu, stavali aj mimo Zá
horia. V Malackách postavili napríklad 
sokolovňu, Dérerovu školu či prístav-
bu kláštora. Bolo tu veľa drobných 
podnikov a obchodíkov. V archívoch 
sa o nich zachovalo množstvo infor-
mácií.

Pokračovanie v budúcom vydaní.

I. Sochorová, foto: Archív MCk 
Malacky – Múzea Michala Tillnera

ulicami tiekla krv i alkohol (1)Malacky pri vzniku
republiky: 
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Či praští mráz a  pod nohami 
vŕzga sneh, či hreje slnko, či 
na nás z  nočnej oblohy hľa
dia ligotavé hviezdy, my skau
ti zo 69. Zboru M. R. Štefánika 
z Malaciek si vždy nájdeme čas, 
chuť a odhodlanie, aby sme vy
kročili a užili si pobyt v prírode.

Naše prvé tohtoročné kroky pod 
názvom Trojkráľová výzva vied-
li z  Lakšárskej Novej Vsi k  Bielemu 
krížu cez Studienku do osady Tan-
čiboky. V  tuhých zimných dňoch 
sme nezabudli ani na našich ope-
rencov, ktorým sme rozvešali búd-
ky a dopriali im niečo do zobáčikov. 
Za prvými jarnými slnečnými lúčmi 
sme sa vybrali neznámou Borskou 
nížinou po trase bez turistických 
značiek. Pri presune od Bieleho krí-
ža sme sa museli spoľahnúť len na 
naše nohy, vedomosti a orientáciu 
pomocou buzoly. Terén kopírovali 
nekonečné borovicové lesy a  sem 
tam na obzore sa objavovali vrcho-
ly Malých Karpát. Cieľom výpravy 
bol Plavecký Mikuláš, no trochu sme 
poblúdili a skončili sme v Rohožníku. 
Cestu dlhú 23 kilometrov však všetci 
skautíci  statočne zvlád li.

V  apríli sme zavŕšili našu každo-
ročnú dobrovoľnú činnosť akciou 
Dýchajme čistú prírodu, počas kto-
rej skauti vyzbierali na troch kilo-
metroch popri ceste z Malaciek smer 
Studienka pätnásť vriec odpadu. Ale 
bolo to naposledy! Nechceme deti 
vystavovať nebezpečenstvu, ktoré 
na nich číha nielen v neznámych od-
padoch, ale aj od nedisciplinovaných 
vodičov.

V máji sa vodca Gordon a činov-
níčka Pipi vydali na prieskum bi
cyklami po Borskej nížine. Nimi vyti-
povaná trasa Vlčie diery–Malvázia 

pri Prievaloch–Vlčie diery, dl há 68 
kilometrov, sa počas prázdnin stala 
veľkou výzvou aj pre skupinu trinás-
tich skautov. Trasu zdolali za 10 ho-
dín.

Naše potulky prírodou smerova
li aj do Malých Karpát, kde sme sa 
okrem kondičného pochodu zame-
rali aj na spoznávanie flóry a fauny. 
Na nočnej júnovej Hasprunskej 
dvadsiatke nás sprevádzali hviezdy, 
tajomné zvuky prírody a šum Ruda-
vy. Na výprave sa zúčastnili aj na še 
smelé vĺčatá.

Vyvrcholením skautského roka 
bý va Letný skautský stanový tá

bor. 30. júna ožila lúka pri osade 
Tančibo ky. Ozývala sa vrava našich 
včielok, vĺčat a  skautov. Vyrástli tá
borové stavby – hangár, kuchyňa,  
stany, típí. Prvý slávnostný nástup,  
pr vá služba, prvá nočná stráž. Hlav
nou témou 8dňového tábora bol 
návrat do praveku a stroj času. Sku-
pina skautov a  činovníkov spolu 
s  vodcami Gordonom a  Marikou sa 
vybrala do Nízkych Tatier na Letnú 
skautskú výpravu. Vystúpili sme na 
Ďumbier a Dereše, nav štívili pamät-
nú izbu Sama Chalupku v  Hornej 
Lehote a  horehronská železnička 
nás odviezla do skanzenu Vydrovo. 

Naši členovia Sova, Lišiak, Svišť, Ria, 
Srnka, Panda, Veverička, Ema, Kuvik,  
Vl čica a  Orim počas výpravy splnili 
skaut skú výzvu zdolať tri vrcholy za 
rok. Našou povinnosťou je starať sa 
o  prírodu a  ochraňovať ju, aj preto 
sme si dali za úlohu čistenie malých 
tokov v  našom okolí. Vyvrcholením 
letnej skautskej aktivity bolo čistenie 
Rudavky – prítoku Rudavy – od ne-
čistôt, ktoré tam zanechalo počasie aj 
nedisciplinovaní turisti.

K  našim základným pravidlám 
a po vinnostiam patrí osobné napre
dovanie každého člena skautskej 
organizácie. Vĺčatá, včielky, ska uti 
a skautky sa preto venujú aj vzdelá-
vaniu. Naši starší  skauti  So  va, Panda 
a Lišiak v tomto roku úspešne absol-
vovali kurz na vede nie družín rôz-
nych vekových kate górií. 

Text: Marika, 
foto: 69. Zbor M. R. Štefánika

SPEKTRUM / INZERCIA

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Certifikovaná akreditovaná 
masérka
poskytne
deťom, dospelým i seniorom

masáže 
• klasickéliečebné
• športové
• aromaterapeutické

SM cviky
5 tibeťanov
jogové pozície
v pohodlí vášho domova,
vo firmách i zariadeniach

• v Malackách a okolí 
• v Rakúsku

% +421 902 72 97 56
andrea.cintulova@azet.sk

Skauti prírodu nielen
spoznávali, ale aj chránili

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Letná skautská výprava do Nízkych Tatier
Deti z  domova sa na ihrisku po-

riadne vyšantili, zatrénovali si spo-
ločne s hráčmi a následne si posedeli 
v bufe te, v ktorom mali prichystané 
občerstvenie. „Dnešok sme si skvele 
užili a  veríme, že rovnako pozitívne 
dojmy majú i deti. V podobných akti
vitách plánujeme pokračovať aj v bu
dúcnosti,” zhodnotil akciu vedúci 
mužstva FC Malacky Lukáš Višváder.

red

 Futbalisti pomohli deťom
na jednom z  tréningov malackých futbalistov bolo mimoriadne 
veselo. Pozvanie na štadión prijali deti a zamestnanci z detského 
domova Macejko v  Malackách, ktorým pri tejto príležitosti fut
balisti odovzdali nielen vecné dary v podobe šálov, tričiek či lôpt, 
ale aj finančnú hotovosť na nákup ďalších športových pomôcok. 

Žiakov II. stupňa ZŠ a ich rodi
čov pozývame na 

prezentáciu 
župných 
škôl 
v piatok 19. októbra od 9.00 h
do 16.00 h v ŠH Malina. 

Na jednom mieste sa predsta-
ví 31 stredných škôl v pôsobnosti 
BSK. Okrem informačných stán-
kov bude na pódiu pripravený aj 
sprievodný program.

Úplnou novinkou bude ponu
ka bilingválneho štúdia v ang
lickom jazyku, ktoré bude od 
septembra 2019 poskytovať 
Gymnázium Malacky. BSk
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Presne po ôsmich rokoch sa na 
mieste nehody konala spomienko-
vá akcia spojená s  odhalením pa-
mätnej tabule. Medzi prítomnými 
bola Petrova manželka Zuzana, veľ-
vyslanec SR v  Bosne Martin Kačo, 
príslušníci slovenskej vojenskej mi-
sie EUFOR ALTHEA v Bosne a Herce
govine, zástupcovia miestnej samo-
správy, ako aj členovia cyklistických 
oddielov SCK Záhorák Malacky a Gi
ro di Sarajevo. 

Pamätná tabuľa vznikla vďaka 
úsiliu niekdajších účastníkov misie 

EUFOR ALTHEA Petra, Mareka, Evy 
a  Lucie. Pomohla finančná zbierka  
i  podpora vyššie menovaných 
účast níkov spomienkového aktu. 

„Vďaka všetkým mojim kolegom, 
ale aj kamarátom z veľvyslanectva 
Slovenskej republiky, ktorí pomohli 
naplniť tento ušľachtilý čin. Dúfam, 
že aj prostredníctvom tohto pamät
níka prispejeme v najbližších rokoch 
k  zlepšeniu bezpečnosti cyklistov  
v cestnej premávke,“ povedal vojak 
Peter.
„Miloval život a vždy hovoril, že naj

krajší je zo sedla bicykla,” zaspomí nala 
si na svojho manžela pani Zuzka. 
Vo svojom príhovore nezabudla na 
Petro vu dobrosrdeč nosť a  bezpro
strednosť, ktorou si získal srdcia mno-
hých. Jednou z nich bola slovenská 
cykloturistka Lenka. Jej cestu po Bal-
káne s  tou Petrovou spojila náhoda 
len niekoľko kilometrov pred Saraje-
vom a Lenka sa tak stala svedkyňou 
nehody. Po roku sa do Bosny vrátila 
a spolu s priateľmi z Gi ro di Sarajevo 
na mieste tragédie osa dili pamätník 
v  podobe bieleho bicykla. O  novú 
pamätnú tabuľu sa budú starať čle-
novia cyklistického klubu Giro di Sa-
rajevo. Memorandum o  zverení do 
starostlivosti im na záver spomien-
kového aktu odovzdal predseda 
SCK Záhorák Malacky.

Text a foto: M. Bulla, SCk Záhorák

Čo si mohli návštevníci všimnúť, 
sú nové, pevnejšie mriežky na pre-
padových žľaboch, plavecké drá-

hy aj s bezpečnými úchytmi a ešte 
v  lete pribudli na stene plavecké 
hodiny pre výkonnostných plavcov. 
Povrch bazénovej haly bol vysoko
tlakovo vyčistený s  použitím špe
ciálnych prostriedkov, čím sa obno-
vila farba a protišmykové vlastnosti 
kachličiek. Pre imobilných návštev-
níkov bol zakúpený vozík, ktorý im 
uľahčí vstup do bazéna.

Revitalizácia sociálnych zariadení 
Pôvodný projekt počítal s  kom-

pletnou rekonštrukciou v  sume  
16 000 €. „Z  BSK sme žiadali 8000 €. 
Schválili nám 1300 €, preto bol projekt 
zredukovaný na výmenu ôsmich spŕch 
v  šatniach športovcov, rozhodcov 
a trénerov“, povedal riaditeľ AD HOC 
D. Rusňák. 

Cena projektu 3000 €
AD HOC Malacky 1700 €
Dotácia BSK 1300 €
 

výmena filtrácie v bazénovej  
technológii krytej plavárne Malina

Pôvodný pieskový filter z  roku 
1995 s priemerom 1800 mm bol na-
hradený dvoma menšími filtrami 
s priemerom 1400 mm. 

Cena projektu 14 913,12 €
AD HOC Malacky 11413,12 €
Dotácia BSK  3500,00 €

„Za posledné mesiace bolo in
vestované do krytej plavárne vyše  
40 000 € z rozpočtu AD HOC Malacky. 
Malina si to zaslúži a  verím, že sa to 
vráti v podobe zvýšenej návštevnosti 
a tržieb,“ dodal D. Rusňák. 

Text: red, foto: d. Rusňák

Klub dôchodcov – Denné centrum pozýva členov na

posedenie 
k Mesiacu úcty k starším
v utorok 16. októbra o 14.00 h
v zasadačke bývalého MsÚ na Radlinského ul. č. 1.

29. septembra sme 
si pripomenuli 13. 
výročie úmrtia na-
šej drahej manželky 
a mamič ky dag mar 
Halahijovej, rodenej 
Ďurišovej.

S  láskou spomínajú manžel On drej, 
synovia Andrej a Radovan s rodinami.

Prinášame biele ruže, 
majú biele lupienky. 
My sme do nich uložili 
všetky naše spomienky. 
Odišiel si, už nie si medzi nami, 
no v našich srdciach 
stále žiješ spomienkami.
6. októbra sme si pri
pomenuli 1. výročie  
úmrtia manžela, 
otca a deda Milana 
Rybára z Malaciek.
S láskou v srdci spo  

mínajú manželka Jarka, synovia Ro-
man a  Milan, vnuk Nata nael a  celá 
ostatná rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Keby sa tak dal vrátiť čas,
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť 
Tvoj hlas. 
Už sa však nevráti, čo čas vzal, 
ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
3. októbra sme si 
pripomenuli nedo-
žité 85. narodeniny 
nášho milovaného 
otca a dedka Imri
cha Hrúza z  Mala-
ciek. 
S láskou a úctou spomínajú synovia, 
dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

Kto Ťa poznal, spomenie si. 
Kto Ťa mal rád, nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.
8. októbra sme si pri
pomenuli 15. výročie 
úmrtia Jozefa Bá
cho ra. S láskou a úc-
tou spomínajú man-
želka, deti s rodinami 
a ostatná rodina.

19. októbra uplynie neuveriteľných 5 
rokov, čo nás vo veku 
45 rokov opustila 
Janka LeitnerFla
míková z  Malaciek. 
S  láskou spomínajú 
manžel, dcéry Nicol  
a Vaness, vnuk Pat-
rick, rodičia, sestra Yvet, synovcovia 
Mário a Marcus. Kto ste ju poznali, 
prosíme o tichú spomienku.

SPEKTRUM / MATRIKA

SPoMIenkY

Pamätná  tabuľa 
 Petrovi Patschovi 
 v Sarajeve

29. septembra uplynulo osem rokov od tragickej udalosti, keď ko
lesá automobilu na predmestí Sarajeva predčasne ukončili puto
vanie predsedu Slovenského cykloklubu Záhorák Malacky Petra 
Patscha pri jeho návrate z expedície do egypta.

MALACkÁ MATRIkA
od 24. 9. do 8. 10. 2018

októbroví
jubilanti

80 rokov
Ľudovít Bajo
Božena Chorváthová
Ján Lím
85 rokov
Terezia Čermáková
Ľubomír Drgonec
Kristína Jankovičová
Viera Majková
Valéria Osuská
Josef Palát
Mária Petrivalská
Anna Šebová
Vincent Veselý
90 rokov
Jaroslav Šíra
91 rokov
Terezia Uhrincová
92 rokov
Albína Tatajková
96 rokov
Pavlína Greifová
97 rokov
Anna Schönová
99 rokov
Terézia Mrázová

Srdečne blahoželáme!

vítame medzi nami
Hana Šulová *16. 7.
Lea Temerová * 20. 9.

Povedali si Áno

Lucia Foltýnková a Jakub Vilímek 
Martina Lehocká a Libor Nguyen
Petra Pinkavová a Andrej Sklenár

Plaváreň v  športovej hale Malina prešla rekonštrukciou, ktorej sú
časťou bola revitalizácia sociálnych zariadení a výmena filtrácie 
v bazénovej technológii. okrem toho bol nainštalovaný nový dáv
kovač bazénovej chémie a vymenené staré oceľové potrubia za nové 
plastové až k bazénu. Tieto opatrenia by mali zvýšiť čistotu a kvalitu 
bazénovej vody.

Plaváreň v ŠH Malina má 
za sebou rozsiahlejšiu 
rekonštrukciu
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Malackí 
futbalisti 
v derby 
zápase 
podľahli 
Rohožníku 

v  nedeľňajšom zápase desia
teho kola tretej ligy BFZ hos
tili futbalisti FC Malacky v  zá
horáckom derby FC Rohožník. 
Malačania domáci zápas ne
zvládli, Rohožník v Zámockom 
parku vybojoval tri body po 
víťazstve 1:0. 

Rozhodujúci moment stretnutia 
sa udial hneď v jeho úvode. V sied-
mej minúte si nabiehajúci Marek 
Horváth našiel miesto v  medzere 
medzi stopérmi Malaciek, vyhol sa 
ofsajdu a z úniku prízemnou strelou 
prekonal Ondreja Klempu. Asi po 
troch minútach od inkasovaného 
gólu mohlo byť z  pohľadu domá-
cich ešte horšie. Po rohovom kope 
sa jeden z hosťujúcich hráčov dostal 
úplne osamotený k  hlavičke, jeho 
pokus však skončil len na malackej 
žrdi. Malačania sa snažili čo najrých-
lejšie odpovedať, lenže ich ďaleko-
nosné strely v prvom polčase nesta-
čili na dobre chytajúceho brankára 
Rohožníka Mareka Adamoviča. Naj-
väčšie šance na vyrovnanie v prvom 
polčase mali Samuel Livora a  Juraj 
Miklušičák, oba ja však nedokázali 
z  bezprostrednej blízkosti bránky 
dostať loptu do siete. Prvý polčas 
tak ovládli hostia jediným gólom.

Druhý polčas boli domáci aktív-
nejší než hostia z  Rohožníka. Prvú 
vážnejšiu príležitosť mali asi po ho-
dine hry, keď musel po výborne za-
hranom priamom kope zachraňovať 
situáciu brankár Adamovič. 

V  62. minúte sa mohol po cen-
tri hlavičkou presadiť Štefan Ková-
rik, ale z  vnútra šestnástky namie-
ril presne do prie storu, v  ktorom 
stál brankár hostí. Malačania mali 
takmer po celý čas loptu na svojich 
kopačkách, v  závere stretnutia sa 
pokúsili vyrovnať, no ich možnosti 
zostali nepremenené a FC Malacky 
prehral 0:1.

Po prehre v  Bernolákove prišla 
v  desiatom kole i  domáca prehra 
s Rohožníkom a FC Malacky sa v ta-
buľke prepadol na desiatu priečku. 
Na najbližší zápas vycestujú malac-
kí futbalisti do Rovinky, kde sa v ne-
deľu odohrá ich zápas jedenásteho 
kola. 

Gól:
7. Marek Horváth

Zostava FC Malacky:
Ondrej Klempa – Martin Rei-

sel, Štefan Kovárik, Filip Molnár, 
Lukáš Rupec, Juraj Miklušičák, Sa
muel Livora (Mário Lörinczi), Daniel 
Čeřovský (Samuel Vaniš), Denis Mi-
chalek (Jakub Hitmar), Vladimír Ro-
nec (C), Rastislav Havlík (Tomáš Mif
kovič)

M. Binčík 

V prvom polčase sa skóre držalo 
vyrovnané len v  úvode stretnutia. 
Od desiatej minúty začali hostia do-
minovať, po dvadsiatich minútach 
už viedli o päť gólov. Malačanom sa 
opäť nedarilo strelecky, naopak Tat-
ran strieľal jeden gól za druhým. Do 
šatní sa šlo za stavu 17:12 pre hostí 
z východu Slovenska.

Druhý polčas majster v  slabšej 
zo stave kontroloval priebeh zápasu, 
hoci sa Malačania snažili s  výsled-
kom ešte niečo urobiť. Dvadsať mi-
nút pred koncom sa hráči Strojára 
dokonca dokázali dotiahnuť na roz-
diel dvoch gólov, ale Tatran nepone-
chal nič na náhodu a  zvýšil tempo 
hry. Malačanom nepomohol ani gól 
brankára Piačeka, ktorý trafil prázd-
nu bránu cez celé ihrisko. Najlepším 

strelcom domácich bol opäť Anur 
Burnazovič so siedmimi gólmi, kvalit-
ne mu konkuroval aj Yevhen Rakaty-
nets, ktorý strelil o gól menej.

Aj po šiestom kole, v ktorom Ma-
lačania v  zápase proti Tatranu Pre-
šov prehrali 26:32, je Strojár naďalej 
bez bodu na poslednej priečke. Naj-
bližšie stretnutie odohrajú malackí 
hádza nári v sobotu 13. októbra v No-
vých Zámkoch. 

Zostava Malaciek: 
Roman Piaček (1) (Marek Kuklov-

ský, Dušan Roško) – Tomáš Baláž (2), 
Martin Hlaváč, David Stachovič (3), 
Anur Burnazovič (7), To máš Stachovič 
(1), Roman Valachovič (4), Mário Pre-
vaj (2), Yevhen Rakatynets (6), Andrej 
Dobrocký 

Text a foto: M. Binčík 

BUTTeRFLY CUP oPen 
MALACkY 2018 – propozície
Kategória:  6. až 9. liga, neregistrovaní hráči
Dátum konania:  24. 11. 2018 (sobota) od 9.00 h
Usporiadateľ:  Mestský stolnotenisový klub Malacky
Hracej miestnosti:  ŠH Malina, Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Riaditeľ turnaja:  Bronislav Vosátko 
Koordinátor:  Denisa Kondrčková 
Org.pracovníci:  Pavlína Rajtoková – 0905 95 71 86,   
 Radoslav Raffaseder – 0905 46 77 86
Doručenie prihlášky: mskmalacky1936@gmail.com
Prihlášky doručiť do: 22. 11. 2018 (štvrtok) do 19.00 h 
Zoznam prihlá sených,
výsledky turnaja:  na facebookovej stránke MSK Malacky
Prezentácia:  V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30 h
Štartovné:  10 € za hráča (v cene je občerstvenie), číslo účtu: 
 IBAN: SK67 1100 0000 0029 4204 2860
Stravovanie:  bufet v priestoroch haly
Predaj stolnoteniso
vých potrieb:  obchod FUNSTAR počas trvania turnaja
Ubytovanie:  možnosť ubytovania v Hoteli Atrium
 (www.hotel-malacky.sk)  Tel.: 00421 34 772 31 61
Predpis:   hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, 
 súťažného poriadku a týchto propozícií
Počet stolov:  16
Celková kapacita:  160 hráčov
Súťaže:  dvojhra (muži aj ženy, bez obmedzenia veku)
Systém súťaže:  1. kolo skupinový systém, 2. kolo vyraďovací systém
Loptičky:  Butterfly G40, biele
Ceny:  prví štyria hráči dostanú vecné ceny, diplom, pohár
Sťažnosti, protesty:  v zmysle súťažného poriadku, turnaj nie je poistený

B. vosátko

Strojár stále čaká 
na prvé body

Malackí hádzanári sa nedočkali bodového zisku ani v šiestom extra
ligovom kole. na domácej palubovke podľahli Tatranu Prešov 26:32. 
Tatran na Záhorie pricestoval bez väčšiny hráčov prvého mužstva, 
keďže v rovnakom čase hral slovenský šampión stretnutie v Lige maj
strov. v Malackách sa teda predstavili najmä dorastenci, ktorí však 
zápas zvládli a vzali domov dva body.

„Malacky sa hrdia množstvom rôznoro
dých športov, hoci sa čas to stretávate s fi
nančnými, legis latívnymi a  personálny mi 
ús kaliami. Za to, čo robíte pre mládež, svoje 
kluby a  pre športový život v  našom meste, 
vám patrí úcta a rešpekt,” tieto slová adre
soval primátor Juraj Říha predstaviteľom 
športových klubov pôsobiacich v  Malac
kách.

Zároveň im poďakoval za spoluprácu počas 
uplynulých štyroch rokov. Súčasné vedenie mes-
ta pred štyrmi rokmi prinieslo novú koncepciu 
podpory športu a zdvoj násobilo finančnú pomoc 
v tejto oblasti. Výsledky sa dostavili: stolní tenisti 
a  hádzanári hrajú najvyššiu slovenskú ligu, atléti 
prinášajú dlhodobo a stabilne medaily z veľkých 
podujatí a futbal postúpil zo IV. do III. ligy. Pribudlo 
multifunkčné ihrisko v Zámockom parku či skejt-
park, zrekonštruovala sa hádzanárska tribúna so 
šatňami, priestory vrátane osvetlenia v športovej 
hale Malina a  osvetlenie v  stolnotenisovej hale. 
Nový šat postupne dostáva aj futbalový štadión. 
Nezabudlo sa ani na rekreačných športovcov; tým 
slúžia otvorené školské dvory a  revitalizované 
vnútrobloky.

Podpora od mesta a dobré výsledky navzájom 
súvisia. Práve pre to vedenie Malaciek iniciovalo 
stretnutie s predstaviteľmi športov, aby vedelo re-
agovať na prípadné zmeny v  kluboch a  nastaviť 
podmienky podpory na ďalšie obdobie. Postup-
ne sa k slovu dostali zástupcovia mažoretkového 
športu, kulturistiky, športovej streľby, atletiky, plá-
vania, turistov, tenisu i  futbalu. Zhodli sa na tom, 

že Malacky potrebujú novú multifunkčnú halu. Na-
príklad naše úspešné mažoretky ELLA sa kvôli vy-
ťaženosti a obsa denosti športovej haly Malina do 
nej ani nedostanú, a tak musia trénovať v telocvič-
niach malackých škôl a v Kostolišti. Vedenie mesta 
si osvojilo požiadavku prítomných, aby pripravilo 

koncept novej  haly. „Pre mňa bude do budúcnosti 
témou podpora školského športu. Jed noznačná zho
da padla aj na tom, že by mali Malacky rozvíjať myš
lienku nového športového tréningového komplexu. 
Myslím, že sme tým roz lúsk li aj podporu zimáku zo 
strany klu bov. Túto výzvu prijímam a teším sa na ňu,” 
uzavrel  primátor.

Text a foto: lp

 Uznanie pre športové kluby 
a budúca spolupráca


