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Krátky, ale
nabitý
február

Február je síce najkratším me
siacom v roku, jeho dni sú však na
bité zábavou, jedlom i romantikou.
Fašiangy sú v plnom prúde, plesová
sezóna vrcholí a nemôžeme zabudnúť
ani na sv. Valentína, ktorý sa aj u nás
stáva každoročnou tradíciou. Nech už
máte k nemu akýkoľvek vzťah, boha
tá ponuka srdiečok, plyšových hračiek
a sladkostí vo valentínskych baleniach
nás neminie ani tento rok.
Okrem toho je február mesiacom,
keď sa zima dostáva do svojej druhej
polovice a my dúfame, že už nepotrvá
príliš dlho. Dni sa predlžujú a výstižné
porekadlo „Na Nový rok o slepačí krok,
na Tri krále o krok dále, na Hromnice
o hodinu více” sa len potvrdzuje. Na
astronomickú jar si musíme síce ešte
počkať, ale viete, že tá biologická sa
začína práve vo februári? Podľa čín
skej medicíny ide o obdobie vhodné
na jarnú očistu tela.
Február je vraj aj mesiacom akého
si uvedomenia, kedy by sme už mali
mať vytýčené ciele na celý rok a ve
dieť, ktorou cestou sa vydať. O tom,
kam smerujú Malacky, vás pravidel
ne informujeme na webovej strán
ke mesta, facebookovom profile a aj
v Malackom hlase. Inak tomu nebude
ani tentokrát. Na nasledujúcich strán
kach vám povieme, ako by mala už
v blízkej budúcnosti vyzerať Záhorác
ka ulica po rekonštrukcii vnútroblo
kov, aké ciele dosahujú naši športovci
i malackí študenti. O svojich plánoch
do budúcna i zážitkoch z natáčania
filmu nám prišla porozprávať mladá
herečka Bibiana Nováková a neobišli
sme ani aktuálnu tému o poľskom ho
vädzom mäse, blížiace sa voľby pre
zidenta i voľby do Európskeho parla
mentu.
A aké je vaše smerovanie? Nech už
kráčate kamkoľvek, prajeme vám veľa
šťastia a odhodlania na ceste, ktorú
ste si vybrali či už v januári, alebo vo
februári.
N. Bednáriková

Zápisy
do základných
škôl budú
začiatkom
apríla
Zápis detí do základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mes
ta Malacky (ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka), ako aj do cir
kevnej ZŠ Mansveta Olšovského
(súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského) sa uskutoční v tých
to termínoch:
Piatok 5. apríl 14.00–18.00 h
Sobota 6. apríl 9.00–14.00 h
MsÚ

Rokovanie MsZ:

Spoločný obecný úrad končí,

práca nových komisií začína
Vo štvrtok 31. januára sa malackí poslanci stretli na 1. riadnom tohtoročnom zasadnutí. Rokovanie viedol zástupca primátora Milan
Ondrovič. Mestské zastupiteľstvo vypustilo z programu Návrh na
schválenie predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok
k projektu detských jaslí. Dôvodom bol posun termínu na predkladanie žiadosti, pričom radnica priestor využila na revíziu projektovej dokumentácie. Do programu bola naopak doplnená informácia
o zmene organizačného poriadku mestského úradu a návrh na zvýšenie platu primátora mesta.

Všetky kontroly podľa plánu
Povinnosťou hlavného kontroló
ra podľa zákona o obecnom zriade
ní je predložiť mestskému zastupi
teľstvu správu o kontrolnej činnosti
do 60 dní po uplynutí kalendárne
ho roku. Predložená správa o kon
trolnej činnosti hlavnej kontrolórky
mesta za rok 2018 obsahuje pre
hľad vykonaných kontrol, vypraco

vaných stanovísk a dokumentov
a ďalšej činnosti hlavnej kontrolór
ky.
„V roku 2018 boli vykonané všetky
kontroly schválené mestským zastu
piteľstvom v plánoch kontrolnej čin
nosti. Správa o kontrolnej činnosti ob
sahuje výsledky jednotlivých kontrol,
v prípade zistených nedostatkov aj
prijaté opatrenia na ich odstránenie,”

Malacké školské jedálne
nevaria z poľského mäsa
V súvislosti s aktuálnymi výsledkami kontrol mäsa a mäsových výrob
kov z Poľska ubezpečujeme rodičov,
že v zariadeniach školského stravo
vania v meste sa tieto produkty ne
vyskytujú. „Skontrolovali sme jedálne
základných škôl v našej zriaďovateľskej
pôsobnosti, teda Dr. J. Dérera, Štúrova
a Záhorácka, ale aj v Spojenej škole sv.
Františka Assiského a v Materskej ško
le Malacky. Všetky mäsové produkty sú
od slovenských, prevažne miestnych

dodávateľov. Vedúce školských jedální
starostlivo kontrolujú pôvod všetkého
mäsa. Prítomnosť hovädziny z Poľska
vylučujeme,” informoval Blažej Pišoja
zo školského úradu MsÚ v Malackách.
Pri obstarávaní potravín sa malac
ké jedálne riadia podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie pre aktuálny školský rok, pri
čom preferujú čerstvé regionálne produkty.
-is-

informovala priamo hlavná kontro
lórka mesta Petra Kožuchová. Po
slanci zobrali Správu o kontrolnej

činnosti hlavnej kontrolórky mesta
za rok 2018 na vedomie.
Pokračovanie na strane 2
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Spoločný obecný úrad končí,

práca nových komisií začína

Dokončenie zo strany 1

Europoslankyňa Jana
Žitňanská medzi študentmi
cirkevnej školy
Ako dieťa žila so svojimi rodičmi
6 rokov v Alžírsku, v škole ju najviac
bavili jazyky, vyštudovala žurnalis
tiku na Slovensku a vo Francúzsku,
má tri deti, v rokoch 2010–2014 bola
poslankyňou Národnej rady SR a od
roku 2014 zastupuje našu krajinu
v Európskom parlamente (EP). Všetky
tieto charakteristiky patria Jane Žit
ňanskej.
Poslankyňa EP navštívila cirkevnú
školu v Malackách v rámci projek
tu Otvorená platforma. Na diskusii
s ňou sa zúčastnili gymnazisti a štu
denti 9. ročníka. Moderátori, prváci
gymnázia Matúš a Kamil, svoju zod
povednú prípravu pretavili do zaují
mavých otázok. Hovorilo sa o brexite,
o migračnej kríze, o dvojakej kvalite
potravín či o súčasnej politickej si

tuácii na Slovensku. Hovorilo sa aj
o blížiacich sa voľbách do EP, ktoré
sa budú konať 25. mája. V roku 2014
sme získali neslávny primát: Sloven
sko malo najnižšiu volebnú účasť zo
všetkých členských krajín Európskej
únie, iba 13 %. Europoslankyňa preto
vyzýva, aby ľudia využili svoje voleb
né právo. „Pridelených 14 mandátov
Slovenská republika určite obsadí bez
ohľadu na volebnú účasť. Nie je však
jedno, kto to reálne bude,“ upozornila
J. Žitňanská a dodala, že voľby určia
tvár Európske únie na najbližšie roky:
„Existuje hrozba, že by naprieč Európou
mohli zvíťaziť sily, ktoré Úniu považujú
za prežitok. Hoci Európsku úniu nepo
važujem za dokonalú, máme obrovské
šťastie, že naša krajina je jej súčasťou.“
Text a foto: Ľ. Pilzová

Podpredseda Európskej
komisie v Malackách

„Malacky môžu byť vzorom iným
mestám na Slovensku, napríklad
v tom, že máte dostatok miest pre deti
v materskej škole,” povedal podpred
seda Európskej komisie Maroš Šef
čovič po rokovaní s vedením mesta.
Počas návštevy Malaciek si prezrel aj
zrekonštruované priestory Mestské
ho centra sociálnych služieb a ako
kandidát na prezidenta sa stretol
s verejnosťou.
Eurokomisár ocenil výsledok pri
mátora Juraja Říhu v novembrových

komunálnych voľbách a tiež to, že
mesto a poslanci mestského zastu
piteľstva komunikujú konštruktívne
a bez sporov.
„Získal som cenné poznatky a in
formácie. Spolu s vedením mesta bu
deme hľadať možnosti, ako prispieť
k rozvoju mesta aj z európskych pro
striedkov. Mám na mysli napríklad in
fraštruktúru pre cyklotrasy či zatepľo
vanie budov,” povedal pre mestské
médiá M. Šefčovič.
-lp-/-otano-

Sprístupňovanie informácií
je bez nedostatkov
V nadväznosti na správu o kontrol
nej činnosti poslanci zobrali na vedo
mie aj Správu z kontroly dodržiavania
a uplatňovania zákona č. 211/2000
Z. z. v oblasti sprístupňovania infor
mácií na žiadosť.
Kontrola sa uskutočnila od 5. do
19. decembra 2018 a jej cieľom bolo
overenie vedenia evidencie došlých
žiadostí o sprístupnenie informácií,
dodržiavania príslušností na vyba
venie žiadostí a dodržiavania lehôt
a spôsobu vybavenia žiadostí. Za ro
ky 2016 a 2017 neboli zistené žiadne
nedostatky.
Evidencia žiadostí o sprístupnenie
informácií je v zmysle zákona centrál
ne vedená na sekretariáte primátora
mesta. V roku 2016 bolo podaných
33 a v roku 2017 rovnako 33 žiados
tí o sprístupnenie informácií. Zákon
o slobodnom prístupe k informáci
ám určuje, ktoré informácie zverej
ňuje každá povinná osoba. Mesto
Malacky sprostredkúva tieto infor
mácie na svojom webe.
Odmeňovanie poslancov
a členov komisií
Mestské zastupiteľstvo schválilo
návrh Zásad odmeňovania poslancov
a ďalších osôb zvolených mestským
zastupiteľstvom do komisií. Poslan
covi patrí za výkon funkcie paušál
na mesačná odmena vo výške 1/12
z mesačného platu primátora mesta
bez zvýšenia podľa príslušnej plato
vej skupiny. Odmena sa zaokrúhľuje
na celé euro nahor a poskytuje sa
spravidla mesačne, vo výplatnom
termíne zamestnancov mesta. Za
výkon funkcie pri občianskych ob
radoch patrí poslancovi odmena vo
výške 25 eur, a to za každý jednotlivý
občiansky obrad. Vypláca sa na zá
klade predloženého mesačného vý
kazu práce. Odmena sa neposkytuje
zástupcovi primátora, ktorý je na vý
kon funkcie dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania na plný úväzok a má
určený mesačný plat.
Za účasť na rokovaní komisie pri
mestskom zastupiteľstve, ak je čle
nom neposlanec, sa odmena posky
tuje v sume 45 eur. Podkladom na
výplatu odmien sú prezenčné listi
ny zo zasadnutia komisie potvrdené
podpisom predsedu komisie.
Schválené zásady odmeňovania
nadobúdajú účinnosť 1. februára
2019.
Spoločný obecný úrad končí
Spoločný obecný úrad v Malac
kách, ktorý bol zriadený na činnosť
preneseného výkonu štátnej správy
na úseku stavebného poriadku pô
vodne pre mesto Malacky a obce
Kostolište, Jakubov a Gajary, sa ruší.
Poslanci o tom rozhodli jednohlasne.
Zúčastnené obce sa spolupodie
ľali na úhrade nákladov na prevádzku
spoločného úradu v súlade so zakla
dajúcou zmluvou z roku 2004. Gaja
ry ju vypovedali v predchádzajúcom
volebnom období a v marci 2016
došlo k výpovedi aj zo strany Kosto
lišťa. Zmluva sa aktuálne uplatňuje

len medzi Malackami a Jakubovom,
avšak uvedená obec je v súčasnosti
personálne a technicky pripravená
zabezpečovať činnosť stavebného
úradu vlastnými kapacitami. Aktuál
ne preto nie je dôvod na pokračova
nie činnosti spoločného obecného
úradu. Malacky a Jakubov uzatvoria
Dohodu o ukončení zmluvy o zria
dení spoločného obecného úradu
s účinnosťou od 1. marca 2019.
Členovia komisií sú známi
Poslanci zvolili nových členov
šiestich komisií mestského zastupi
teľstva, ktoré ich zriaďuje ako svoje
poradné, iniciatívne a kontrolné or
gány. Každá komisia v oblasti svojej
pôsobnosti vypracúva stanoviská
k záležitostiam a materiálom prero
kúvaným orgánmi mesta a tiež návr
hy a podnety na riešenie najdôleži
tejších otázok života v meste. Násled
ne ich predkladá orgánom mesta.
V prípade Komisie pre mládež
a šport sa rozbehla polemika o jej
zložení. Na sociálnej sieti vzniesli
niekoľkí respondenti výhrady voči
jej zloženiu i proti spôsobu výberu
členov. „Samotnú komisiu pre šport
chcel primátor kreovať ako svoj porad
ný orgán so zástupcami športových
klubov. Poslanci sa však zhodli, že ko
misiu chcú mať vo svojej kompetencii.
Z tohto dôvodu primátor nezasaho
val a ani nemal informácie o spôsobe
výberu členov, riadili si to jednotliví
predsedovia komisií. Akékoľvek výhra
dy je možné tlmočiť predsedovi komi
sie alebo mestskému zastupiteľstvu,”
s vysvetlením vstúpila do diskusie
na facebooku hovorkyňa mesta Ľu
bica Pilzová.

pacita o 20 miest a tým sa zníži stav
neprijatých detí. Pôjde o staveb
no-technické úpravy v existujúcom
objekte základnej školy (v starých
šatniach), čím vznikne priestor na
rozšírenie materskej školy na Záho
ráckej ulici. Škôlkarov a ich rodičov
isto poteší aj nové vybavenie – v
rámci projektu sa plánuje nákup po
stieľok, nábytku, kobercov, detských
stolov a stoličiek, učiteľského stola
a stoličky, skríň, šatňových skriniek
s lavičkami i interaktívnej tabule s
dataprojektorom a notebookom.
Inkubátor patrí pod mesto
Poslanci zobrali na vedomie In
formáciu o zmene organizačného
poriadku mestského úradu, ktorá
bola vydaná s účinnosťou od 1. ja
nuára 2019. V rámci čiastkovej úpra
vy organizačnej štruktúry úradu boli
vytvorené tri nové pracovné pozície
súvisiace so zabezpečením riadnej
prevádzky objektu Inkubátora. Sú
časne sa uskutočnil aj presun výkonu
činnosti referenta administratívnych
vecí z klientskeho centra na útvar
výstavby a životného prostredia. Vy
konané zmeny sú v súlade so schvá
leným rozpočtom mesta Malacky na
rok 2019.
Poslanci schválili zvýšenie
platu primátora
V zmysle zákona a s prihliadnu
tím na náročnosť, kvalitu výkonu
verejnej funkcie a výsledky vykona
nej práce poslanci na základe posla
neckého návrhu odsúhlasili zvýše
nie mesačného platu primátorovi
mesta Jurajovi Říhovi o 60 percent
s účinnosťou od 1. februára 2019.

ČLENOVIA KOMISIÍ MsZ
Komisia pre vzdelávanie (predseda: Daniel Masarovič, podpredseda: Pavol
Tedla) – Róbert Babeľa, Jana Pagáčová, Ľubica Sedláková, Adriana Vallová,
Nataša Špelicová, Lenka Kožuchová; z radov poslancov Viera Mária Adamo
vičová,
Komisia pre šport a mládež (predseda: Anton Pašteka, podpredseda: La
dislav Čas) – Marcel Bulla, František Hlavatý, Milan Merc, Alžbeta Šurinová,
Vladimír Handl, Milan Haba, Ján Brandejs,
Komisia pre kultúru a cestovný ruch (predseda: Martin Macejka, podpred
seda: Lucia Vidanová) – Stanislav Bellan, Pavlína Habová, Milan Kojš, Ivana
Kovárová; z radov poslancov Štefan Hronček,
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo (predseda: Marián Haramia,
podpredseda: Katarína Trenčanská) – Adela Ondrisková, Štefan Dvorský,
Martina Ambrušová, Jana Oravcová, Vladimír Moravčík, Jozef Walter, Danica
Pompošová,
Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie (predseda: Pa
vel Spusta, podpredseda: Martin Mráz) – Mária Gajdárová, Gabriela Janeč
ková, Jaromír Novák, Miroslav Konečný, František Illý; z radov poslancov
Richard Hájek a Adam Janík,
Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku (predseda: Zuzana Ba
ligová, podpredseda: Jozef Mračna) – Pavel Bordáč, Vladimír Kožuch, Bibiá
na Spálová, Milan Malata, Miroslav Zobok, Daniel Krakovský; z radov poslan
cov Marián Andil.
Priestor pre viac predškolákov
Poslanci schválili predloženie žia
dosti o nenávratný finančný príspe
vok (NFP) k projektu Malacky – MŠ
Záhorácka, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta
a platným programom rozvoja mes
ta. Materská škola v Malackách vy
hovela v tomto školskom roku žia
dostiam o predprimárne vzdeláva
nie v počte 215 detí. Napriek tomu
nemohlo byť prijatých 38 predško
lákov. Vďaka projektu sa rozšíri ka

Dôvodom na prerokovanie zvýšenia
platu primátora ďalej boli jeho úspe
chy v príprave a realizácii projektov
v predchádzajúcom funkčnom ob
dobí v snahe riešiť podnety nielen
od poslancov, ale predovšetkým od
obyvateľov mesta. Od platu primá
tora sa zároveň odvíja aj výška pla
tu jeho zástupcu, zvýšenie oboch
platov bude zohľadnené v zme
ne rozpočtu mesta Malacky na rok
2019.
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský
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ANKETA

Kontrolujete
pôvod mäsa,
ktoré
kupujete?

Alena
Ja by som rada
kontrolovala, ale
v mäsiarstve sa
môžem na jeho
pôvod len spýtať
a musím veriť to
mu, čo mi predavačka povie. Keď
kupujem balené mäso, tak si čítam
etiketu. Zatiaľ som nekúpila poka
zené mäso.

Hlasovací preukaz

oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom
okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací pre
ukaz len na ten deň konania volieb
prezidenta Slovenskej republiky, kto
rý volič uviedol vo svojej žiadosti. Vo
lič môže požiadať obec svojho trva
lého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu na prvé i druhé kolo volieb
prezidenta Slovenskej republiky sú
časne. Táto požiadavka musí byť zo
žiadosti voliča zrejmá.
Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu môžete:
• osobne, najneskôr posledný pra
covný deň predo dňom konania vo
lieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre
2. kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019)
v úradných hodinách MsÚ – na sekre
tariáte prednostky,
• v listinnej forme tak, aby žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania
volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre
2. kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
• elektronicky tak, aby žiadosť

o vydanie hlasovacieho preukazu bo
la doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania
volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre
2. kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019).
Mesto Malacky zverejnilo na svojom
oficiálnom webe a na úradnej tabu
li kontaktnú elektronickú (e-mailo
vú) adresu na doručovanie žiadostí:
andrea.batkova@malacky.sk.
Žiadosť musí obsahovať tieto úda
je o voličovi – meno, priezvisko, rod
né číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo do
mu), korešpondenčnú adresu, na kto
rú obec doručí hlasovací preukaz (ak
je odlišná od adresy trvalého pobytu),
• prostredníctvom osoby splno
mocnenej žiadateľom možno požia
dať o vydanie hlasovacieho preukazu
najneskôr v posledný deň predo
dňom konania volieb (t. j. najneskôr
15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb
najneskôr 29. 3. 2019).
-red-

Mestský úrad ponúka na odpredaj
dve osobné motorové vozidlá
PEUGEOT 206 SW 1.4E

Dátum prvej evidencie: 1. 6. 2004
Objem valcov motora: 1360 cm3
Max. výkon motora: 55 kW/5500 ot.
Prevodovka: 5-stupňová
Palivo: BA 95
Farba: strieborná metalíza svetlá
Evidenčné číslo vozidla: MA 576 CA
VIN: VF32EKFWF44005031
Počet miest na sedenie: 5
Najazdené kilometre: cca 180 000
Platnosť TK: 19. 4. 2020
Platnosť EK: 19. 4. 2020
Bližšie informácie o stave vozidla bu
dú záujemcom poskytnuté v rámci
obhliadky vozidla 14. februára od
8.00 do 14.00 h v areáli Materskej
školy, Štúrova ul. 139, Malacky.
V prípade záujmu o obhliadku
v inom termíne volajte na mobilné
číslo 0907 864 432 (p. Novotová).
Ponuky zasielajte písomne na adre
su Mestský úrad Malacky, Ul. Berno
lákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Na
obálku napíšte viditeľnú poznámku
Ponuka PEUGEOT – neotvárať!

MAZDA 6 GG

Dátum prvej evidencie: 1. 6. 2004
Objem valcov motora: 2300 cm3
Max. výkon motora: 127 kW/173k
Prevodovka: 5-stupňová
Palivo: BA 95
Farba: strieborná metalíza
Evidenčné číslo vozidla: MA 399 BB
VIN: JMZGG123241215328
Počet miest na sedenie: 5
Najazdené kilometre: 266 300
Platnosť TK: 17. 4. 2020
Platnosť EK: 17. 4. 2020
Bližšie informácie o stave vozidla bu
dú záujemcom poskytnuté v rámci
obhliadky vozidla, ktorú je možné
dohodnúť s p. M. Šurinom, mobilné
číslo 0903 701 294.
Ponuky zasielajte písomne na adre
su Mestský úrad Malacky, Ul. Berno
lákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Na
obálku napíšte viditeľnú poznámku
Ponuka MAZDA 6 – neotvárať!

V písomnej ponuke uveďte meno a priezvisko záujemcu, adresu bydlis
ka, telefónne číslo, e-mail a ponúkanú cenu. Ponuku doručte najneskôr
do štvrtka 28. februára. Kúpna cena vozidiel bude stanovená po vyhodnotení ponúk záujemcov ako najvyššia ponúknutá cena. V prípade
viacerých ponúk s rovnakou kúpnou cenou bude akceptovaná ponuka do
ručená skôr. Záujemca musí uhradiť kúpnu cenu do 15 dní od podpísania
kúpno-predajnej zmluvy.					 MsÚ

Lenka
Pôvod kontrolujem
vždy. Kupujem len
slovenské mäso,
a to buď balené,
kde si na obale pre
čítam, odkiaľ po
chádza, alebo v mäsiarstve, kde sa
vždy pýtam na pôvod. Ale tam je to
skôr o dôvere.

Zámer rekonštrukcie
vnútroblokov
na Záhoráckej

má už jasné kontúry
Pohyb chodcov i áut pri Mestskom centre kultúry (MCK), za Základ
nou umeleckou školou (ZUŠ) a za Korzom je často plný adrenalínu.
Autá parkujú, kde sa dá, v mnohých prípadoch aj na chodníkoch či
zeleni. Niektoré parkovacie miesta sú dostupné iba cez chodníky, čo
zasa ohrozuje chodcov. Mesto preto prichádza so zámerom rekonštrukcie všetkých spomínaných zón (MCK, ZUŠ, Korzo).

Žaneta
Po kauze s hovä
dzím mäsom z Poľ
ska už kontrolujem.
Nakupujem v rôz
nych supermarke
toch, ale aj v mä
siarstve, kde sa pýtam na krajinu
pôvodu. Už sa mi dávnejšie stalo, že
som kúpila pokazené mäso, a bolo
to z mäsiarstva.

Jelena
Pozerám na pô
vod mäsa. Kupu
jem len balené, na
ktorom sú uvede
né údaje. Ešte sa
mi nestalo, že by
som kúpila poka
zené.
-nb-/-mb-

Iniciátormi zmien boli predovšet
kým poslanci za tento obvod Viera
Mária Adamovičová, Martin Mráz
a Pavel Spusta, pre ktorých je to jed
na z priorít na aktuálne volebné ob
dobie.
„Mestský úrad už má spracovaný
projektový zámer. Súčasťou prác bude
nielen nové asfaltovanie, ale aj výstav
ba nových parkovísk o vyše 50 miest.
Všetky tri zóny parkovísk sa majú pre
pojiť. Cieľom je zvýšiť komfort pre oby
vateľov priľahlých bytových domov
a zlepšiť aj dopravnú obsluhu celého
územia,” prezentoval zámer primátor
Juraj Říha. Keďže všetky vyústenia zo
spomínaných troch zón na Záhorácku
budú súčasťou novej mestskej cyklo
trasy, budú pripravené na bezpečné
prevedenie cyklistov.

Projektový zámer navrhuje tieto
zmeny:
• vybudovať novú spojovaciu ces
tu za ZUŠ a vedľa MCK, aby sa všetky
tri zóny dopravne prepojili,
• presunúť stojiská komunálneho
odpadu na miesta, kde sa budú môcť
osadiť nové polopodzemné kontaj
nery,
• dobudovať viac ako 50 nových
parkovacích miest v časti pri MCK
a novej uličke za Korzom,

• zrušiť jednosmerku a rozšíriť
cestu za Korzom na plnohodnotnú
obojsmernú pre lepšiu organizáciu
dopravy. Verejnosťou požadovaný kruhový objazd pri Korze nie
je možný, pretože Slovenská správa
ciest ako vlastník Záhoráckej nesúhla
sí s obyčajným kruhovým objazdom,
ale požaduje dvojramenný – ten sa
tam ale nezmestí. Rovnako nie je
možné využiť na parkovanie štrkový priestor vedľa ZUŠ, pretože patrí
súkromnému vlastníkovi. Majiteľ má
neprimeranú predstavu o cene, mes
to ho preto požiada aspoň o čiastoč
nú revitalizáciu.
Po zapracovaní pripomienok by
sa mala Záhorácka ulica začať rekon
štruovať po častiach. Ako prvá by
mala ísť do prestavby časť za Korzom.
„Ak dostaneme od obyvateľov zelenú,
všetky tri zóny pôjdu v zrýchlenom re
žime do realizácie, aby sme stihli začať
ešte v tomto polroku,” uviedol primá
tor. Ako ďalej upozornil, každodenné
problémy s parkovaním vyrieši iba
zavedenie parkovacej politiky, o kto
rej sa musí začať hovoriť. Zatiaľ sa iba
osciluje medzi dvoma veľkými sku
pinami názorov: buď zachovať zeleň
alebo stavať nové parkovacie miesta.
Zo zdrojov www.lpm.sk spracovala –lp-,
foto: S. Osuský,

Na Ceste
mládeže
buďte
opatrní

Všetkých, ktorí prechádzajú po
Ceste mládeže, upozorňujeme,
aby boli opatrní. Objavila sa
tam ďalšia rozkopávka. Tentoraz ju spôsobili vodári s odôvodnením, že ide o opravu.

Je to ďalší prípad, keď sieťari roz
kopali novú komunikáciu, hoci pri
rekonštrukcii Cesty mládeže v roku
2016 dostali možnosť skontrolovať
a opraviť si svoje rozvody. Mesto vte
dy zaplatilo 400-tisíc € za kompletnú
opravu cesty až na podložie.
Necelý rok po jej odovzdaní po
škodili jej povrch plynári aj poľnohos
podári, ktorí napokon museli zaplatiť
novú súvislú asfaltovú vrstvu.
Mesto stále presadzuje princíp, že
ten, kto do komunikácie zasiahol, ju
musí uviesť do pôvodného stavu. Na
tom bude trvať aj teraz.
-lp-
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Predstavenie Od Ondreja
do Vianoc nás vrátilo v čase
Liatie olova cez
kľúčovú dierku,
lístočky s menami
chlapcov,
vymetanie kútov –
predvianočné
zvyky, ktoré
žiaci Základnej
umeleckej
školy pripomenuli
prostredníctvom
predstavenia
Od Ondreja
do Vianoc.
Pred sviatkami
ho odohrali pre
verejnosť a v samom závere
januára
pre žiakov
základných škôl.

Tanečno-hudobné predstavenie
žiakov ZUŠ na motívy ľudových zvy
kov uviedol vedúci literárno-drama
tického odboru Peter Weinciller: „S našimi žiakmi by sme vám radi priblížili
niektoré zvyky, ktoré nie sú až také zná
me. Poznáte nejaké?” Deti sa nedali za
hanbiť a prezradili, čo vedia a čo do
držiavajú doma. Zároveň si pospomí

nali, aké darčeky dostali pod strom
ček, a kým sa začalo predstavenie,
v sále zavládla vianočná atmosféra.
Na pódiu sa predstavili žiaci z lite
rárno-dramatického, hudobného aj
tanečného odboru a predviedli, ako
kedysi vyzeral predvianočný čas od
Ondreja do Vianoc. Cieľom predsta
venia je pripomenúť zvyky našich

predkov a obnoviť ich tradície, na
ktoré by sa nemalo zabúdať. „Málo
detí dnes vôbec vie, čo je to zvyk. Nie
ktoré ani nevedia, že nejaké ľudové
zvyky existujú. Chceme, aby aj deti po
chopili, ako a prečo vznikli ľudové zvy
ky, aké boli, a aby sa im priučili,” pove
dala autorka hry Alica Bukovčanová.

Stavba z 9.–10. storočia je jednou
z najstarších pamiatok z veľkomorav
ského obdobia na Slovensku. Lipu
do súťaže nominoval KOZEL – Klub
ochrancov zelene zo Senice, organi
zátorom národnej ankety je Nadá
cia Ekopolis. Svoj hlas musíte udeliť
až dvom stromom. Inak sa hlasovať
nedá, takže okrem kopčianskej lipky
si vyberte ešte jeden, ktorý sa vám
páči. Slovenskému stromu, slovan
skému symbolu a záhoráckej lipke
v jednom silno držíme palce!
-is-, foto: www.treeoftheyear.org

Hlasovať sa dá do konca februára na www.treeoftheyear.org.

Základná škola Záhorácka sa zapojila do súťaže ALL STAR SCHOOL,
v ktorej môže vyhrať vybudovanie workoutového ihriska.

Text: N. Bednáriková, foto: S. Osuský

Lipa zo Záhoria sa môže stať
európskym stromom roka
O titul Európsky strom roka 2019 sa uchádza aj kopčianska lipa. Súťažiaca lipa malolistá stojí pri kostolíku svätej Margity Antiochijskej na
tichej lúke neďaleko obce Kopčany v okrese Skalica.

Pomôžme vyhrať ihrisko
pre školu na Záhoráckej!

Požičali by ste
svadobné
predmety
na výstavu?
Mestské centrum kultúry – Mú
zeum Michala Tillnera pripravuje
výstavu zameranú na svadby. Pro
síme ochotných Malačanov i ľudí
z okolia o zapožičanie artefaktov,
súvisiacich s touto témou (šaty,
doplnky atď). Časové obdobie nie
je rozhodujúce, môžu to byť staré
aj nové predmety.
Kontakty na múzeum:
034/77 22 110,
muzeum@mckmalacky.sk,
alebo osobne na Záhoráckej 1919
v pracovných dňoch 9.00–17.00 h,
v sobotu 9.00–12.00 h.
MCK
Ďakujeme.

Podporiť ich možno hlasovaním
za video, ktoré nakrútili a nastrihali
výlučne žiaci tejto školy. Hlasovať sa
dá denne online cez www.mozebyt.
sk – ALL STAR SCHOOL – VIDEÁ/
HLASOVANIE alebo prostredníc
tvom súťažného kupónu v regionál
nych novinách MY – týždenník pre

Záhorie. Hlasovanie trvá do konca
apríla. Pomôžme im spoločne vyhrať!
Odbornými partnermi projektu
sú Ministerstvo školstva, vedy, výsku
mu a športu SR, Národné športové
centrum a Slovenská asociácia špor
tu na školách.
ZŠ Záhorácka
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Herecký talent z Malaciek:

Bibiana Nováková
Má 14 rokov, na konte celo
večerný film a ocenenie IGRIC
za ženský herecký výkon. Reč
je o Malačianke Bibiane Novákovej, ktorá predviedla svoj
talent vo filme s názvom Nina.
O spomienkach na nakrúcanie
i svojich plánoch do budúcna
nám prišla porozprávať do redakcie Malackého hlasu spolu
so svojou mamou Natáliou.

Nina je film o rozpadajú
cej sa rodine z pohľadu
12-ročného dievčaťa.
Hlavná hrdinka stráca
svet, na ktorý bola zvyk
nutá, a stáva sa rukojemní
kom svojich rodičov. Ocitá sa medzi
matkou a otcom, ktorí sa neustále
hádajú, cíti sa opustená a oklamaná.
Istotu a pokoj nachádza v plávaní.
Veľmi emotívny a v závere drama
tický príbeh poukazuje na aktuálnu
problematiku, ktorou rozvod a jeho
vplyv na dieťa určite je.

že by si ju vybrali, išli sme to len skúsiť,”
povedala Bibianina mama. Režisér
si však z vyše 20 dievčat vybral prá
ve Bibianu, ktorá dovtedy hrala len
v rámci Základnej umeleckej školy
v Malackách.
Nakrúcanie trvalo približne rok
a pol s prestávkami. „Väčšinou to boli
večerné scény, ale vždy sa na to teši
la,” spomína mama mladej herečky.
Popritom musela Bibiana chodiť do
školy, trénovať plávanie, navštevo
vať krúžok, ale všetko zvlá
dala bez problémov, pre

5

lí stredoškolské štúdium. Nebude to
však herectvo, ale skôr matematika
a jazyky. „To, že si ma režisér vybral
z toľkých dievčat, bol skvelý pocit a na
táčanie bola zábava. Keby prišla ďalšia
herecká ponuka, tak by som ju hneď
vzala, ale študovať herectvo, to nie.
Hranie je pre mňa skôr také hobby, kto
ré ma veľmi baví,” povedala Bibiana.
Film bol uvedený v kinách, v tele
vízii a na mnohých festivaloch –
v Karlových Varoch, v nemeckom
Cottbuse, v Káhire, vo Varšave, v To
ronte, v Linzi a v ďalších krajinách,
kde získal mnoho ocenení. Na DVD
by mal byť dostupný od marca toh
to roka.
Text: N. Bednáriková,
foto: N. Nováková, S. Osuský

V CVČ sa prednášali
slovenské povesti
Centrum voľného času hostilo
okresné kolo 26. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

Umelecký prednes 28 talentov
z 12 základných škôl okresu Malac
Pri preberaní ceny IGRIC.

Pri predpremiére filmu Nina.

ky hodnotila odborná porota v zlo
žení Katarína Habová (riaditeľka ZŠ
Dr. J. Dérera), Katarína Trenčanská
(poslankyňa MsZ Malacky) a Alžbe
ta Šurinová (riaditeľka CVČ).
Víťazní recitátori – Mariam Tesa
rovičová (ZŠ Dr. J. Dérera), Domi
nika Brennerová (ZŠ Dr. J. Dérera)
a Karin Makytová (SpŠ sv. F. Assis
kého) – postupujú do krajského ko
la.
Súťaž Šaliansky Maťko je určená
pre žiakov 2.–7. ročníka základných
škôl a reálnych gymnázií. Hlavným
organizátorom je Miestny odbor Ma
tice slovenskej v Šali.
Text a foto: CVČ

Cesty
múz

Mestské centrum kultúry Malac
ky a Združenie výtvarných umelcov
západného Slovenska pozývajú na
výstavu výtvarníkov Vlasty Peltznerovej a Petra Polláka CESTY MÚZ,
ktorá potrvá do 10. marca.
Deviatačka Bibiana dnes.

Bibiana hrala hlavnú rolu, za kto
rú dostala ocenenie IGRIC, najstaršiu
filmovú cenu udeľovanú na Sloven
sku. O takomto niečom ani nesnívala
a v skutočnosti nečakala ani to, že by
ju niekto pre akékoľvek nakrúcanie
oslovil. „Od prvej triedy navštevujem
literárno-dramatický krúžok na Zák
ladnej umeleckej škole v Malackách.
Raz tam prišla castingová agentú
ra, ktorá hľadala talenty, a spravila
si fotky. Nerátala som s tým, že sa mi
ozvú,” vysvetľuje Bibiana.
Ale stalo sa. Na základe fotografií
z agentúry sa Bibiana dostala na cas
ting k filmu Nina. „Vedeli sme len to,
že musí vedieť plávať a že musí súhla
siť s ostrihaním vlasov. Nedúfali sme,

tože ako sama hovorí: „Mňa to bavi
lo, a preto som to nebrala ako záťaž.”
A čo bolo najzábavnejšie? „Asi to,
že so mnou hral práve Robert Roth. Je
veľmi zábavný. Vedeli sme sa poroz
právať a vždy mi všetko dobre vysvet
lil a poradil.”
Bibiana však zažila i ťažšiu scénu,
na ktorú bola potrebná istá dávka
odvahy. „Najťažšie bolo strihanie. Bo
lo to strašné,” povedala Bibiana o pa
sáži filmu, v ktorej si musela ostrihať
svoje dlhé vlasy. Pamiatkou jej bol
na určité obdobie krátky účes, kto
rým mnohých prekvapila.
Dnes je Bibiana žiačkou 9. triedy
na ZŠ Dr. J. Dérera, má opäť krásne
dlhé vlasy a rozhoduje sa, aké si zvo

Vernisáž sa bude konať vo štvrtok 14. februára o 17.00 h vo výstavných priestoroch MCK.
-red-
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ŠTARTOVACIE CENY
NA PRVÝCH

10 BYTOV
PIVNIČNÁ KOBKA
ZADARMO

PARKOVACIE STÁTIE
V CENE

,
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Kto vo v
hojno sti užíva
Vychutnajte si slobodu bývania vo vlastnom byte! 58 dvojizbových bytov v novej obytnej
zóne Malaciek láka na praktické dispozície, nízke mesačné náklady a vysoký štandard.
Parkovanie je v cene bytu.

VÝHODNÉ
CENY

KVALITNÝ
ŠTANDARD

LOGGIA
AŽ DO 7 m2

PRAKTICKÉ
DISPOZÍCIE

BEZPROBLÉMOVÉ
PARKOVANIE

DOBRÁ
DOSTUPNOSŤ

BEZPEČNÝ
AREÁL

bytymacek.sk
258x343.indd 2

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
07/01/2019 11:34
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Ocenenie
pre
Gymnázium
v Malackách
Pri príležitosti 65. výročia založenia Národohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave dostalo Gymnázium Malacky čestné uznanie. Udelil ho dekan fakulty
Mikuláš Luptáčik riaditeľke
školy Elene Krajčírovej a učite
ľovi ekonomiky Jozefovi Moravčíkovi za aktívnu podporu
moderných foriem a metód
ekonomického vzdelávania
a osobný prínos k rozvoju
a zvyšovaniu kvality výučby
ekonomických predmetov na
stredných školách v Slovenskej republike.

Výročná schôdza

vyslúžilých vojakov
aj v pietnom duchu
V sobotu 26. januára sa v zasadačke Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) na Radlinského
ulici v Malackách uskutočnila
výročná členská schôdza odbočky Zväzu vyslúžilých vojakov (ZVV) generála Štefánika.
Pred spoločným rokovaním polož ili zástupcovia zväzu kytice k pom
níku M. R. Štefánika na Mierovom ná

mestí. V úvode stretnutia si prítomní
členovia i hostia uctili minútou ticha
pamiatku zosnulých vyslúžilcov. Sú
časťou programu výročnej schôdze
bola správa o vlaňajších aktivitách,
ako aj plány na tento rok. Spoluprá
ca medzi odbočkou ZVV a DHZ v Ma
lackách funguje už niekoľko rokov,
informoval tajomník zväzu František
Šimoník.
Text: F. Šimoník, foto: ZVV

Gymnázium v Malackách má vo
svojom školskom vzdelávacom
programe už od roku 2004 zarade
ný predmet ekonomika, ktorý sa
vyučuje formou dvoj- alebo troj
ročného kurzu. Žiaci ho môžu ab
solvovať v rámci vyučovania ako
jeden z voliteľných predmetov. Vedeniu školy sa podarilo tento
kurz akreditovať u International
Education Society (IES) London.
Expertná komisia mu pridelila ra
ting A+. Úspešní absolventi tohto
kurzu majú možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát IES
London. Predmet ekonomika je tiež
voliteľným maturitným predme
tom.
Od školského roku 2019/2020
bude predmet ekonomika zaradený
aj do bilingválneho vzdelávacieho
programu ako jeden z voliteľných
predmetov, vyučovaných v anglic
kom ja-zyku. O kurz ekonomiky je
zo strany študentov gymnázia v Ma
lackách veľký záujem, každoročne
ho úspešne absolvuje dvadsať až
tridsať študentov. Väčšina z nich
úspešne pokračuje v štúdiu na vy
sokých školách s ekonomickým za
meraním na Slovensku i v zahraničí.
Gymnázium Malacky

č. 4 vyjde 27. februára
MALACKÁ MATRIKA
OD 29. 1. DO 11. 2. 2018
Povedali si ÁNO
Zuzana Oberfrancová a Ru
dolf Rusňák
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Pamätná plaketa

pre Antona Pašteku
Dlhoročný poslanec mestské
ho zastupiteľstva, pedagóg, organizátor, rozhodca i hlásateľ
športových podujatí, turista, filatelista – to je stručná charakteristika Antona Pašteku.

O tom, že je športovcom telom
i dušou, dokazuje aj jeho celoživot
ná láska k hádzanej. Práve v tomto

športe dosiahol mimoriadne jubile
um – 50 rokov rozhodcovskej činnos
ti. Pri tejto príležitosti mu Slovenský
zväz hádzanej udelil pamätnú pla
ketu.
Vážený pán Pašteka, srdečne bla
hoželáme! Nech vám do ďalších ro
kov vydrží zdravie, dobrá nálada
i športový duch fair-play.
-lp-/-otano-

Horský cyklista
Marek Trnka víťazne
Sezóna horských cyklistov sa začala počas
prvého februárového víkendu na tradič
nom zimnom maratóne Stupava Winter
Trophy,
ktorého
25-kilometrová trať
vedie v krásnom prostredí Malých Karpát. Na štarte sa zišla
slušná medzinárodná konkurencia 200
cyklistov zo Sloven
ska, Maďarska, Českej re
publiky, Poľska, Nemecka, Ukrajiny a Rakúska.

Intenzívne sneženie a následný
odmäk pripravili pre cyklistov veľmi
náročnú trať pokrytú zamrznutým
snehom, ale najmä nepríjemnými
ľadovými koľajami.
S technickou traťou si najlepšie
poradil žiak II.G cirkevného gymná
zia Marek Trnka, ktorý ovládol s ná
skokom nielen juniorskú kategóriu,
ale zvíťazil aj v celkovej klasifikácii

a nechal za sebou oveľa skúsenej
ších pretekárov. Prvé víťazstvo v se
zóne oslávil efektným dojazdom na
zadnom kolese, ktorý si všimli aj v reportáži RTVS. Držíme mu palce, aby
jeho sezóna pokračovala tak úspeš
ne, ako sa začala.
Text: M. Trnka,
foto: www.stupavskymaraton.sk

SPOMIENKY
Človek odchádza.
Ale všetko krásne, čo nám dal,
zostáva v našich srdciach.
Bol to krásny život s Tebou!
21. januára sme si pri
pomenuli nedožitých
67 rokov našej drahej
Otílie Grujbárovej
z Malaciek.
S láskou spomína celá
rodina.

Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
2. februára sme si
pripomenuli 86.
narodeniny našej
milovanej mamič
ky a babičky Márie
Hrúzovej z Mala
ciek.
S láskou a úctou spomínajú synovia,
dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

Tá rana
v srdci bolí
a zabudnúť
nedovolí.
7. februára by sa
dožila 80 rokov na
ša drahá Marcelka
Dávidová z Malaciek.
S úctou a láskou spomína manžel
Emil a blízka rodina. Kto ste ju pozna
li, venujte jej tichú spomienku.

Odišla tíško, ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva
spomienka len.
22. februára si pripo
míname 5. výročie
úmrtia našej drahej
mamičky, babičky
Anny Kratochvílovej. S láskou v srdci
spomínajú dcéra Jarmila s rodinou,
syn Vladimír s rodinou, ostatná rodi
na a priatelia. Kto ste ju poznali, ve
nujte jej tichú spomienku.

19. februára si pripomenieme 3. vý
ročie úmrtia našej drahej mamičky,
babičky a prababič
ky Júlie Babulia
kovej.
S láskou v srdci a úc
tou spomínajú dcé
ra Anna, syn Ľubo
mír a Ján s rodinami
a ostatná rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
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Hádzanárom tesne ušlo
víťazstvo nad lídrom tabuľky
Malackí hádzanári v poslednom kole základnej časti extraligy privítali lídra tabuľky
z Považskej Bystrice. Zápas sa
skončil prekvapujúcou remízou
30:30, pričom tento výsledok
zosunul Považanov z vedúcej
priečky. V drese Strojára sa po
prvý raz predstavila nová posila, Bosniak Derviš Birdahič.

Záhorácky detský
bežecký pohár 2018:

V prvom polčase na ihrisku do
minovali hostia z Považskej Bystrice.
Dlho nenasvedčovalo nič tomu, že
by si z palubovky posledných Mala
ciek nemali odviezť dva body za ví
ťazstvo. Do šatní išlo za stavu 17:12
pre Považskú Bystricu.
Po prestávke hral Strojár inak než
v prvom polčase, vo výbornej strelec
kej forme bol Birdahič, ktorý bol s 13

gólmi najlepším strelcom stretnutia.
Prvých päť minút druhého polčasu
sa síce odvíjalo v duchu prvej polo
vice, no potom sa Malačania aj záslu
hou výborne chytajúceho Kuklovské
ho vrátili do zápasu. Po 40 minútach
hry prehrávali domáci už len o gól,
o desať minút neskôr už Strojár pre
kvapivo viedol 28:24. Nádejný nás
kok však domáci neudržali, v predpo
slednej minúte bol stav už iba o dva
góly, 30:28. Považská Bystrica sa však
dotiahla a vyrovnala na konečných
30:30. V závere stretnutia sa odohral
kontroverzný moment, keď Malača
nia strelili gól na 31:30, ale rozhodco
via ho neuznali, pretože padol tesne
po skončení hracieho času.
Strojár siahal na cenné a prekvapi
vé víťazstvo, nakoniec zo zápasu vy
ťažil iba bod. S tromi bodmi skončil
na poslednej priečke tabuľky.
TJ Strojár Malacky – MŠK Po
važská Bystrica 30:30 (12:17)
Zostava Malaciek: Marek Kuklov
ský (Dušan Roško) – Tomáš Baláž, Pa
vol Bízek, David Rybjanský (4), Robert
Baláž (1+ČK), Ivan Oslej (3), David
Stachovič (1), Anur Burnazovič (7),
Ján Janoštiak, Roman Valachovič (1),
Mário Prevaj, Matej Adamkovič, Der
viš Birdahič (13)

Malackí hádzanári sa po skončení
základnej časti extraligy umiestnili na
poslednom mieste, čiže ich čaká nad
stavbová skupina o zotrvanie v naj
vyššej súťaži. V osemnástich zápa
soch základnej časti získali zverenci
Mariána Rummela rovnako ako pred
posledná Modra tri body a budú mať
najťažšiu východiskovú pozíciu v boji
o vyhnutie sa baráži. Spolu s Modrou
a Malackami si v skupine o záchranu
zahrajú Sporta Hlohovec s 13 a ŠKP
Bratislava so 14 bodmi na konte.
Rozpis zápasov Strojára Malacky v nadstavbovej časti extraligy
(o 7. až 10. miesto) O časoch začiat
kov stretnutí budeme informovať,
keď budú oznámené.
Sobota, 23. február
ŠKP Bratislava – TJ Strojár Malacky
Sobota, 2. marec
TJ Strojár Malacky – Slovan Modra
Sobota, 9. marec
HC Sporta Hlohovec – TJ Strojár Ma
lacky
Sobota, 23. marec
TJ Strojár Malacky – ŠKP Bratislava
Sobota, 30. marec
Slovan Modra – TJ Strojár Malacky
Streda, 3. apríl
TJ Strojár Malacky – HC Sporta
Hlohovec

Text: M. Binčík, foto: S. Osuský

M. Binčík

Samuel Mráz
bude hosťovať
v Crotone

Slovenský futbalový reprezentant
a malacký rodák Samuel Mráz, ktorý
pred aktuálnou sezónou prestúpil do
talianskeho FC Empoli po jesennej
časti opäť mení dres. V tíme zo Serie
A sa nedokázal výraznejšie presadiť,
a tak ho klub poslal na konci janu
ára na hosťovanie do FC Crotone.
Tento klub hrá aktuálne po zostupe
v druhej najvyššej talianskej lige Se
rie B.
-mb-, foto: Il Football Club Crotone

dominovali naše talenty

V sobotu 26. januára sa v kinosále Kul
túrneho domu obce Borský Svätý Jur
uskutočnilo vyhodnotenie Záhoráckeho
detského bežeckého pohára (ZDBP) za
rok 2018.

Uplynulý ročník súťaže sa skladal zo 14 be
hov s celkovou účasťou 2447 pretekárov, ktorí
v jednotlivých kolách bojovali nielen o medaily
či vecné ceny, ale na základe umiestnenia v kaž
dom z podujatí aj o body do celkového poradia.
Medzi ocenenými bola aj početná skupi
na členov Atletického klubu AC Malacky, ktorí
v súťaži štartovali pod hlavičkou AC a Detskej
organizácie Záhorácky Fénix. Vo svojich kategó
riách zvíťazili Tina Bačová (predškoláci dievča
tá), Jakub Pauko (predškoláci chlapci), Tamara
Kožuchová (mladšia prípravka dievčatá), Juraj
Hlaváč (prípravka chlapci), Laura Holická (naj
mladšie žiačky), Teodor Volek (najmladší žiaci),
Rebecca Slezáková (mladšie žiačky), Matej

Absolútna víťazka T. Bačová.

Hádzanári Strojára
poznajú rozpis
nadstavbových
zápasov

Brezina (mladší žiaci), Timea Morávková (star
šie žiačky) a Michaela Zbořilová (juniorky).
Trofeje za druhé miesto si prevzali Erik Alexander Šimek (predškoláci chlapci), Marek Išunin (mladšia prípravka chlapci), Lea Pauková
(prípravka dievčatá), Kristína Sabová (mladšie
žiačky), Peter Kottlík (mladší žiaci), Ivan Sedlák
(starší žiaci), Timea Morávková (dorastenky)
a Lukáš Dóka (juniori). Tretie priečky v celko
vom poradí si vybojovali Andrej Regina (pred
školáci chlapci), Viktória Pauková (prípravka
dievčatá), Laura Sedláková (najmladšie žiačky),
Adam Boškovič (najmladší žiaci), Simona Kordošová (mladšie žiačky), Eric Houndjo (mladší
žiaci) a Patrik Slezák (starší žiaci).
Absolútnou víťazkou v súťaži jednotlivcov sa
stala pretekárka AC Malacky Tina Bačová, ktorá
v kategórii predškoláci dievčatá nenašla premo
žiteľku ani v jednom zo 14 štartov, čím dosiahla
rekordný a súčasne maximálny počet 700 bo
dov.

Medzi top pretekárov sa spomedzi Malačanov
zaradili Andrej Regina, Tina Bačová, Richard
Mráz, Andrea Mrázová, Nina Bačová, Eva
Slezáková, Teodor Volek, Ivan Sedlák a Patrik
Slezák, ktorí boli ocenení za účasť na všetkých
podujatiach ZDBP 2018.
Poďakovanie za prípravu a dôstojnú or
ganizáciu slávnostného vyhodnotenia súťa
že patrí OÚ Borský Svätý Jur v spolupráci s AK
Borský Svätý Jur a OZ Grand Prix Záhorie. Na
stávajúci ročník ZDBP 2019 bude mať 15 kôl
a do celkového poradia sa budú započítavať
body z 10 pretekov. Súťaž odštartuje 30. mar
ca v Hlbokom a bude pokračovať v Šaštíne (13.
4.), Jablonici (27. 4.), Plaveckom Štvrtku (18. 5.),
Brezovej pod Bradlom (29. 6.), Borskom Sv. Jure
(13. 7.), Plaveckom Mikuláši (27. 7.), Radošov
ciach (17. 8.), Smrdákoch (24. 8.), Prietrži (31. 8.),
Gbeloch (7. 9.), Holíči (14. 9.), Malackách (21. 9.),
Borskom Mikuláši (19. 10.) a Senici (31. 12.).

Zľava A. Boškovič, T. Volek (najmladší žiaci).

Text: P. Filip, foto: P. Žužič

Zľava K. Sabová, R. Slezáková, S. Kordošová (mladšie
žiačky).

Zľava P. Kottlík, M. Brezina, E. Houndjo (mladší žiaci).
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