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ÚVODNÍK

Nádoby
ducha

Každý rok v marci si na počesť šíri
teľa knižnej kultúry Mateja Hrebendu pripomíname význam knihy, ktorá
bola vždy zdrojom informácií, vzde
lania, ale aj zábavy a oddychu. I keď
od svojho vzniku prešla obrovským
vývojom od rukopisnej, tlačenej až po
dnešnú elektronickú podobu, jej funk
cia sa nezmenila. Ponúka múdrosť, du
ševné obohatenie, rozvíja našu fan
táziu, tvorivosť i slovnú zásobu. Dáva
nám jedinečný zážitok i emočný zá
klad do života. Ako povedal nemecký
filozof Friedrich Nietzsche: „Knihy sú
nádobami ducha.”
Napriek tomu záujem o knižné čí
tanie klesá a pozornosť sa venuje skôr
iným médiám, ktoré vyhrávajú so svo
jou rozmanitou ponukou a pohodlnou
dostupnosťou. Často však ide o útržko
vité informácie spracované spôsobom,
ktorý si nevyžaduje premýšľanie, tvor
bu vlastného názoru či vysvetlenia.
Všetko potrebné i nepotrebné je na
„dosah ruky”. A práve všadeprítomnosť
moderných technológií je jedným z dô
vodov, prečo by sme mali podporovať
čítanie kníh.
Súčasťou marcovej osvety je i Týž
deň slovenských knižníc. Cieľom celo
republikového podujatia je pozitívne
zviditeľňovať knižnice ako kultúrne
a vzdelávacie inštitúcie prostredníc
tvom rozmanitých aktivít. Malacká
knižnica si pre čitateľov pripravila od
pustenie pokút za oneskorené vrátenie
kníh. Zároveň otvorila informačné vý
stavy o spisovateľoch Márii Ďuríčko
vej a Ľudovi Zúbkovi, ktoré budú pre
biehať do konca apríla v priestoroch
knižnice, a spustila aj sériu zážitkové
ho čítania pre deti MŠ, ZŠ z Malaciek
a okolia. Prváci základných škôl majú
možnosť bezplatného zápisu do kniž
nice, aby mohli rozvíjať svoje čitateľ
ské schopnosti. Nechajte sa inšpiro
vať knižným mesiacom aj vy a užite si
atmosféru, ktorú vám dá len čítanie
skvelej knihy.
N. Bednáriková

Mestskí policajti šetria
životné prostredie
Súčasťou vozového parku Mestskej polície Malacky je nový elektromobil. K vozidlám so spaľovacím motorom pribudlo auto na elektrický pohon s nulovými emisiami.

Elektromobil značky Nissan
v hodnote 33 000 € mesto zakúpilo
s podporou dotácie 28 000 € z Envi
ronmentálneho fondu v rámci pro
jektu Elektromobilita. Mestská po
lícia prevzala vozidlo v závere mi

nulého roka. Po jeho príprave pre
potreby polície (montáž vysielačky,
montáž svetelného a zvukového
zariadenia, vonkajšie označenie vo
zidla) a následnom školení všetkých
príslušníkov začalo slúžiť pred pár

dňami. V súčasnosti je už plne využí
vané na území celého mesta.
„Pre požiadavky mestskej polície
je elektromobil ideálnym vozidlom,”
povedal vedúci Oddelenia preven
tívnych aktivít MsP Vladislav Kunák,
autor projektu. Benefitom auta je
lacná a tichá prevádzka, nenároč
ná údržba, lepšia akcelerácia. Ďal
ším obrovským plusom sú nulové

emisie z výfukových plynov, čím
mesto prispieva k znižovaniu nega
tívnych vplyvov na životné prostre
die. Prekážkou v rámci mesta nie je
ani dojazd, ktorý je pri plnom nabití
okolo 270 km. „Dobíjanie trvá približ
ne 30 minút. Momentálne využívame
bezplatnú nabíjaciu stanicu v meste,
ktorá je k dispozícii pre široké okolie,”
dodal V. Kunák.
Zakúpením „zeleného vozidla”
mesto modernizuje vozový park
a zá
roveň prispieva k lepšiemu
a čistejšiemu prostrediu okolo nás
všetkých.
Text: N. Bednáriková,
foto: S. Osuský

Distribúcia nádob na BIO odpad pokračuje
Malačania z I. obvodu majú už od soboty 2. marca svoje nádoby na
BIO odpad. Tí, ktorí neboli v čase ich rozvozu spoločnosťou Tekos
doma, si ich mohli v týždni od 4. do 8. marca osobne vyzdvihnúť
priamo v sídle spoločnosti. Rozvoz nádob na BIO odpad bude pokračovať v sobotu 9. marca v II. obvode.

Marcové
zastupiteľstvo

Vo štvrtok 28. marca bude roko
vať mestské zastupiteľstvo. Program
a materiály budú zverejnené na webe
mesta www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.
Rokovanie bude možné sledo
vať naživo prostredníctvom stránky
-redwww.zastupitelstvo.sk.

Sobota 9. marec,
8.00–18.00 h,
II. obvod:
Kozia, Martina Benku, Vendelína
J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mlá
deže, Vševlada Gajdoša, Slovenská,
Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica
Ludwiga Angerera, Pavla Hallona,
Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera,
Petra Straku, Mojmírova, Rastislavo
va, Svätoplukova, Vlastenecká, Robot
nícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama
Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúb
ka, Petra Jilemnického, Štefana Čule

na, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Ka
rola Virsíka.
Sobota 16. marec,
8.00–18.00 h,
III. obvod:
Záhradná, Brezová, Javorová, Jel
šová, Lipová, Agátová, Gaštanová,
Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štú
rova, Boreckého, L. Novomeského,
Jánošíkova, Vinohrádok, V. Clemen
tisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša,
Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm.
gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alo

jza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Mi
chala Tillnera, Námestie SNP.
Sobota 23. marec,
8.00–18.00 h,
IV. obvod:
Oslobodenia, Legionárska, Nad
výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurba
nova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa,
Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbanká
reň, Vysoká, Duklianskych hrdinov,
Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko,
Sadová, Dubovského, Jesenského, Na
majeri.
 j pre obyvateľov II., III. a IV. obvo
A
du, ktorí nebudú v uvedených ter
mínoch zastihnutí doma, má TEKOS
operatívne riešenie: nádobu si môžu
vyzdvihnúť osobne v centrále spo

ločnosti podľa jednotlivých obvo
dov.

Dôležité upozornenie
Nádoba sa vydáva protokolárne – t. j. na podpis, preto v prí
pade, že nádobu príde vyzdvih
núť zastupujúca osoba, musí
mať splnomocnenie.

Termíny osobného odberu
BIO nádob v TEKOSe
podľa obvodov

• 11.–15. marca, 16.00–19.00 h, oby
vatelia ulíc II. obvodu;
• 18.–22. marca, 16.00–19.00 h, oby
vatelia ulíc III. obvodu;
• 25.–29. marca, 16.00–19.00 h, oby
vatelia ulíc IV. obvodu.

Pokračovanie na strane 4
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Voľby prezidenta SR

sobota 16. marec od 7.00 do 22.00 h
Ste zapísaní
v zozname voličov?

Voľby prezidenta 2019
v Malackách –
zaujímavé čísla a fakty

Občania-voliči majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o nich úplné a pravdivé.
Do zoznamu je možné nahliadnuť na MsÚ v Malackách (Berno
lákova 5188/1A, budova Inkubátora) v úradných hodinách. Kon
taktujte naše kolegyne Martu Ferenčákovú a Andreu Baťkovú.
Marta Ferenčáková – Klientske centrum, evidencia obyva
teľstva, prízemie MsÚ, % 034/79 66 141,
e-mail: marta.ferencakova@malacky.sk
Andrea Baťková – sekretariát prednostky, 3. poschodie MsÚ,
mobil 0944 712 596, % 034/79 66 111,
e-mail: andrea.batkova@malacky.sk

Ako postupovať
vo volebnej miestnosti

• po vstupe do volebnej miestnosti sa preukážete občianskym
preukazom,
• dostanete hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlač

kom úradnej pečiatky obce, čo potvrdíte vlastnoručným pod
pisom,
• na hlasovacom lístku zakrúžkujete poradové číslo jedného
kandidáta, ktorému ste sa rozhodli odovzdať svoj hlas,
• upravený hlasovací lístok vložíte do obálky a následne do vo
lebnej schránky,
• nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odloží
te do určeného boxu.

Prenosná volebná
schránka

Ak chcete zo závažných zdravotných dôvodov požiadať o hlaso
vanie mimo volebnej miestnosti (prenosná volebná schránka),
kontaktujte Andreu Baťkovú zo sekretariátu prednostky MsÚ
(3. poschodie), mobil 0944 712 596, % 034/79 66 111, e-mail:
andrea.batkova@malacky.sk.
V deň konania volieb 16. marca sa môžete s požiadavkou o vo
lebnú schránku obrátiť aj na príslušnú okrskovú volebnú komi
siu.

Zapisovateľky okrskových
volebných komisií
budú na uvedených mobilných číslach (viď strana 5) v deň vo
lieb, teda 16. marca v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. Môžete ich
kontaktovať v prípade akejkoľvek otázky súvisiacej s voľbami.

O hlasovací preukaz je stále možné po
žiadať aj osobne, najneskôr posledný pra
covný deň pred termínom volieb, t. j. v pia
tok 15. marca v úradných hodinách MsÚ.
Kontakt:
Andrea Baťková, sekretariát prednostky
MsÚ Malacky, 3. poschodie, Bernolákova
5188/1A, Malacky, % 034/79 66 111,
mobil 0944 712 596,
e-mail: andrea.batkova@malacky.sk.

Koľko ľudí požiadalo
o hlasovací preukaz

Na 1. kolo prišlo 99 žiadostí (poštou, elektronicky). Na 2. ko
lo bolo do 5. 3. evidovaných 96 žiadostí. Celkovo je evidovaných
132 hlasovacích preukazov na 1. kolo (vrátane spomínaných 99
žiadostí, ktoré prišli poštou alebo elektronicky, ďalších 33 si žia
datelia vyzdvihli osobne) a 120 na 2. kolo.

15260 oprávnených voličov
38 prvovoličov
Najstaršími zapísanými voličmi
sú dve ženy: 99- a 100-ročná.
V deň volieb nedovŕši ani jeden
občan 18 rokov, jeden prekročí prah
dospelosti o deň skôr – 15. marca.

Kandidáti na prezidenta
Slovenskej republiky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Béla Bugár, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
Zuzana Čaputová, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
Martin Daňo, 42 r., novinár, Bratislava
Štefan Harabin, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
Marian Kotleba, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská
Bystrica
Milan Krajniak, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
József Menyhárt, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
František Mikloško, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
Robert Mistrík, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú
úniu, Bratislava
Róbert Švec, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
Bohumila Tauchmannová, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
Ivan Zuzula, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
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Ľ. Čikošová:

Na voľby hlavy štátu
sme pripravení
V sobotu 16. marca si Slováci bu
dú voliť svojho prezidenta. Hlava
štátu vzíde z priamych volieb tajným hlasovaním, s mandátom na
päť rokov. Je v záujme celej spoločnosti, aby k volebným schrán
kam pristúpilo čo najviac ľudí.
Príprav prezidentských volieb sa
tradične zhostili obecné samo
správy. Pod taktovkou prednost
ky Mestského úradu v Malackách
Ľubice Čikošovej je organizácia
volieb v plnom prúde aj v našom
meste. Opýtali sme sa:

Pani prednostka, ako hodnotíte prípravu tohtoročných volieb prezidenta
v Malackách?
Prípravy na marcové voľby prezidenta
prebiehajú hladko, v zmysle uznesenia vlády
o organizácii volieb a v zmysle pokynov nášho
gestora volieb, ktorým je Odbor všeobecnej
vnútornej správy Okresného úradu v Malac
kách. V stredu 20. marca zložili sľub členovia
aj zapisovateľky okrskových volebných komi
sií. Všetky dôležité informácie týkajúce sa vo
lieb prezidenta Malačania nájdu na úradnej
tabuli, na oficiálnej internetovej stránke mes
ta Malacky a v mestských médiách. Predvo
lebná kampaň v Malackách je bezproblémo
vá. V nedávnych komunálnych voľbách, kto
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ré sú na organizáciu pomerne náročné, sme
ukázali, že vieme podobnú akciu na úrovni
a spoľahlivo zabezpečiť.
Čo by ste aktuálne odkázali obyvate
ľom nášho mesta?
Predovšetkým, aby nezabúdali, že každý
jeden odovzdaný hlas je prejavom zodpo
vednosti voči krajine, v ktorej žijeme. V prvom
i prípadnom druhom kole prezidentských vo
lieb krúžkujeme jedného kandidáta, usmer
nenia ako hlasovať sa všetci dozvedia priamo
vo volebnej miestnosti.
Občania, ktorí v deň konania volieb nebu
dú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú
zapísaní, majú ešte stále možnosť – do piat
ka 15. marca – vybaviť si hlasovací preukaz,
a to osobne, v úradných hodinách Mestské
ho úradu Malacky. Ak potrebujú zo závaž
ných zdravotných dôvodov hlasovať mimo
volebnú miestnosť, teda do prenosnej voleb
nej schránky, môžu o ňu požiadať nielen na
MsÚ, ale v deň konania volieb, teda 16. mar
ca, aj priamo okrskovú volebnú komisiu pod
ľa miesta bydliska.
-is-/-otano-

Okrsok č. 1

Okrsok č. 5

Okrsok č. 9

F. Malovaného, Michala Tillnera, Pri Maline, Stupavská, Štú
rova 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159

Brnianska, Břeclavská, Poľná, Pribinova, Záhorácka 21, 23, 25,
27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58, 60, 85, 87, 89,
91

Jána Kollára, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Man
sueta Olšovského, Na brehu, Nad výhonom, Nová, Oslobode
nia, Sládkovičova

Adresa volebnej miestnosti:
Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, knižnica,
Malacky

Adresa volebnej miestnosti:
Materská škola, Jána Kollára 896/2,
trieda č. 2, Malacky

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Annamária Horváthová, kontakt – 0948 183 679

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Vilma Eva Horňáková, kontakt – 0948 183 683

Okrsok č. 6

Okrsok č. 10

Budovateľská, Ferdiša Kostku, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka,
Jánošíkova, Kláštorné námestie, Mierové námestie, Mirka
Nešpora, Mojmírova, Príjazdná, Rastislavova, Robotnícka,
Sama Chalupku, Slovenská, Svätoplukova, Vlastenecká, Ulica
Karola Virsíka

1. mája, Martina Rázusa, Sasinkova, Vajanského, Jozefa Kubinu,
Časť obce ZO Prídavky, Časť obce Malacky 4411, 4427, 4465,
4491, 4521,4543, 4621, 4624, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639,
4640, 4641, 4643, 4645, 4646, 4649, 4650, 4652

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 1,
Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Adriana Novotná, kontakt – 0948 183 675

Okrsok č. 2
D. Skuteckého, Ľudovíta Fullu, Štúrova súp. č. 5959, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 75, 75A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92A, 93, 94, 95, 96, 96A, 97, 98,
99, 100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 114A, 115, 117, 118, 118A, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
142
Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 2, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Denisa Šoóšová, kontakt – 0948 183 676

Okrsok č. 3

Adresa volebnej miestnosti:
Sobášna sieň, Bernolákova 2954, Malacky

Adresa volebnej miestnosti:
Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30,
1. pavilón, Malacky

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Jana Bačová, kontakt – 0948 183 680

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Denisa Bebčáková, kontakt – 0948 183 684

Okrsok č. 7

Okrsok č. 11

Bez ulice, Bernolákova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, Veľkomoravská
1, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39A, 39B, 39C, 39D

Agátová, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová, Javoro
vá, Jelšová, Jesenského, Lipová, Ota Kožucha, Partizánska, Pe
zinská, Priemyselná, Sadová, Stromová, Továrenská, Záhradná,
Zámocká, Časť obce Malacky 4008, 4021, 4026, 4622, 4625, 4627

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen M. R. Štefánika 7,
prízemie č. dv. 60, Malacky

Adresa volebnej miestnosti:
H S F, s. r. o., Jesenského 50, vestibul, Malacky

Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, gen. M. R.
Štefánika, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa,
kpt. Miloša Uhra, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľuda Zúb
ka, Nádražná, Námestie SNP, Pavla Blahu, Petra Jilemnického,
Radlinského, Štefana Čulena, Štúrova 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, V. Clementisa

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Monika Gajarová, kontakt – 0948 183 681

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen M. R. Štefánika 7,
prízemie č. dv. 41, Malacky

Okrsok č. 8

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Jana Černovská, kontakt – 0948 183 677

Záhorácka 7, 8, 11, 11A, 13, 15A, 15B, 17A, 17B, 17C, 17D, 18, 33, 35,
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71,
73, 75, 77, 79, 81, 83

Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Ko
zia, Martina Benku, Mlynská, Pavla Hallona, Petra Straku, Ulica
Ernsta Weisnera, Ulica Ludwiga Angerera, Veľkomoravská 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, Vendelína J. Kučeru, Vi
nohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka 22, 62, 62A, 64, 66, 66A,
68,70,72, 76, 78, 78A, 80, 80A, 82, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99,
99A, 100, 101, 102, 103,104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116A

Adresa volebnej miestnosti:
Základná umelecká škola, Záhorácka 1918,
prízemie č. dv. 1, Malacky

Adresa volebnej miestnosti:
Základná škola, Záhorácka 1941/95, II. B trieda,
Malacky

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Alexandra Halinárová, kontakt – 0948 183 678

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Veronika Kamenistá, kontakt – 0948 183 682

Okrsok č. 4

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Viera Baňovičová, kontakt – 0948 183 685

Okrsok č. 12
Boženy Nemcovej, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Hlbo
ká, Hodžova, Hurbanova, Janka Kráľa, Lesná, Na majeri, Písni
ky, Rakárenská, Rudolfa Dilonga, Táborisko, Tichá, Vysoká, Časť
obce Malacky 2890, 4362, 4630
Adresa volebnej miestnosti:
Malacký kaštieľ, prízemie vľavo, Zámocká 932/14,
Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Darina Andelová, kontakt – 0948 183 686

Volebný servis pripravila prednostka Mestského úradu
v Malackách Ľubica Čikošová v spolupráci
s redaktorkou Malackého hlasu Ingrid Sochorovou.
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Distribúcia nádob

na BIO odpad

pokračuje
Dokončenie zo strany 1

Na prechodné obdobie do doby pridelenia nádob je mož
né použiť na zber aj vrecia.				

Pokyny pre prípravu
BIO odpadu na odvoz
1. Umiestnenie smetnej nádoby pred odvozom:
na okraji prístupovej komunikácie max. do 5 m od miesta, ku ktorému
má prístup zberné vozidlo,
voľne prístupné, nie za plotom, bránou a inými prekážkami.
2. Do nádob sa odkladá:
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov: kvety, tráva,
lístie, drevný odpad z orezávania krovín a stromov, vypletá burina,
zhnité ovocie a zelenina, šupky, piliny, drevná štiepka, drevný popol, zvy
šky kávy a čaju.
3. Do nádob sa nesmie odkladať:
horúci popol,
kamene, zemina, stavebný materiál,
vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, zvyšky jedla a mäsa, potraviny
v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec,
tekutý a toxický odpad a podobné odpady.
4. Odpad musí byť:
sypateľný, t. j. musí sa dať voľne vysypať, nesmú v ňom byť vzpriečené
konáre, igelitové vrecia a iný odpad, ktorý by bránil vysýpaniu, alebo by
nespĺňal podmienky biologicky rozložiteľného odpadu,
uložený v nádobe tak, aby bolo veko voľne položené a nádoba uzatvo
rená.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spoločnosť Tekos sa obracia na občanov, aby vo vlastnom záujme dodržia
vali uvedené pokyny. Môžu tak zabrániť poškodeniu nádob a predchádzať
prípadnému nevyvezeniu odpadu. Vývozca má právo odmietnutia vývozu nádoby preťaženej, naplnenej nedovoleným odpadom a nepristavenej na miesto v zmysle pokynov.		
-is-/Tekos

Mesto pripravuje
detské jasle
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili projekt detských jaslí a súhlasili s tým, aby
mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z eurofondov (Integrovaný regionálny operačný program)
vo výške 584-tisíc €. Spolufinancovanie mesta sa predpokladá vo výške 31-tisíc €.

Mesto sa rozhodlo vybudovať
detské jasle z dvoch hlavných dôvo
dov. Vysvetľuje viceprimátor Milan
Ondrovič: „Prvým je vysoký záujem

Začala sa modernizácia učební
Projekty modernizácie učební
sa už rozbehli. Mesto na ne vla
ni získalo financie z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja
prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP). Výsledkom
bu
de modernizácia učební
v troch základných školách, zriaďovateľom ktorých je mesto:
ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ na Štúrovej
ulici a ZŠ na Záhoráckej ulici.

rodičov o umiestnenie detí vo veku
cca 2 roky, a naša materská škola im
z kapacitných dôvodov nemohla vy
hovieť. Druhým dôvodom je absencia
verejného zariadenia starostlivosti
o deti do 3 rokov v Malackách i v oko
lí.“
Jasle s kapacitou 20 detí by mali
vyrásť na mieste starého pavilónu
v areáli materskej školy na Bernolá
ko
vej ulici. Budú jednopodlažné
s bezbariérovým prístupom.
V budove sa navrhujú dve den
né miestnosti, šatňa, sociálne zaria
denie, jedáleň, práčovňa, sušiareň,
Projekty sa už začali realizovať v prvých dvoch spomínaných školách,
Záhorácka by sa k nim mala onedlho
pripojiť.

Projekt Modernejšie v Dérerke
Jeho cieľom je vybudovanie a modernizácia dvoch IKT učební a modernizácia fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole Dr. J. Dérera. V tejto škole už majú
vytvorenú novú IKT učebňu, vráta
ne štruktúrovanej kabeláže, novej
podlahy a nových omietok, ktoré od
stránili vlhnutie stien. Momentálne je
v štádiu schvaľovania proces verejné
ho obstarávania na výpočtovú tech
niku. Nenávratný finančný príspevok
z IROP je vo výške 42 783,95 € a spo
lufinancovanie mesta je 2 251,79 €.

Projekt Vynovené učebne –
kvalitnejšia výučba
Aj do tejto učebne v Dérerke dostanú žiaci nové počítače.

Jeho cieľom je modernizácia

Bezplatná právna poradňa pre seniorov
Termíny bezplatnej právnej po
moci pre seniorov v roku 2019:
15. marec
5. apríl
26. apríl
Piatok

3. máj
17. máj
7. jún
21. jún

od 10.00 h
do 12.00 h

Bezplatná právna pomoc je urče
ná pre seniorov s trvalým bydliskom
v Malackách. Na konzultáciu s práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať vopred, stačí
prísť na Mestský úrad v Malackách
(1. poschodie, číslo dverí 128). Prines
te si so sebou občiansky preukaz (na
overenie bydliska). Poradenstvo je
diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v týchto oblastiach:

exekúcie,
rodinné vzťahy (rozvod, rozdele
nie bezpodielového spoluvlastníctva
manželov),
dedičské konanie,
zmluvné vzťahy (uzavretie kúp
nej zmluvy, darovacej zmluvy, ná
jomnej zmluvy),
majetkové záležitosti (vyporia
danie podielového spoluvlastníctva,
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc
tvo nehnuteľností nezapísaných na

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

miestnosť pre čistú bielizeň, kuchy
ňa a zázemie (technické a kance
lárske priestory). „Spolu s výstavbou
jaslí plánujeme spustiť kompletnú re
konštrukciu školských kuchýň, čo sme
Malačanom sľúbili pred voľbami. Pr
vou kuchyňou bude práve tá existujú
ca v starom pavilóne na Bernolákovej.
Ak sa projekt podarí realizovať, bude
samozrejme nová a vybavená mo
derným zariadením,” hovorí primátor
Juraj Říha.
Mestský úrad už má v rukách prá
voplatné stavebné povolenie. Pri
jasliach sa upraví terén a pribudnú
nové hracie prvky. Umiestnenie jaslí
v areáli MŠ na Bernolákovej bude
mať výhodu aj v tom, že deti môžu
po dosiahnutí veku 3 rokov plynulo
prejsť do škôlky.
Text: Ľ. Pilzová,
vizualizácia: M. Uhrík, P. Vranka

dvoch IKT učební v Základnej škole
na Štúrovej ulici. V tejto škole sa už
modernizovala jedna učebňa, vráta
ne novej štuktúrovanej kabeláže
a optického internetu ako príprava
na vybavenie novým nábytkom a vý
počtovou technikou. Nenávratný fi
nančný príspevok z IROP je vo výš
ke 29 398,40 € a spolufinancovanie
mesta je 1 547,28 €.
-lp-/-otano-

Začala sa
registrácia
Do práce
na bicykli
Malacky sa znovu prihlásili do
celoslovenskej súťaže na podporu nemotorovej dopravy Do
práce na bicykli.
V týchto dňoch je už spustená
registrácia pre dvoj- až štvorčlen
né tímy vytvorené zo zamestnan
cov firiem, inštitúcií a organizácií,
ktoré budú počas mája dochá
dzať do zamestnania bicyklom.
Spôsob registrácie a množstvo
ďalších informácií je zverejnených
na www.dopracenabicykli.eu.
-red-
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História Malaciek opäť
prilákala desiatky
návštevníkov

Malačan

s najvyššou

vedeckou

hodnosťou
Medzi vedcami, ktorí si nedávno prevzali najvyššiu vedeckú
hodnosť, bol aj Malačan Milan
Valachovič.

Titul doktora vied udelili za prí
tomnosti prezidenta SR Andreja Kis
ku a predsedu vlády SR Petra Pelleg
riniho 23 osobnostiam vedy (sedem
biológov, traja matematici, traja che
mici, dvaja fyzici, dvaja historici, ma
teriálový vedec, elektrotechnik, vete
rinár, lekár, ekológ a právnik).
RNDr. Milan Valachovič, DrSc.,
pracuje v Botanickom ústave Sloven
skej akadémie vied. Je vedúcim ve

deckým pracovníkom Centra bioló
gie rastlín a biodiverzity. Na svojom
konte má množstvo odborných člán
kov a kníh. Zúčastnil sa na vedeckých
expedíciách v 20 krajinách sveta.
V rokoch 2006–2010 bol poslancom
Mestského zastupiteľstva v Malac
kách a v minulosti sme ho vídavali aj
na divadelných doskách ako herca
Divadla na hambálku.
K titulu doktora vied srdečne bla
hoželáme. Jeho nositeľmi sa môžu
stať len významné osobnosti, ktoré
obohatili vedu doma a v zahraničí.
Text: N. Bednáriková,
foto: SAV

Výchova pohybom
v ZŠ Záhorácka

Tento rok sa konal 2. ročník zimnej školy v prírode na Homôlke. Projekt sa podarilo Základnej škole Záhorácka uviesť do života vlani.
Jeho cieľom je pestovať v deťoch pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu, ktorý predstavuje pohyb, čerstvý vzduch a vyváženú stravu. Celý pobyt je venovaný zimným športom – lyžovaniu, sánkovaniu,
guľovaniu.

Vedeli ste, že prvé premietanie
kina v Malackách bolo v hoteli
Tatra? Že v Malackách máme
dom, ktorý navrhoval známy
architekt Dušan Jurkovič? Toto
a ďalšie zaujímavosti sme sa
dozvedeli počas komentovanej
prehliadky mesta.
Už tradičné Historické potulky sa
konali pri príležitosti Svetového dňa
sprievodcov. Napriek nepriazni po
časia prišlo vyše 60 ľudí, Malačania i
„cezpoľní”. Pre veľký záujem sa účast
níci po úvodnej spoločnej prehliadke
farského kostola Najsvätejšej Trojice
rozdelili do troch skupín. Postupne
navštívili Múzeum Michala Tillnera,
starý cintorín a cestou do centra sa

zastavovali pri zaujímavých budo
vách či sochách.
Vo františkánskom kostole obdi

vovali unikátne Sväté schody a nah
liadli aj do tajomných krýpt, kde sú
pochovaní františkáni a niektorí vý
znamní členovia rodu Pálffyovcov.
Informácie o židovskej komunite
v Malackách nazbierali priaznivci
histórie v synagóge. Odtiaľ sa býva
lou Lipovou alejou (Zámocká ulica,
kde už zostala iba jedna pôvodná
lipa) dostali až do Zámockého par
ku. V kaštieli si prezreli sprístupnené
priestory vrátane Kaplnky sv. Kríža.
Text: P. Arpášová, foto: M. Kuklovský

Výtvarná
súťaž
Ornament

Deti odchádzajú spokojné, od
dýchnuté a vyšportované, s množ
stvom zážitkov. Súčasťou školy
v prírode je aj tzv. digital detox,
teda odpojenie detí od smartfónov,
tabletov či notebookov. Učíme ich
užívať si reálny život bez virtuálnej
komunikácie.

Projekt ZŠ Záhorácka žije vďaka
podpore vedenia školy i nadšeným
učiteľkám, ktoré sú ochotné venovať
sa deťom aj nad rámec svojich povin
ností. Tento rok to boli Lucia Slovincová, Anna Martiniaková, Vlasta
Pancáková a Kristína Doležalová.

Základná umelecká škola v Ma
lackách vyhlasuje 1. ročník regionál
nej detskej výtvarnej súťaže ORNA
MENT, ktorá je určená pre žiakov
MŠ, ZŠ a ZUŠ. Hlavnou témou sú or
namentálne prvky a ľudové tradície.
Súťažiaci môžu posielať svoje prá
ce vyhotovené v rôznych výtvarných
technikách vo formáte maximálne A3
na adresu:
Základná umelecká škola,
Záhorácka 1918, Malacky.
Uzávierka súťaže je v piatok
29. marca, vyhodnotenie bude vo
štvrtok 4. apríla. Podrobnejšie infor
mácie nájdete na webovej stránke
ZUŠ Malacky www.zusmalacky.sk.

Text a foto: ZŠ Záhorácka

ZUŠ
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Zmena programu a vstupného
vyhradená.
MCK Malacky je poberateľom
KULTÚRNYCH POUKAZOV.
n štvrtok 14. 3. o 9.00 h
Otvorenie výstavy Zdeněk Trefil:
TREF - Architekti, MCK – galéria, Zá
horácka 1919, 1. poschodie, vstup voľ
ný
n sobota 16. 3. o 17.00 h
divadelné predstavenie Naša pani
Firštka, réžia: Beáta Reifová, MCK –
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3,
vstupné: 5 €

5/2019

cia s Mgr. Jankou Blažejovou, MCK –
galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie,
vstup voľný

túrní domeček, Hviezdoslavova 3,
vstupné: 7 €

n nedeľa 24. 3. o 16.00 h
Malacká hudobná jar, AC+ 1982–
–2019 – históriou kapely prevedie
textár Miroslav Dávid, MCK – Kul
túrní domeček, Hviezdoslavova 3,
vstupné: 5 €

n Marec – Mesiac knihy
podujatia pre všetkých čitateľov a náv
števníkov knižnice, do 31. marca bez
platný zápis pre žiakov I. ročníkov ZŠ

n utorok 26. 3. o 18.00 h
Cestovateľský utorok – Slavo Vongrej: Guatemala, Belize, Mexiko,
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. po
schodie, vstup voľný
n streda 27. 3. o 18.30 h
Arteterapia pre dospelých s An
dreou Záhradníkovou Krajčírovou,
MCK – tvorivý ateliér, Záhorácka 1919,
vstupné dobrovoľné
n nedeľa 31. 3. o 16.00 h
Malacká hudobná jar – AIMÉE ALLEN QUARTET (USA/CZ/D), www.
aimeeallenmusic.com, MCK – Kul

STU v Bratislave ocenila
malacké gymnázium

Do konca apríla
n Výstava Mária Ďuríčková, o tvor
be a živote spisovateľky pri príleži
tosti 100. výročia jej narodenia
n Výstava Ľudo Zúbek o tvorbe a ži
vote spisovateľa – malackého rodáka
pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia

Pripravujeme
n piatok 5. 4. o 18.00 h
Noc s Andersenom – prihlášky
v knižnici do 29. 3.
• limitovaný počet prihlášok – vek 7
až 10 rokov
• noc v knižnici plná zábavy, hier a čí
tania
• vyhlásenie kráľa detského čitateľa

n nedeľa 17. 3. o 17.00 h
rozprávková nedeľa Mestské divad
lo Trenčín: Žabiatko, MCK – Kultúrní
domeček, Hviezdoslavova 3, vstup
né: 4 €
n utorok 19. 3. o 18.00 h
Stretnutie s históriou – Záhorie v ča
se Veľkej Moravy, archeológ Vladi
mír Turčan o osídlení Záhoria v 9. sto
ročí, MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie, vstup voľný

Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Brati
slave Mária Bieliková poslala ďakov
ný list tímu pedagógov štátneho
gymnázia za výbornú prípravu žiakov, ktorí ako študenti fakulty do
siahli v akademickom roku 2017/
2018 vynikajúce výsledky. „Radi by

n štvrtok 21. 3. o 17.00 h
Čarovňa – histamínová intoleran-

Nordic
Walking

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

už aj

v Malackách

Chôdza s paličkami – Nordic Wal
king – je ozdravno-pohybová aktivi
ta, pri ktorej sa pre správne držanie
tela pri chôdzi používajú špeciálne
paličky. Ak sa chcete dozvedieť viac
o tejto pohybovej aktivite a jej zdra
votných benefitoch, prihláste sa na
minikurz Nordic Walking. Stretneme
sa v Zámockom parku v Malackách
v nedeľu 17. marca o 14. hodine.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

sme poďakovali za výbornú prípravu
žiakov, ktorí teraz, ako naši študen
ti, dosiahli vynikajúce výsledky. Vaša
škola sa týmto zaradila u nás medzi
tie najlepšie v príprave žiakov na vyso
koškolské štúdium,” uviedla dekanka
v liste adresovanom vedeniu školy.
Gymnázium Malacky
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MALACKÁ MATRIKA
OD 24. 2. DO 5. 3. 2019
Marcoví
jubilanti
80 rokov
Terézia Ftáčniková
Dušan Janči
Mária Šafránková
Jozefa Tillnerová
85 rokov
Mária Kozlová
Anna Nemčeková
Judita Ritomská
90 rokov
Mária Bartalská
Štefánia Gombošová
Irena Grigeľová
Rozína Kulošťáková
Maria Trankovičová
92 rokov
Mária Jurdáková
Anna Voltemarová
Srdečne blahoželáme!
Povedali si ÁNO

SPOMIENKY
V týchto dňoch si
s bolesťou v srdci
pripomíname 20.
výročie úmrtia
a nedožitia 70 ro
kov Jozefa Kova
ľa.
S láskou a úctou spomínajú man
želka a dcéry s rodinou. Za tichú
spomienku ďakuje celá rodina.
Čas plynie ako voda,
no spomienka zabudnúť nedá.
Hoci je to desať liet,
čo Ťa medzi nami niet,
si stále medzi nami,
manželka, matka, stará matka
a prastará mama milovaná.
11. marca si pripo
míname 10. výročie
úmrtia našej man
želky, mamičky,
starej a prastarej
mamy Márie Vinceovej.
S láskou spomínajú manžel, deti,
vnúčence a pravnučka.

Lýdia Labudová a Michal Zapatický
Ivana Hlatká a Erik Nemec

Naši stolní tenisti
na republikových
majstrovstvách

V Bratislave sa počas prvého marcového víkendu konali Majstrovstvá
Slovenska v stolnom tenise mužov a žien. Medzi najlepšími republikovými športovcami sa predstavili aj reprezentanti MSK Malacky.

V hlavnej súťaži jednotlivcov sa
najďalej prebojovali Pavlína Raj-

toková (9.–16. miesto) a Erik Illáš
(5.–8. miesto).

Branislav Kalužný

Petra Tančiboková

Erik Illáš

Pavlína Rajtoková

7

Malý kúsok šťastia chýbal v žen
skej štvorhre našej dvojici Pavlína
Rajtoková – Natália Kalužná, keď
v boji o medailu prehrali o jeden
bod.
Z piatkovej kvalifikácie sa do
hlavnej súťaže nepodarilo postúpiť
Petre Tančibokovej, Sáre Bilkovičovej ani Braňovi Kalužnému,
ktorý v mužskej baráži prehral tesne
o jeden bod. Malačania sa však na
republikovom šampionáte nestratili
a za vzornú reprezentáciu ďakujeme.
Text: P. Rajtoková,
foto: MSK Malacky

ZO Jednoty
dôchodcov
na Slovensku
v Malackách

Opustili nás
Ivan Kršek, Malacky, *1938
pozýva na

výročnú členskú
schôdzu

v utorok 19. marca o 14.00 h
v zasadačke na Radlinského ulici v Malackách.

Rodinný výlet:
Studienka,
Lakšárska
Nová Ves

Centrum voľného času v Malac
káchvspoluprácisoSprávouCHKOZáhorie pripravilo na sobotu 16. marca
ďalší rodinný výlet, tentoraz zo Stu
dienky po červenej turistickej značke
do Lakšárskej Novej Vsi. Po ceste sa
pokocháme pohľadmi na záhorácky
bor – najrozsiahlejší súvislý borovi
cový les na Slovensku a pozrieme si
prírodnú rezerváciu Jasenácke s nád
hernými slatinnými jelšovými lesmi
a vŕbovými krovinami, ktoré vyrasta
jú uprostred stojatých vôd. Trasa
v dĺžke približne 8 kilometrov je ne
náročná, vedie po rovinatom teréne
a je vhodná pre rodiny s deťmi. Od
porúčame trekingovú alebo športo
vú obuv. Počas výletu nie je možnosť
občerstvenia, takže si treba so sebou
zobrať dostatok jedla a vody.
Autobusový spoj tam:
Malacky, Sasinkova o 9.10 h (stretnu
tie o 9.00 h pri OC STRED – bývalý čer
vený „obchoďák“)
Studienka, obecný úrad 9.34 h
Autobusový spoj naspäť:
Lakšárska Nová Ves o 16.17 h
Malacky, pomník padlých o 16.50 h
Text a foto: M. Mráz

Program:
1. Otvorenie
2. Kultúrny program
3. Voľba mandátovej a návrhovej
komisie
4. Správa o činnosti ZO JDS Ma
lacky v roku 2018
5. Správa o hospodárení ZO JDS
Malacky v roku 2018
6. Správa revíznej komisie o vy
konanej revízii hospodárenia
v roku 2018
7. Návrh Plánu práce ZO JDS Ma
lacky na rok 2019
8. Návrh Rozpočtu ZO JDS Ma
lacky na rok 2019
9. Diskusia
10. Správa mandátovej komisie
11. Schválenie uznesenia
12. Blahoželanie jubilantom
13. Občerstvenie
14. Záver
Daniela Bukovská,
predsedníčka ZO JDS

Mladí futbalisti na víťaznej vlne
Po tom, čo mladí futbalisti ŠK Žolík
Malacky (ročník narodenia 2008) do
siahli začiatkom roka skvelý úspech
na halovom turnaji v moravskom
Rousínove, pokračovali na víťaznej
vlne aj na halovom turnaji v Močenku
(okres Šaľa). Spomedzi 8 tímov (Chre
nová rok nar. 2008, Šoporňa, Chreno
vá rok nar. 2009, Močenok, Cabaj-Čá
por, Ivanka pri Nitre a Veľký Cetín) vy
bojovali opäť celkové prvenstvo.
Žolík reprezentovali:
Denis Šimek, Tomáš Valent, Stefan Josimović, Luka Josimović, David Sedlák, Matúš Vopěnka, Filip
Veisman, Jonáš Vicen, Samuel Sopko, Richard Švec, Martin Čulen a Richard Kovárik. Tréneri: Pavol Rak
a Jaroslav Vopěnka. Želáme im ešte
veľa ďalších úspechov!
Text: F. Hlavatý, foto: ŠK Žolík

Strojár v boji o záchranu porazil Modru
Malackí hádzanári sa po druhom kole extraligovej skupiny
o záchranu odpútali z posledného miesta tabuľky, keďže sa
im podarilo v nedeľu 3. marca
zdolať predposledný tím Slovan Modra 24:23.

Zápas dvoch najhorších tímov zá
kladnej časti bol od úvodu vyrovna
ný, pričom nebola núdza ani o ner
vózne momenty. V úvodných 20 mi
nútach boli v miernom vedení hostia
spoza Karpát, no v poslednej desať
minútovke prvého polčasu sa skóre
otočilo v prospech domácich. Prvý

polčas sa niesol v znamení skvelého
Anura Burnazoviča, ktorý v ňom
strelil šesť z celkových siedmich gó
lov v zápase. Aj vďaka nemu domá
ci Strojár po prvom polčase viedol
15:13. Zápas bol nadmieru emotívny,
o čom svedčí vysoký počet dvojmi
nútových trestov na oboch stranách
i fakt, že ešte pred prestávkou bol vy
lúčený hráč Modry Juraj Nižňan.
V druhom polčase domáci dr
žali tesný náskok len do 50. minúty
a zdalo sa, že zápas stratia. Modra
viedla desať aj päť minút pred kon
com o dva góly, ale v závere prišla
o ďalšieho vylúčeného hráča. Hrdi

nom Strojára sa nakoniec stal David Stachovič, ktorého séria piatich
presných zásahov v posledných 15
minútach rozhodla o víťazstve Stro
jára. Štyri z nich vsietil po sedemmet
rových hodoch, čiže Modra doplatila
na slabú disciplínu. Domáci strelili
víťazný gól 33 sekúnd pred koncom
a tesný náskok udržali až do konca aj
vďaka výborným zákrokom Dušana
Roška.
Po víťazstve nad Modrou sa Ma
lačania posunuli z posledného 10.
miesta na deviate, čo by im zaručo
valo ľahšieho súpera v baráži o zotr
vanie. Najbližší zápas odohrajú naši

hádzanári v sobotu 9. marca o 18.00
v Hlohovci, kde ich súperom bude
domáca Sporta.
TJ Strojár Malacky – Slovan Modra
24:23 (15:13)
Zostava Malaciek:
Dušan Roško (Marek Kuklovský) –
Jakub Krajčír, Tomáš Baláž (1), Pavol
Bízek, Robert Baláž (3), David Stacho
vič (6), Anur Burnazovič (7), Ján Janoš
tiak, Tomáš Stachovič, Roman Vala
chovič (2), Vladimír Pavlík (1), Derviš
Birdahič (4).
M. Binčík
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Lukostrelci –

Malacká
odchovankyňa
na európskom
šampionáte

najvýznamnejšie
výsledky za rok 2018

Na halových Majstrovstvách Európy, ktoré sa konali po
čas prvého marcového víkendu v Glasgove, Slovensko repre
zentovala odchovankyňa AC Malacky Alexandra Štuková.
V behu na 800 metrov sa jej nepodarilo postúpiť z rozbehov.
Bol to jej tretí štart na halovom šampionáte.
Skromná 9-členná atletická výprava sa však zo Škótska
vrátila s úsmevom vďaka zlatu Jána Volka v behu na 60 met
rov a 6. miestu Tomáša Veszelku v trojskoku.
Text: -mb-,
foto: Pavol Uhrin/FOTOSPORT.SK

Malačan Patrik Koch
v reprezentácii Slovenska
Malacký rodák Patrik Koch, ktorý hrá aktuálne v HC Košice, sa dočkal
štartov v seniorskom drese Slovenska. 22-ročný obranca sa po reprezentácii v mládežníckych kategóriách dostal do výberu trénera Craiga Ramsayho.
Predstavil sa na turnaji Slovakia
Cup v Bratislave, ktorý bol prípravou
pred blížiacimi sa majstrovstvami
sveta pred domácim publikom. Slo
venský tím vyhral 2:1 nad Bielorus

kom a 5:1 nad olympijským výbe
rom Ruska, pričom Patrik nastupoval
vo štvrtej formácii. Body v seniorskej
reprezentácii si síce zatiaľ nepripísal,
avšak v najvyššej slovenskej hoke

jovej súťaži sa mu darí. Po základnej
časti má na konte 17 bodov za štyri
góly a štrnásť asistencií, čo z neho
robí druhého najproduktívnejšieho
obrancu Košíc. Naposledy sa strelec
ky presadil v poslednom kole zák
ladnej časti koncom februára pri ví
ťazstve východniarov 4:0 nad Liptov
ským Mikulášom.

V roku 2018 sa mladší žiaci, sú
rodenci Adrián, Kristián a Vivien
Maďaričovci, umiestnili v prvej de
siatke v rámci majstrovstiev Sloven

ska v kategórii Formula Future. V tej
istej kategórii medzi staršími žiakmi
obsadili na majstrovstvách Sloven
ska Oliver Šíra 2. miesto a Katarína
Trojáková, ktorá je žiačkou ZŠ Záho
rácka, 3. miesto. Oliverovi sa darilo i
v triede GT 15 – Junior, kde v rámci
Slovenska skončil na 3. mieste. Oliver
štartoval i na majstrovstvách sveta
v Spojených arabských emirátoch,
kde obsadil 13. miesto.
Oddiel sa venuje najmä mládeži,
a tak dospelých zastupuje tradične
iba predseda oddielu Emil Jung.
Na majstrovstvách Slovenska v ka
tegórii Formula 500-veterán obsadil
bronzovú priečku. Len na vysvet
lenie: nejde o veteránov z hľadiska
veku pretekárov, ale o vek motorov
a lodí.
Vodní motoristi majú svoju „do
mácu“ vodu v Adamove, kde zor
ganizovali podujatia v seriáli maj
strovstiev Slovenska. Okrem toho
pretekári oddielu štartovali aj na
podujatiach v Piešťanoch, Komárne,
Čunove a Radvani. V tomto roku sa
opäť zúčastnia na seriáli majstrov
stiev Slovenska a budú sa usilovať
aj o účasť na majstrovstvách sveta
v ruskom Sankt Peterburgu. V júli
bude oddiel organizovať preteky
v Adamove, ktorých súčasťou bude

Natália Párnicová – 1. miesto
Turnaj o pohár troch krajín; 2. miesto
3D West Cup
KATEGÓRIA DOSPELÍ
Rastislav Sarka – 1. miesto Zim
ná liga 2017/2018 (medzinárodná po
hárová súťaž, ktorú spoločne orga
nizujú Slovensko a Česko); 7. miesto
majstrovstvá sveta; 1. miesto Sloven
ský pohár; 1. miesto 3D West Cup;
2. miesto majstrovstvá Slovenska
Renáta Svetlíková – 3. miesto
majstrovstvá sveta
Sylvia Petrášová – 2. miesto Slo
venský pohár; 1. miesto Turnaj o po
hár troch krajín; 4. miesto majstrov
stvá sveta
Viliam Petráš – 3. miesto Turnaj
o pohár troch krajín
Text: R. Svetlíková,
foto: LK Sagittarius

M. Binčík

Pozvánka pre mladých
záujemcov o vodný
motorizmus
Medzi viac ako dvadsať športových organizácií v našom
meste patrí aj Benzinol Team
Oddiel vodného motorizmu
Malacky. Z organizácií venujúcich sa tomuto športu v meste
je najstarší.

KATEGÓRIA MLÁDEŽ
Michelle Hladíková – 3. miesto –
Turnaj o pohár troch krajín (medziná
rodná súťaž v 3D lukostreľbe Sloven
sko, Rakúsko, Česko)
Jasmína Majzúnová – 1. miesto –
Turnaj o pohár troch krajín; 2. miesto
Slovenský pohár (najvyššia celoštát
na pohárová súťaž v 3D lukostreľbe)
Dávid Cíbik – 3. miesto majstrov
stvá sveta; 3. miesto Slovenský pohár;
3. miesto majstrovstvá Slovenska
Jakub Kamenistý – 4. miesto
Turnaj o pohár troch krajín; 3. miesto
3D West Cup (oblastná lukostrelec
ká súťaž pre západné Slovensko); 5.
miesto Slovenský pohár; 3. miesto
majstrovstvá Slovenska
Martin Kamenistý – 5. miesto
Turnaj o pohár troch krajín; 5. miesto
majstrovstvá Slovenska; 5. miesto 3D
West Cup

i súťaž o Pohár primátora mesta Ma
lacky.
Plány sú bohaté, a práve preto
by vodní motoristi privítali nových
pretekárov vo veku 12 až 16 rokov.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
u predsedu oddielu Emila Junga
na telefónnom čísle 0907 216 847.
Text: A. Pašteka, foto: M. Jung

Pozývame všetkých záujemcov do lukostreleckého klubu Sagittarius
v Malackách. Momentálne trénujeme každú sobotu od 14.00 do 16.00 h
v telocvični vojenského objektu na sídlisku Juh. Od 1. apríla budú tréningy
3x do týždňa. Informovať sa možno mailom: sagittarius.klub@gmail.com.

Klzisko ukončilo sezónu
V nedeľu 24. februára mali obyvatelia Malaciek a okolia poslednú možnosť zakorčuľovať si
na sezónnom klzisku v Zámockom parku. Februárové oteplenie a porucha chladiacej technológie spôsobili, že sa sezóna
skončila skôr ako zvyčajne.

Na ľadovú plochu si počas verej
ného korčuľovania našlo cestu 5485
platiacich návštevníkov. Klzisko využi
la široká verejnosť, školy, firmy a sku
piny pre rekreačný hokej.
„Najväčší nápor bol tradične počas
vianočných prázdnin. Rekord sme za
znamenali vo štvrtok 27. decembra, keď

prišlo 282 návštevníkov. Absolútny re
kord z 29. decembra 2015 – 313 návštev
níkov – sa nepodarilo prekonať,“ pove
dal riaditeľ AD HOC Dušan Rusňák.
K úspešnej sezóne dopomohli aj
podujatia, ktoré sa na klzisku počas
jeho prevádzky uskutočnili. Centrum
voľného času usporiadalo po Novom
roku pre deti a rodičov Prázdninové
korčuľovanie s maskou i bez a začiat
kom februára sa ľadová plocha pre
menila na hokejovú arénu pre zápasy
Mini ľadového hokeja žiakov o pohár
primátora mesta Malacky. Navyše,
klzisko ponúklo nové pomôcky v tva
re ľadových medvedíkov, určené pre
každého návštevníka, ktorý potrebo
val na ľade podporu.

Počty návštevníkov:
Sezóna 2018/2019
Sezóna 2017/2018
Sezóna 2016/2017
Sezóna 2015/2016

5 485
6 000
4 901
5 311

Text: -nb-, foto: archív
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