vaše noviny • malackyhlas@malacky.sk • www.malacky.sk • 0 €

dvojtýždenník • 18/XXIX • 23. 10. 2019

úvodník

Mladí
v októbri

Titulok zdanlivo bez pointy má svo
je opodstatnenie – paradoxne v me
siaci, v ktorom viac než inokedy preja
vujeme úctu k starším, chceme pouká
zať na nastávajúce generácie. Pretože
všetko so všetkým súvisí.
Omladol každý, kto v stredu 16. ok
tóbra zavítal do športovej haly Malina.
Prezentovali sa tu stredné školy z náš
ho kraja. Študenti so svojimi profesor
mi sa snažili zaujať tým najlepším, čo
ich škola ponúka. Prítomným vysvetľo
vali, prečo sa oplatí ísť študovať práve
k nim. Súčasťou prezentácií boli zaují
mavé praktické ukážky. Bezbrehá sna
ha, odhodlanie a presvedčenie sa dali
krájať. Mládežníci ani v najmenšom
nepochybovali o tom, čo hovoria, čo
robia. Ani o tom, že si vybrali tú naj
lepšiu školu, po skončení ktorej sa buď
dajú na ďalšie štúdium, alebo začnú
pracovať v odbore, ktorý ich baví. Na
vzájom si pomáhali a fandili, zatlieska
li si. Z Maliny sme odchádzali doslova
vzletne, nabití energiou a s nádejou,
že budúcnosť tejto krajiny, a teda naša
budúcnosť, je v dobrých rukách.
Každodenné spravodajstvo nás
však v súvislosti s mnohými informá
ciami núti k zamysleniu a k otázke –
koľkí z tých šikovných, nadšených mla
dých ľudí zostane žiť a pracovať v tejto
krajine? A práve tu prichádza k prieni
ku generácií, v tomto bode už to nie
je len o junioroch, ale aj o senioroch,
o strednej generácii, o nás všetkých.
Pre hľadanie príčin našich obáv ne
musíme hneď zachádzať do vysokej
politiky. Ak chceme mladých presved
čiť, že sa im oplatí investovať svoj po
tenciál pre túto spoločnosť, začnime
u seba. Neklamme a nepodrážajme si
nohy. Nepodvádzajme. Nešplhajme po
chrbtoch úspešných, aby sme dosiahli
vytúžené méty, ukážme sami, čo do
kážeme. Nechcime zviditeľňovať seba
za cenu kydania hnoja na prácu iných,
uznajme víťazov, hrajme fair-play.
Ak za mládež považujeme vekovú
kategóriu do 35 rokov, musíme uznať,
že títo ľudia dokážu fantastické veci.
Mnohí z nich zastávajú vysoké funkcie,
pasujú sa s problémami, so systémom
a jeho nastavením. Výzva pre starších
je uľahčiť im život svojimi postojmi, prí
stupom. Nech ich nestratíme.
I. Sochorová

októbrové
zastupiteľstvo

V utorok 29. októbra o 15. ho
dine bude rokovať mestské za
stupiteľstvo. Rokovanie sa usku
toční v zasadacej miestnosti bu
dovy mestského úradu na Ber
nolákovej ulici (5. poschodie).
Kompletný program a materiály
sú zverejnené na webe mesta
www.malacky.sk, časť MESTO
– MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.
Rokovanie bude možné sledovať
naživo prostredníctvom stránky
www.zastupitelstvo.sk.
-red-

Staré miesta dostávajú nový život
Malacká cirkevná škola je opäť o niečo krajšia. Po tom, čo vlani na
jeseň otvorili vonkajšiu pohybovú zónu, tzv. workout, pokračujú
v skrášľovaní vonkajších i vnútorných školských priestorov. Najnovšie
pribudli Piknikový parčík, oddychová zóna EDEN a Kláštorná záhrada.

Počas brigády v nevyužívanom
átriu Spojenej školy sv. Františka As
siského v roku 2015 bola objavená
studňa. Odvtedy prešli 4 roky napl
nené plánovaním, rozmýšľaním i budovaním a studňa ožila. Dnes je do
minantou obnovenej Kláštornej zá
hrady. „Je to vzácna chvíľa v živote
nielen školy, ale aj Malaciek, pretože
naše mesto vyrástlo zo základov, kto
ré boli položené na tomto mieste,” po
vedal počas slávnostného otvorenia
zrevitalizovaných priestorov riaditeľ
školy Daniel Masarovič. Pripomenul,

že záhrada vznikla počas pôsobenia
františkánskej rehole: „Tu sa tvorila
podstatná časť našej histórie a dnes
ju s radosťou sprítomňujeme. Starému
miestu dávame nový život.“
Na to, aby Kláštorná záhrada uzre
la svetlo sveta vo svojej súčasnej
kráse, bola potrebná pomoc partne
rov: finančne a materiálovo pomohli
mesto Malacky, spoločnosť Pozagas,
Rodičovské združenie ProSchola,
Nadácia Volkswagen Slovakia, spo
ločnosť RICHTER RASEN, Bratislav
ský samosprávny kraj a Nadácia EPH.

Cesta do Rohožníka
je už hotová
Trinásť mesiacov stavebných prác, náklady vyše 9 miliónov €,
nová kvalitná vozovka, spomaľovacie ostrovčeky a núdzové pruhy
– tak dnes vyzerá zrekonštruovaná cesta Rohožník–Malacky, ktorá
pred pár dňami znovu začala slúžiť motoristom. Jej otvorením sa
skončila obchádzka pre osobné autá a verejnú dopravu cez Kuchyňu
a Pernek.

Modernizácia cesty III. triedy 1113
Rohožník–Malacky sa začala minulý
rok v auguste. Celkové náklady stavby dosiahli 9 088 814 €, z ktorej tak
mer 80 % (6 937 494 €) financoval
In
tegrovaný regionálny operačný

program. „Vďaka kvalitnému a mo
dernému povrchu bude bez problé
mov slúžiť verejnosti a životnosť tejto
cesty vydrží pri plnom zaťažení a zo
bojsmernení kamiónovej dopravy
Pokračovanie na strane 2

Mesto po súhlase poslancov zastu
piteľstva venovalo dotáciu 5-tisíc €.
Ako povedal primátor Malaciek Juraj
Říha, pomoc mesta vníma ako povinnosť: „Myšlienka na papieri by bola

bezcennou, avšak pretavená do reál
nej podoby tohto priestoru je zárod
kom budúcich príbehov, ktoré sa tu
budú odohrávať.”
Pokračovanie na strane 2
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Staré miesta dostávajú
nový život
Dokončenie zo strany 1

Cesta do Rohožníka
je už hotová
Dokončenie zo strany 1

viac ako 30 rokov,” povedal predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
(BSK) Juraj Droba.
Zmodernizovaná cesta je oproti
pôvodnej širšia (zo šiestich metrov na
súčasných 9 a pol metra) a bezpeč
nejšia, čo znamená, že na vozovke sa
nebudú vytvárať koľaje a nebezpeč
né zákruty boli vyrovnané. Ide o prvú
regionálnu cestu s betónovým kry
tom. Vďaka tomu má výborné pro

tišmykové vlastnosti a dlhšiu život
nosť bez nutnosti opráv, s čím súvisí
vyššia bezpečnosť a nižšie náklady
na prevádzku a údržbu.
Keďže v pôvodnom projekte mo
dernizácie cesty chýbal cyklochod
ník, aktuálne sa posudzujú možnosti
jeho doplnenia. V pôsobnosti mesta
je časť po lokalitu Na majeri a BSK
pripravuje štúdiu na cyklotrasu me
dzi Rohožníkom a Malackami.

Zrevitalizované átrium bude škola
využívať nielen ako miesto oddychu,
ale aj na besedy, výstavy, súťaže či
vzdelávacie aktivity. Príjemné poča
sie, ktoré nám jeseň prináša v posled
ných dňoch, k tomu priam pozýva.
„Dá sa tu osamieť, čítať i porozmýšľať,
hoci aj pred zrakmi spolužiakov, ktorí
sa pozerajú cez okná. Možno sa prida
jú k ružencu alebo učeniu sa pred blí
žiacou sa písomkou,“ zamyslel sa he
rec a recitátor Štefan Bučko.
Aj ďalšie dva priestory, ktoré sa
otvárali zároveň s Kláštornou zá
hradou, sú už naplno využívané.
Piknikový parčík v tesnej blízkosti
workout zóny vznikol revitalizáciou
pôvodného parku. Pribudli nové la
vičky, stoly a ohnisko, ktoré budú slú
žiť počas školských a komunitných

aktivít. Interiérová zóna EDEN ponú
ka žiakom a študentom oddych cez
prestávky i po vyučovaní a využíva
sa aj na neformálnu výučbu literatú
ry, náboženstva či umenia. Súčasťou
EDENU, ktorý vznikol vďaka Raiffei

Začína sa tiež dlhoočakávaná
rekonštrukcia Hlbokej ulice, kde už
má mesto vysúťaženého dodávateľa
prác. Na úseku od Duklianskych hr
dinov po Hodžovu obnovia povrch
cesty a pribudne chodník, cyklopruh,
zeleň a vjazdy do domov.
V prípade vhodného počasia by
sa ešte mohla stihnúť rekonštrukcia
chodníkov a parkovacích miest v lokalite ulíc Skuteckého a Michala Tillnera okolo Betánie na sídlisku Juh.
Stavebné mechanizmy už pracujú
na Továrenskej, kde pribudne ve
rejné osvetlenie. Na jeho vybudova
nie venovala spoločnosť IKEA Com
ponents 200 tisíc €. Ďalšia finančná
pomoc, tentoraz 25 tisíc € od spo
ločnosti VGP Parks, pôjde na verejné
osvetlenie na Dielenskej.

Veľkoobjemový zber
odpadu – IV. obvod

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu sa končí. Počas posledné
ho októbrového víkendu sa pristavia veľkokapacitné kontajnery vo
IV. obvode. V piatok sa kontajnery pristavia, v sobotu vyvezú a zno
vu pristavia na miesto. V pondelok sa vyvezú opäť a odvozné miesta
sa vyčistia.

Pristavené veľkokapacitné kontajnery

• Záhradná – Jesenského – Dubovského (pri detskom ihrisku)
• Sadová (pod lesom)
• Dubovského (bytovky Vojenských lesov)
• križovatka Rakárenská – Táborisko
• Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch
• križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov
• križovatka Tichá – Duklianskych hrdinov
• Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)
• križovatka Oslobodenia – Legionárska
• križovatka Rudolfa Dilonga – Nad výhonom
• križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej
• križovatka Hurbanova – Janka Kráľa
• križovatka Hurbanova – Hlboká
• križovatka Písniky – Džbánkareň
• križovatka Džbankáreň – Vysoká – Hlboká
• križovatka Hodžova – Hlboká
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.
Veľkokapacitné kontajnery sú
určené výlučne pre obyvate
ľov Malaciek – fyzické osoby.
Nie sú určené pre podnikate
ľov, aby sa zbavovali odpadu
v rámci svojich podnikateľ
ských aktivít (pri prerábkach
bytov a pod.)

Do veľkoobjemových
kontajnerov PATRÍ:
nábytok rozbitý na dosky, koberce,
matrace a odpad, ktorý nepatrí do
komunálneho odpadu ani do sepa
rovaného zberu.
Do veľkoobjemových
kontajnerov NEPATRÍ:
pneumatiky, elektroodpad, batérie
a akumulátory, stavebný odpad, ne
bezpečný odpad (farby, oleje a pod.).
Elektroodpad sa môže voziť na
zberný dvor Partizánska celoročne
a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad
sa môže voziť celoročne na zberné
TEKOS/-lpdvory. 		

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Stavebný ruch niekde utíchol,
inde sa zasa začína

Text: BSK/-red-, foto: J. Šantavá

IV. obvod, 25.–28. októbra

sen banke, je aj knižnica a stanica
pre napojenie čítačiek kníh. Priestor
po výtvarnej stránke príjemne oživila
malacká umelkyňa Libuša Čtveráko
vá mladšia.

Chodník pred ZŠ Záhorácka

Text: -lp-, foto: -otano-

Mesto využíva priaznivé jesenné
počasie na rekonštrukciu verejných
priestorov. Niektoré projekty finišujú,
ďalšie sa začínajú. Takmer dokon
čená je už Kozia ulica v úseku od
Záhoráckej po Hviezdoslavovu,
kde je opravená vozovka aj chodníky
a vybudoval sa pozdĺžny pás parko
vania. Ešte pribudne zeleň a zelené
ostrovčeky. Zároveň s Kozou sa zre
konštruoval aj chodník pred Zák
ladnou školou na Záhoráckej ulici.
Stavebné práce pokračujú vo
vnútrobloku v Domkoch. Opravujú
sa tam parkovacie miesta, prístupové
cesty, chodníky, kontajnerové stojis
ko a vstupy k vchodom. Práce by sa
mali skončiť v prvej novembrovej de
káde.

Kozia ulica

Ulica Jozefa Kubinu:

kanalizácia, vodovod, cesta

Kanalizácia na ulici Mlynská je
už hotová, avšak obyvatelia musia
ešte nejaký čas počkať s napájaním
sa. Momentálne sa totiž pripravuje
kolaudácia.
Dobrou správou je, že Bratislav
ská vodárenská spoločnosť (BVS)
schválila dokončenie investície
aj na ulici Jozefa Kubinu. Výstav
ba kanalizácie v tejto lokalite by sa

mala pravdepodobne začať ešte
túto jeseň, pričom potrubie sa „po
tiahne” po mostík pri záhradkárskej
osade. Tamojšie spoločenstvo vlast
níkov pripravuje vlastnú projekto
vú dokumentáciu na napojenie.
Zároveň sa tak dokončí veľký ba
lík investícií BVS na piatich uliciach
(Rakárenská, Duklianskych hrdinov,
Stupavská, Mlynská, Jozefa Kubinu).

Na celej ulici Jozefa Kubinu
bude dokončený aj vodovod, kto
rý je momentálne iba v starej zá
stavbe. Domácnosti v novej časti
majú buď vlastné studne, alebo sú
na vodu napojené z ulice Mansueta
Olšovského. Po zavedení vodovodu
a kanalizácie mesto splní svoj sľub
obyvateľom a opraví cestu.
-red-
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Páči sa vám ihrisko
v Zámockom parku?

Výskot a smiech sa ozýva Zámockým parkom už skoro dva týždne. Vy
užiť posledné jesenné dni a vyskúšať úplne nové preliezačky chcú snáď
všetci malí Malačania.
Milan
Ihrisko je pekné, sme tu
už druhý raz. V parku je
dosť tieňa, čo je veľkým
plusom oproti ihriskám
na sídliskách. Najmä
v lete sa nemusíme báť nepríjemne
prehriatych kĺzačiek.

Detské jasle – vizualizácia

Do mesta smerujú
ďalšie dotácie
Každé euro, ktoré sa mestu podarí získať v externých zdrojov, sa po
číta. Samospráva je v podávaní žiadostí o dotácie veľmi úspešná. Už
je podpísaná zmluva na modernizáciu učební v Základnej škole na
Záhoráckej ulici a tesne pred uzávierkou tohto vydania Malackého
hlasu boli schválené ďalšie dva projekty - jasle a cyklotrasa Pezinská
– priemyselný park.
Detské jasle
Mesto dostane dotáciu 584-ti
síc € na vybudovanie detských jaslí.
Vzniknú ako prístavba súčasného
technického pavilónu v areáli mater
skej školy na Bernolákovej. Súčasťou
projektu sú nielen stavebné práce,
ale aj vybavenie a celková rekon
štrukcia pavilónu a jeho okolia. Vďa
ka tomu vznikne 20 miest pre malé
deti, ktoré môžu po dovŕšení troch
rokov kontinuálne prejsť do škôlky.

verejné osvetlenie (od Továrenskej
po autoservis Hílek).
Cyklotrasa Pezinská–Priemyselný
park je druhou etapou budovania
siete mestských cyklotrás. Prvý úsek,
Družstevná–Radlinského, je v proce
se verejného obstarávania na dodávateľa. Zdržanie spôsobilo dopraco
vanie projektu, keďže sa v časti Rad
linského pridávala deliaca zeleň pre
väčšiu bezpečnosť cyklistov a chodcov.

Druhá etapa cyklotrasy
Na úsek Pezinská – Priemyselný
park sme získali 1,1 milióna €. Pôjde
o samostatný cyklochodník široký
2,5 metra, oddelený od cesty pásom
zelene. Spolu s ním sa na Pezinskej
vybuduje pozdĺžne parkovacie stá
tie, pretože autá tam parkujú na zeleni, čo je v rozpore so zákonom. Mes
to tiež zrekonštruuje vjazdy do dvo
rov rodinných domov a pribudne aj

Modernizácia učební
Po modernizácii učební z euro
fondov v ZŠ Dr. J. Dérera (projekt Mo
dernejšie v Dérerke) a v ZŠ na Štúrovej
(projekt Vynovené učebne – kvalitnej
šia výučba), ktoré už žiaci využívajú,
prichádzajú peniaze aj do Základnej

školy na Záhoráckej ulici. Ide o sumu
172 728,28 €. Cieľom projektu Nové
učebne – ZŠ Záhorácka je moderni
zácia troch IKT učební, fyzikálnej, biologicko-chemickej, polytechnickej
a dvoch jazykových učební.
Projekty v hodnotení
Okrem jaslí mesto podalo žiados
ti na ďalšie tri projekty v sociálnej ob
lasti, ktoré sú momentálne v procese
hodnotenia. Ide o výstavbu Komunitného centra v areáli Centra voľného
času, rekonštrukciu Vstúpte a rozšírenie Materskej školy na Záhoráckej ulici o jednu triedu. Spomínané tri žia
dosti spolu predstavujú 850-tisíc €.
Čakáme tiež na vyhodnotenie
žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu
atletickej dráhy v Zámockom parku
a na výstavbu cyklotrasy Pezinská –
Cesta mládeže (3. etapa budovania
siete mestských cyklotrás).
Pripravujú sa ďalšie
Aktuálne sa pripravujú žiadosti
za ďalších 6 miliónov € – kaštieľ, kompostáreň a športová aréna. Ak by bo
li úspešné, mesto by v tomto voleb
nom období získalo neuveriteľných
12 miliónov € z externých zdrojov.
Držíme si palce!
Text: Ľ. Pilzová,
vizualizácia: M. Uhrík, P. Vranka

Veronika
Najviac sa mi páči, že
ihrisko je z prírodného
materiálu. Ihrisko nie
je ohradené, má sem
prístup každý. Deti
aj rodičia majú dostatok priestoru.
Jozef
Veľmi sa nám páči,
že je ihrisko otvore
né a nie je za plotom.
Deti môžu voľne be

hať. Celý park to osviežilo, pôsobí živšie
a priestrannejšie.
Karolína
Na ihrisku sme prvý
krát, ale veľmi sa nám
páči. Najmä malé deti
sa tu zahrajú a pre ro
dičov je tu dostatok
miest na sedenie. Na ihrisku by som nič
nemenila.
Katarína
Páči sa nám, že je ihris
ko umiestnené v parku,
v prírode. Je interak
tívne, deti majú veľa
možností a vybehajú
sa. Prijali by sme však viac atrakcií pre
najmenších. Naša dcérka bude musieť
podrásť, aby si ihrisko užila naplno.
Text a foto: -lw-

Foto: -otano-

Obmedzený režim
stavebného úradu

Útvar výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Malackách
bude od pondelka 28. októbra do stredy 30. októbra fungovať v obmedze
nom režime. Dôvodom je školenie, ktoré absolvujú zamestnanci stavebného
úradu. Obyvatelia môžu svoje podnety či žiadosti podávať cez podateľňu
MsÚ. Od štvrtka 31. októbra bude stavebný úrad v Malackách k dispozícii v
MsÚ
štandardnom rozsahu.					

Budúci župní prváci majú na výber z mnohých škôl
V stredu 16. októbra sa v športovej hale Malina zišli zástupcovia 54
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samo
správneho kraja (BSK). Prišli prezentovať svoje vzdelávacie inštitúcie
s dôrazom na skutočnosť, že stredná škola je základom budúcnosti
každého jedinca.

Ponuka župných škôl bola rôz
norodá. Zastúpených bolo 15 gym
názií - z toho 7 z nich má bilingválne
triedy (aj malacké Gymnázium na Ul.
1. mája), 6 priemysloviek, 12 technic
kých odborných škôl, 5 obchodných
a 1 hotelová akadémia, 7 odborných
škôl zameraných na služby, 5 ume
leckých a po 2 zdravotnícke a peda
gogické školy.
V aktuálnom školskom roku pri
budlo do prvých ročníkov stredných
škôl v kraji o 400 študentov denné
ho štúdia viac ako v minulom roku.
Otvorených bolo až 21 nových štu
dijných odborov, napríklad ochrana
osôb a majetku, informačné a sieťo

vé technológie, dizajn interiéru atď.
Rozšírenie ponuky o bilingválne
triedy na štyroch župných gymná
ziách znamenalo 93-percentný ná
rast záujemcov o štúdium.
Okrem kvalitnej výučby môžu
študenti využívať viaceré benefity.
Napríklad duálne vzdelávanie zna
mená ubytovanie v internáte za
1 euro a obed v jedálni za 1 cent.
Župa vyšla v ústrety priamo
aj študentom v Malackách. Po
tom, ako na štátnom gymnáziu
otvorili dve bilingválne triedy,
prispôsobila spoje pre študentov
z regiónu tak, aby nemeškali na
vyučovanie. Na 6.30 h sa posunul

odchod autobusu z Bratislavy do
Malaciek. Po novom má príchod
na zastávku Malacky – Pomník

padlých o 7.38 h. Pre študentov
z Borinky sa predĺžil spoj, ktorý
z obce odchádza o 6.50 h. Vďaka

tomu môžu v Stupave o 7.10 h
prestúpiť na autobus do Mala
ciek.
Župné školy sa pred Malackami
predstavili v bratislavskom Avione,
v Pezinku a v Senci, avšak podľa slov
zainteresovaných v našom meste
bola najhojnejšia účasť. Podujatie
Župná škola pre Teba spestroval
moderovaný bohatý kultúrny pro
gram a v hale panovala priateľská
atmosféra.
Ako sa vraví, je lepšie raz vidieť
než stokrát počuť, a tak si návštev
níci podujatia mohli konkrétnejšie
a lepšie predstaviť, čo tá-ktorá ško
la ponúka. Mali možnosť stretnúť sa
priamo so študentmi či pedagóg
mi a uľahčiť si výber stredoškolské
ho vzdelávania. Samotná voľba už
bude na každom z nich.
Text: I. Sochorová,
foto: L. Wernerová
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Seniori sú vďační
za každodenné
maličkosti

Staroba nastavuje každému zrkadlo. Je odrazom toho, ako človek
žil. Životné priority, rodinné zázemie, partner, deti, priateľstvá,
zdravie, úspechy a nezdary, pracovný a spoločenský život, povaha
– to všetko sa odzrkadlí v poslednej fáze života.

Je dôležité, aby človek spomí
nal najmä na to dobré, čo ho v ži
vote stretlo, no ešte dôležitejšie je,
aby žil svoj život aj naďalej naplno.
Napriek obmedzeniam, ktoré vyšší

vek prináša, je tu stále veľa možností,
ako si život užívať: predovšetkým ne
zabúdať na rovesníkov, stretávať sa
s nimi, tráviť čas na čerstvom vzdu
chu, športovať, navštevovať kultúrne

podujatia, hrať spoločenské hry, lúš
tiť krížovky, učiť sa nové veci či spo
znávať nové miesta a nových ľudí. Je
to dôležité pre zachovanie psychic
kej a fyzickej pohody.
Aj v Mestskom centre sociálnych
služieb Malacky (MsCSS) sa snažíme
o to, aby naši klienti mali stále nové
podnety a aktivity. Keďže mesiac ok
tóber patrí skôr narodeným, chce
me, aby si ho užili trocha intenzív
nejšie. Pripravili sme prednášku na
tému Kladný prístup k životu. Téma
prilákala nielen klientov zariadenia,
ale aj členov občianskeho združenia
Zlatý vek. Prednáška v nás rezonuje
najmä hlavnou myšlienkou potreby
vďačnosti. Byť vďačný za každoden
né maličkosti a vedieť nájsť v ťažkých
chvíľach niečo pozitívne je v živote
človeka veľkou devízou. Sme vďač
ní za to, že sme mohli privítať detský
folklórny súbor z Kútov Kúcanek. Ich
úžasný spev a tanec dojali nejedné
ho diváka. Ale október ešte trvá, a tak
sme pozvali deti z materskej školy,
aby si spolu s našimi seniormi zacvi
čili. Študenti z Gymnázia Malacky
zasa prijali naše pozvanie na čaj, aby
spoločne so seniormi mohli pode
batovať na tému kultúrneho dedič
stva. Privítame každú návštevu či
aktivitu, ktorá našim klientom vyčarí
úsmev na tvári.
Vážení seniori,
všetkým vám želáme pevné zdra
vie a plnohodnotný život bez stráda
nia. A ak by ste predsa len potrebo
vali pomoc, sme tu pre vás.
M. Dujsíková,
riaditeľka MsCSS Malacky

Šarkaniáda rozžiarila mesto
Nebo nad Malackami v nedeľu 20. októbra hýrilo pestrými farba
mi. Šarkany rôznych tvarov a veľkostí sa rozprestreli nad lúkou pri
mlyne. Niektorým sa lietať nechcelo, iné sa na oblohe vznášali tak
vysoko, pokiaľ ich pustila šnúra.

draka zaobstarať nestihol, spravil
tak priamo na akcii. Ideálne pod
mienky - silnejší, no nie nepríjemný
vietor pomohol drakom vyletieť až
k oblakom. „Cenu si zaslúžia tie dra
ky, ktoré vydržia lietať čo najvyššie a
najdlhšie,“ upozorňoval na pravidlá
moderátor. Súťažiaci sa snažili, koľ
ko vládali. Vyhrať chceli všetci.
V kategórii ručne vyrábaných
šarkanov ocenili organizátori naj
mä originalitu a nápad. Aj tento rok
platilo, že vyhrať nemusí najväčší,
dôležitá bola hravosť a nadšenie.
Súťažili aj malí výtvarníci. Futbalová
bránka sa plnila výkresmi a v závere
sa prihlásilo až 14 dielok. Nikto z prí
tomných ale neodchádzal naprázd
no. Tí, ktorí si na súťaženie netrúfli,
ochutnali aspoň medovníkového
draka.
Text a foto: L. Wernerová

Šarkaniáda má v Malackách dlhú
tradíciu a jej popularita stále rastie.
Na už 15. ročníku lietalo až 53 drakov.
„Naším cieľom je spojiť rodiny a pri
praviť akciu, na ktorej sa zabavia deti
aj rodičia,“ vysvetlila zámer poduja
tia riaditeľka Centra voľného času
v Malackách Alžbeta Šurinová. Vy
užiť príjemné jesenné počasie a na
chytať posledné slnečné lúče prišlo
mnoho rodín. Niektorí si akciu užili
ako diváci, iní chodia súťažiť každý
rok. „Na šarkaniádu chodíme pravi
delne. Je to skvelá akcia. Zabavia sa
malí i veľkí,“ prezradila jedna z ma
mičiek.
Do súťaže Naj letec sa mohli za
pojiť aj kupované šarkany. Kto si

Charitatívne podujatie podporili aj špičkoví slovenskí športovci. Na fotke zľava Ľubomír Viš
ňovský, Dominik Hrbatý, Slavomíra Lorencová, Peter Sagan a Matej Tóth.

Malačianka
zabehla 112 km

za 24 hodín

Najvytrvalejšou bežkyňou 24-hodinovej výzvy, ktorá sa konala 10.
októbra v Bratislave v rámci charitatívneho podujatia No Finish
Line, sa stala Malačianka Slavomíra Lorencová.

Od 9. hodiny vo štvrtok ráno do
9. hodiny piatkového rána nabeha
la 112 kilometrov, čo bol druhý naj
lepší výkon a zároveň najlepší výkon
medzi ženami. V rámci päťdňového
podujatia, kde sa účastníkom spočí
tavali prejdené kilometre za celých
päť dní, jej kilometre z 24-hodinovky
stačili na celkové 3. miesto spomedzi
1400 žien.
K umiestneniu jej zablahoželalo
aj monacké knieža Albert II., keďže
No Finish Line vzniklo pred 20 rokmi
práve v Monaku. „Doteraz som ešte
nikdy nezabehla viac ako maratón, ten
posledný dokonca v nedeľu Košiciach
štyri dni pred podujatím No Finish
Line. Preto som do 24-hodinovky šla
s tým, že ak sa mi podarí zabehnúť 50

kilometrov, budem rada. Lenže chari
tatívny rozmer týchto pretekov, kde za
každý kilometer išlo jedno euro pre
choré deti, a úžasná atmosféra po
čas celých 24 hodín u mňa úplne po
tlačili únavu a vlievali mi stále novú
energiu,” povedala 44-ročná malacká
bežkyňa.
Takmer 2500 účastníkov poduja
tia No Finish Line od 9. do 13. októb
ra nabehalo a nachodilo 36 059 kilometrov, vďaka čomu vybuduje Ná
rodný ústav detských chorôb v Bra
tislave terapeutické ihrisko. Jeho prí
nos by mal byť najmä vo výraznom
znížení používania celkovej anesté
zy u detí pri niektorých náročných
vyšetreniach.
Text: -vlo-, foto: P. Gašpar

Výtvarná súťaž

Jeseň očami detí

Výtvarná súťaž o jeseni pre materské školy, základné školy a školské
kluby napísala svoj ďalší ročník. Deti z celého okresu Malacky znázor
ňovali aktuálne ročné obdobie prostredníctvom rôznych výtvarných
techník vo svojich výtvarných dielkach.

V nich lepili, strihali,
odtláčali, miešali farby,
skladali mozaiky a pra
covali aj s prírodným
materiálom.
Do súťaže Jeseň oča
mi detí prišlo 278 prác
z 10 materských a 15
základných škôl. Ocene
ných bolo 30 dielok.
Diplomy a vecné ceny
si môžu prevziať v CVČ
Malacky. Výhercom sr
dečne blahoželáme
a všetkým ďakujeme za
účasť. Dielka zo súťaže
Jeseň očami detí zdo
bia priestory malacké
ho CVeČka. Pozrieť si ich
môžete do 15. novem
bra.
Text a foto: CVČ
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Zmeníme planétu
alebo seba?
Filmy, ktoré vám zmenia pohľad na svet

Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu,
negatívne následky priemyselného pokroku v kontraste s nedot
knutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zá
roveň tichým svedkom zániku. Filmový festival Ekotopfilm – Envi
rofilm prináša v pondelok 28. októbra do Kina Záhoran v Malackách
dokumentárne filmy, ktoré vás motivujú k zmene. Nebude chýbať
sprievodná diskusia, inšpiratívni rečníci či Junior festival pre zá
kladné a stredné školy. Vstup na festival je voľný.
Filmový festival Ekotopfilm – En
virofilm na Slovensko každoročne
prináša široký výber celosvetovo
oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej pro
dukcie. V rámci celoročnej TOUR
je snahou organizátorov prostred
níctvom dokumentárnych snímok
a sprievodných aktivít zvyšovať
v regiónoch Slovenska environmen
tálne povedomie. „Festivalové filmy
ukazujú nielen krásu a moc prírody,
odľahlé miesta doposiaľ nepoznače
né ľudskou činnosťou, ale aj presný
opak, negatívne následky našej kaž
dodennej spotreby na životné pro
stredie. Ľudí však nechceme strašiť,
chceme im priniesť informácie a mo
tivovať ich k zmene, možno trošku
varovať. Je potrebné sa poučiť zo
zlých návykov a naštartovať v sebe
zmenu,” informuje riaditeľ festivalu

Peter Lím. V rámci Junior festivalu
sa deti pomocou filmového plátna
a sprievodných aktivít naučia, ako
chrániť životné prostredie.
Festival pokračuje večerným pro
gramom pre širokú verejnosť od
16.00 do 21.30 h prináša široké spek
trum tém. Nenechajte si ujsť jedineč
né zábery vlčej svorky v nehostinnej
tundre, naučte sa predchádzať vzni
ku odpadov, vyriešte dilemu udrža
teľného stravovania, predstavte si
život bez hmyzu alebo sa inšpirujte
príbehom odhodlanej aktivistky,
novodobej Johanky z Arku.
www.ekotopfilm.sk/malacky
Projekt je spolufinancovaný
EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond

Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm odštartuje v pondelok ráno 28. októbra
v Kine Záhoran programom pre vopred prihlásené základné a stredné školy.
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Stáli pri zrode
Československa
Ešte niekoľko dní budú mať
Ma
lačania možnosť navštíviť
výstavu s názvom Stáli pri zro
de Československa.
Bol 28. október 1918, keď bol vy
hlásený vznik nového štátu. Tento
historický medzník si pripomíname
výstavou v Mestskom centre kultúry.
Putovná výstava tu nie je náhodou.
Tesne po prevrate bolo okolie Mala
ciek jedným z prvých, kde sa začali
šíriť zvesti o novom štáte. Vojnou zni
čené obyvateľstvo sa búrilo a mesto
zostalo niekoľko dní bez činnosti úra
dov. O tom, ako sa ľudia vysporiadali
s novou situáciou a čo prevrat prinie
sol, sa dozviete priamo v Múzeu Mi
chala Tillnera.
Výstava tlmočí príbeh spoločné
ho štátu prostredníctvom osobností,
ktoré stáli pri jeho zrode. Texty pri
pomínajú prvého bratislavského žu
pana S. Zocha, legionára M. R. Štefá
nika aj jeho pobočníka F. Píseckého.
Návštevníci si môžu pozrieť foto
grafie, plagáty či propagačné mate
riály, ktoré sa z tohto obdobia podari
lo zachovať. Výstava opustí MCK v so
botu 26. októbra. Presúvať sa bude
po školách a múzeách Bratislavského
samosprávneho kraja až do konca
školského roka.
-lw-

D

6

INZERCIA / SPEKTRUM

18/2019

Hľadajú domov

V spolupráci s Karanténnou stanicou Malacky budeme v mestských
médiách zverejňovať informácie o psíkoch, ktoré hľadajú domov. Ak
máte o niektorého z nich záujem, ozvite sa na uvedené kontakty.

Turbo
Meno dostal vďaka
svojmu temperamen
tu. Skvele si vychádza
s ľuďmi i psami, preto
je vhodný aj ako spo
ločník k iným psom.
Nepohrdne ani nároč
nejšou aktivitou a jeho
výdrž by určite ocenil
nejeden športovec.
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Maxík
Sympatický päťroč
ný kríženec stredného
vzrastu je vhodný ako
psí jedináčik. Má prí
jemnú, priateľskú po
vahu a miluje pre
chádzky. Je ideálnym
spoločníkom do bytu
alebo domu s celoroč
ným prístupom dnu.

Alex
Dvojročný kríženec
je nekonfliktnej pova
hy a znesie aj celoročný
pobyt vonku. Zbožňuje
voľný pohyb a aporto
vanie. Na svoju novú
rodinu netrpezlivo
čaká v útulku už viac
ako pol roka.
-lw-

Kontakty: telefón: 034/772 25 11, mail: ksmalacky@gmail.com
facebook: Karanténna stanica Malacky

Jesenná
deratizácia

Mestský úrad Malacky určuje termín na vykonanie
jesennej pre
ventívnej celoplošnej deratizácie na
území mesta Malacky do 15. novembra.
Povinnými subjektmi na vykonanie preventívnej de
ratizácie sú: fyzické osoby a správcovia zariadení spo
ločného stravovania, zdravotníckych zariadení, ob
chodných a podnikateľských prevádzok, školských
a predškolských zariadení, prevádzkových a adminis
tratívnych budov, obytných domov, rodinných domov
(v prípade chovu hospodárskych zvierat), kanalizač
nej siete, výrobných a prevádzkových objektov, vo
jenských objektov.
Tieto subjekty sú povinné vykonať deratizáciu vo svo
jich objektoch, príp. v objektoch, kde na území mesta Ma
lacky vykonávajú funkciu správcu.
Po vykonaní deratizácie treba zaslať pracovný list,
resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác
obratom na MsÚ Malacky (Útvar výstavby a životného
prostredia, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky). Ne
dodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle
platných právnych predpisov.
MsÚ
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Vzdelávanie mladých o trhu práce a o živote
Žiaci ZŠ Záhorácka Monika Moravčíková,
Vanesa Tangelmayerová, Ľubica Nagyo
vá, Jakub Elšík a Peter Kottlík sa spolu
s ďalšími mladými ľuďmi z ICM Malacky
(Protect work) zúčastnili na medziná
rodnej mládežníckej výmene z progra
mu Erasmus+. V rámci neho sa vzdelávali
o uplatnení sa na trhu práce a v živote.

„Nehľadajte šťastie, pretože je prchavé. Nauč
te sa využívať svoju energiu správne a nemrhajte
svojím potenciálom činnosťami, ktoré vás neroz
víjajú... ak ťa baví pozerať youtuberov, skús to aj
ty! Len pasívne pozeranie ti dvere k úspechu ne
otvorí. Ak dokážeš nájsť svoj životný smer a zistíš,
čo chceš v živote robiť, vyhral/a si. Gratulujeme,
si šťastný človek, lebo VIEŠ, KTO SI a ČO CHCEŠ v
živote dosiahnuť,” povedal kouč, spíker, profe
sionálny psychometrik a mentor manažmen
tu Owen Fernandes. Personalistka Tatiana
Hubíková svojmu mladému publiku zdôraz
ňovala, aby sa v profesijnom živote zamerali

na to, čo ich bude baviť, aby veci robili s láskou
a aby boli čestní. Podľa nej je nevyhnutné učiť

sa správnym hodnotám a byť čestným k sebe,
druhým i k planéte.

Lektori poskytli mladým ľuďom kariér
ne poradenstvo, prezradili, aké najčastej
šie úskalia čakajú na trhu práce, učili ich, ako
správne vytvoriť životopis a dali im rady, ako
uspieť na pracovnom trhu. Žiaci si vyskúšali test osobnosti, aby zistili, aký typ povolania
je vzhľadom na ich povahu, potenciál a záujmy
najvhodnejší.
Každá generácia má odlišné postoje k za
mestnaniu, iné očakávania a prístupy k pl
neniu pracovných úloh a je dôležité vedieť
navzájom na pracovisku spolupracovať a ko
munikovať. Napríklad generácia Z, ktorú
predstavujú dnešní žiaci základných škôl,
bude vzhľadom na starnutie populácie a glo
balizačné trendy pracovať v multikultúrnom
prostredí s rôznymi generáciami. Účastníci
mládežníckej výmeny v rámci programu Eras
mus+ získali certifikát YOUTHPASS.
Text: M. Kottlík,
foto: ICM Malacky
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blahoželanie
Na krídlach motýlích
prilieta prianíčko,
aby Ti, babka Angela,
svietilo slniečko.
Slniečko šťastia, lásky a nádeje,
nech sa Tvoje srdiečko
radosťou zahreje a zasmeje.
Ku krásnym 88. narodeninám Ange
le Hrčkovej
blahoželajú deti,
nevesty, vnúčatá
a pravnúčik Jojko.
MALACKÁ MATRIKA
od 14. do 21. 10. 2019
Povedali si ÁNO
Petronela Drinková a Ľu
bomír Matúšek
Elena Kupcová a Marek Súdny
SPOMIENKY
2. novembra si pri
pomenieme 10.
výročie, čo nás na
vždy opustila naša
drahá manželka,
mamička a babka
Darina Šabíková
z Malaciek. S láskou a úctou spo
mínajú manžel Jaroslav, syn Jaro
slav s rodinou, dcéra Renátka s ro
dinou, vnúčatá Jaroslav, Alex, Ka
rolínka, Nikolaj a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Osud je veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal,
zostanú iba spomienky
a v srdci žiaľ.
4. novembra uply
nie
smutných
a ťažkých 15 rokov,
čo nás navždy
opustil František
Patsch. S láskou
a úctou spomína
jú manželka, vnučka Gabika a Paľo
s rodinami. Za tichú spomienku ďakujeme.
Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal si ani zbohom,
už neprídem.
Len kyticu z lásky na hrob
môžeme Ti dať,
zapáliť sviečku a ticho spomínať.
18. októbra si pri
pomíname 45 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
tatko a stareček
Ján Smol inský
z Malaciek, a záro
veň si 21. októbra pripomíname je
ho nedožitých 96 rokov. Kto ste ho
poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. S láskou a úctou
spomínajú dcéra Darina, zať Peter,
vnučky Miriam a Petra s rodinami.
28. októbra uplynie 8 rokov, čo nás
navždy opustil náš manžel, otec
a dedko Ladislav
Hrčka. Dnes len
kytičku kvetov na
hrob mu môže
me dať, ticho sa
modliť, s úctou a
láskou spomínať.
Manželka Angela, deti, nevesty,
vnúčatá a celá rodina.
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Bezplatná

právna

poradňa
pre
seniorov
8. november

Piatok

22. november od 10.00 h
6. december do 12.00 h
20. december

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 129). Prines
te si so sebou občiansky preukaz (pre
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 neza
stupujeme ani v konaniach
na súdoch.
-red-

Blíži sa Malacká desiatka
a Malacký kilometer
V sobotu 26. októbra v Zámoc
kom parku sa uskutoční 36.
ročník Malackej desiatky.
Preteky sú súčasťou Morav
sko-slovenského bežeckého
pohára a seriálu Grand Prix
Záhoria.

K malackej desiatke neodmysli
teľne patria aj detské preteky Ma
lacký kilometer, zaradené do Zá
horáckeho detského bežeckého po
hára. Podujatie organizujú Komisia
pre šport a mládež pri MsZ Malacky
a Centrum voľného času Malacky,
spoluorganizátormi sú AC Malacky,
Klub zdravotne postihnutých detí
a mládeže Slovenského zväzu teles
ne postihnutých, Dobrovoľný hasič
ský zbor Malacky a AD HOC.
Srdečne pozývame obyvateľov
a návštevníkov mesta: príďte po
vzbudiť bežcov a vytvoriť peknú
športovú kulisu ich bežeckým výko
nom.
Text: CVČ/-red-, foto: archív

Úspech našich
mladých recitátorov

Malacký kilometer

Štart: 10.00 h, futbalový štadión, Zámocký park, Malacky
Čas
Rok
Kategórie
štartu
narodenia
10.00 h najmladší žiaci
2008–2009
10.05 h najmladšie žiačky
2008–2009
10.10 h mladší žiaci
2006–2007
10.20 h mladšie žiačky
2006–2007
10.30 h starší žiaci
2004–2005
10.40 h staršie žiačky
2004–2005
10.50 h žabky – chlapci – prípravka
2010–2011
10.55 h žabky – dievčatá – prípravka
2010–2011
11.00 h žabiatka – chlapci – mladšia prípravka
2012–2013
11.05 h žabiatka – dievčatá – mladšia prípravka 2012–2013
11.10 h žubrienky – chlapci predškoláci
2014–2015
11.15 h žubrienky – dievčatá predškoláčky
2014–2015
11.20 h benjamínkovia – chlapci
2016 a mladší
11.25 h benjamínkovia – dievčatá
2016 a mladší

Dĺžka
trate
400 m
400 m
600 m
600 m
1000 m
1000 m
200 m
200 m
150 m
150 m
100 m
100 m
60 m
60 m

Malacká desiatka

Štart: 12.00 h, atletická dráha, futbalový štadión, Zámocký park, Malacky
Kategórie: juniorky, dorastenky, ženy, ženy 35+, ženy 45+, juniori, dorastenci,
muži do 39 rokov, muži 40+, muži 50+, muži 60+, muži 65+, muži 70+.
Najstarší žiaci Literárno-dramatického odboru Základnej ume
leckej školy v Malackách Niko
leta Palkovičová a Filip Prášil
patria medzi recitátorskú špičku v bývalom Československu.

Pod odborným lektorským vede
ním Petra Weincillera sa zúčastnili
na Medzinárodnom festivale poézie
vo Valašskom Meziříčí, kam chodia
najlepší recitátori z Česka i Slovenska.
Tento rok ich bolo 53. Každý účast
ník má pripravené dva texty na pred
nes. Počet bodov po prvom kole rozhoduje, či recitátor pokračuje na druhý deň do druhého kola. Filip nás veľmi pekne reprezentoval s textom
Lawrenca Ferlinghetiho Bielizeň, avšak
druhé kolo minul o pár bodov. Niko
leta prednášala interpretačne náročný
Hviezdoslavov text Nový svet. Postúpila do druhého kola, kde očarila porotu
aj divákov svojím šarmom i komikou
pri interpretácii textu Marie Jenney
Howe Monológ proti hlasovaciemu
právu žien. Mimoriadne vysoké bo
dové hodnotenie jej prinieslo krásne
druhé miesto, pričom od víťazstva ju
delil iba jediný bod. Obom ďakujeme
za vzornú reprezentáciu.
Text a foto: ZUŠ Malacky

pozvánka

Druhé kolo
extraligy
žien bude
v Malackách

Stolnotenisový klub Malacky
pozýva všetkých športových nad
šencov na domáce zápasy druhé
ho kola extraligy žien. Turnaj sa
uskutoční v sobotu 26. októbra
v Mestskej stolnotenisovej hale.
Malačianky odohrajú dva zá
pasy. O 10.00 h sa postavia proti
STO Valaliky a o 16.00 h si zmerajú
sily s Orion Belá nad Cirochou.
-red-/-pr-
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Sielnica: športoví
strelci priniesli
dve striebra
Strelectvo na Slovensku vždy pat
rilo medzi obľúbené športy. Mno
hí strelci z čias Zväzarmu sú stále
úspešní aj dnes. Cieľom streleckých
súťaží pre poľovníkov je skvalitnenie
streleckých schopností jednotlivcov
a zvýšenie bezpečnosti pri zaobchá
dzaní so zbraňou, ako aj pre úspeš
né a humánne lovenie v poľovníckej

Futbalisti
si pripísali
tri body

Futbalisti FC Malacky si v 11. a 12.
ligovom kole pripísali tri body. V Ro
hožníku sa im podarilo po prvý raz
v histórií zdolať domáci FC 1:0, o gól
sa postaral ghanský legionár Ed
mund Addo. Víťazne naladení cesto
vali v ďalšom ligovom kole na ihris
ko lídra z Rače, kde však po tuhom
boji prehrali 1:2. Po dvanástich odo
hratých zápasoch sú Malačania na
ôsmej priečke, najbližšie sa pred
stavia doma v nedeľu 27. októbra
o 14.00 h proti ŠK Báhoň.

V silnej konkurencii 26 strelcov z ce
lého Slovenska nastrieľal 197 bodov
z 200 možných, čím získal výkon
nostnú triedu Majster streľby.
Rovnaký počet bodov dosiahol aj
Róbert Láska, a tak o víťazovi rozho
doval až rozstrel. V ňom získal S. Ha
ramia 39 bodov, čo stačilo na celkové
2. miesto.

FC Rohožník – FC Malacky 0:1 (0:1)
Gól: 36. E. Addo
Zostava FC Malacky: Juraj Krko
šek – Lukáš Rupec, Štefan Kovárik (C),
Adam Velický, Jakub Sagula, Juraj Mi
klušičák (Pavol Michalovič), Samuel
Livora, Mladen Vučić, Denis Pecho, Ju
lian Caro Sepulveda, Edmund Addo.

Cezpoľní bežci
opäť pokorili
Zámocký park
praxi. Organizuje ich Slovenská po
ľovnícka komora (SPK).
Na majstrovstvách SPK v Sielnici
sa darilo aj Malačanom. Predviedli sa
v disciplíne G 200 (streľba z poľovníc
kej guľovnice na 100 metrov – 4 terče
po 5 výstrelov). Stanislav Haramia
mal blízko k historickému úspechu.

Striebornú medailu a 1. výkon
nostnú triedu si zo súťaže odniesol
aj Marián Haramia v kategórii vete
ránov, keď dosiahol 194 bodov z 200
možných (úspešnosť 97 %). Ďalší ma
lacký športový strelec Dalimír Tekel
obsadil 8. miesto.
Text: M. Merc, foto: SPK

Prostredie Zámockého parku sa v závere septembra stalo dejiskom
okresného kola v cezpoľnom behu, na ktorom sa v ôsmich kategóri
ách zúčastnilo 139 pretekárov z 10 škôl. Bežecké súboje sa odohrá
vali na novej, 500-metrovej trati s mierne zvlneným profilom. Súťaž
zorganizovalo Centrum voľného času v spolupráci s AD HOC Malac
ky a ZŠ Záhorácka.

Stalo sa už tradíciou, že organizá
tori zaradili do programu aj štyri ne
postupové kategórie. Víťazkou naj
mladších žiačok sa stala Regina Sle
záková (ZŠ Mansveta Olšovského),
najrýchlejším najmladším žiakom

Malacky žili florbalom
Športová hala Malina hostila od stredy 9. októbra do nedele 13. ok
tóbra prestížny florbalový turnaj Euro Floorball Cup. V mužskej i žen
skej kategórii sa dovedna predstavilo 12 elitných tímov zo Slovenska,
Nórska, Španielska, Maďarska, Nemecka, Ruska a Poľska.

Mužský turnaj senzačne ovládli
florbalisti Tsunami Záhorská Bystrica,
ktorí vo finále zdolali nórskeho vicemajstra Greåker IBK 3:2 po samo
statných nájazdoch. Medzi ženami
dominoval ruský tím Nauka SAFU,
ktorý vo finále poľahky zdolal Ky
sucké Nové Mesto 8:2.
Malackí organizátori turnaj zvlád
li, tribúna v ŠH Malina bola počas
víkendových zápasov plná. Víťazné
tímy sa kvalifikovali do florbalovej
Ligy majstrov. Ako pre Malacké po
hľady povedal prezident Sloven
ského zväzu florbalu Oto Divinský,
turnaj sa mal pôvodne konať v Pet
rohrade, avšak ten od organizácie
odstúpil.
„Keďže som Malačan, navrhol som
uskutočniť podujatie v Malackách aj
vzhľadom na to, že tu máme florbalo
vý klub a poznám tunajšie prostredie,”
vysvetlil. Podľa jeho slov sa florbal na
Slovensku stáva čoraz populárnejší
a členská základňa sa rozrastá: „Takis
to je to aj v Malackách, kde sa však bo
ríme s priestorovými problémami. Bo
hužiaľ, florbal sa dá hrať iba vo vnút

ri, a tým sme veľmi limitovaní, keďže
hala a všetky telocvične v Malackách
sú veľmi vyťažené a dostať v nich väčší
priestor je zložité. Toto nám bráni k eš
te väčšiemu rozvoju. Verím však, že sa
situácia v Malackách zlepší. Florbal je
mladý šport a ešte nemá toľko divákov
ako tradičné športy, ktoré odchovali
už niekoľko generácií. Na naše zápasy
chodia zväčša príbuzní a priatelia hrá

čov, to sú tí hlavní fanúšikovia. Ale aj
tí vedia vytvoriť búrlivú atmosféru na
zápasoch,” dodal O. Divinský.
Pred niekoľkými rokmi sa do šir
šej nominácie slovenskej juniorskej
reprezentácie dostala Malačianka
Mária Uhrová, tento rok dostal mož
nosť obliecť si reprezentačný dres aj
ďalší Malačan, Martin Haba. Na tur
naji Polish Cup 2019 bol brankárskou
dvojkou a do bojov nezasiahol, no je
ešte mladý a florbalovú budúcnosť
má pred sebou.

bol Matias Michalovič (ZŠ Štúrova),
medzi mladšími žiačkami nenašla
premožiteľku Hana Zálesňáková
(ZŠ Zohor) a v súťaži mladších žia
kov dominoval Teodor Volek (ZŠ
Záhorácka).
Prvenstvo v kategórii starších
žiačok si vybojovala Rebecca Sle
záková (ZŠ Mansveta Olšovského)
a 29-členné štartové pole starších
žiakov ovládol Leo Olšavský (ZŠ
Stupava). V súťaži študentov zvíťazi
li Marek Ondrovič a Mária Šimeko
vá (obaja Gymnázium, Ul. 1. mája,
Malacky).
Text: P. Filip, foto: CVČ

Text: -mb-/www.malackepohlady.sk,
foto: 1. SC Malacky

Stolnotenisový
klub pozýva deti

Malacký stolnotenisový klub
robí nábor detí od 6 do 12 ro
kov. Pravidelné tréningy bývajú
v pondelok, v utorok a vo štvrtok
od 15.00 h v stolnotenisovej hale
na Sasinkovej.
Bližšie informácie u trénerov na
tel. 0940 23 42 83, 0905 95 7186
alebo e-mailom
mskmalacky1936@gmail.com.
MSK

FK Rača Bratislava – FC Malacky 2:1
(2:1)
Gól FC: 31. J. Miklušičák
Zostava FC Malacky: Juraj Krko
šek – Lukáš Rupec. Štefan Kovárik (C),
Andrija Bakrač, Adam Velický, Jakub
Sagula, Samuel Livora, Mladen Vučić
(Pavol Michalovič), Denis Pecho (Ja
kub Hitmar), Juraj Miklušičák, Julian
Caro Sepulveda.
M. Binčík

Strojár

pokračuje

v bodovej
žatve

Malackí hádzanári si v ostatných
dvoch prvoligových kolách pripísali
ďalšie tri body do tabuľky, v ktorej
im po siedmich zápasoch patrí 3.
miesto. V šiestom kole sa im podarilo
zachrániť bod na palubovke silného
Tatranu Stupava. Ostatné ligové kolo
potešili iba výsledkom a výhrou nad
DAC Dunajská Streda, pretože výkon
to nebol najlepší. Najbližší zápas
odohrá Strojár v sobotu 2. novem
bra o 18.00 h na domácej palubov
ke proti štvrtému Martinu.
HC Tatran Stupava – Strojár Ma
lacky 26:26 (18:11)
Zostava Malaciek: Roman Pia
ček (Miroslav Velebný, Peter Kováč)
– Jakub Krajčír (2), Tomáš Baláž, Da
vid Rybjanský, Lukáš Konečný (4), Ján
Janoštiak (11), Michal Ichman (2), Ro
man Valachovič (2), Mário Prevaj (1),
Matej Adamkovič (2), Matúš Novota,
Patrik Walter, Peter Puškáč (2).
Strojár Malacky – ŠK DAC Dunaj
ská Streda 29:23 (11:10)
Zostava Strojára Malacky: Ro
man Piaček (Miroslav Velebný, Peter
Kováč) – Jakub Krajčír (3), Tomáš Baláž
(4), Lukáš Konečný (6), Ján Janoštiak
(4), Michal Ichman (1), Roman Vala
chovič (3), Matej Adamkovič (3), Ma
túš Novota (1), Patrik Walter (1), Peter
Puškáč (3).
M. Binčík
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