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úvodník

Jedno je isté –
Vianoce
budú
Každý rok je to rovnaké. Zo všet
kých strán počúvame – Vianoce sú
sviatky pokoja, ide o atmosféru, du
chovno, rozjímania, v žiadnom prí
pade nie o konzum. Nedávajte deťom
pod stromček celé hračkárstvo, radšej
sa im venujte, varujú psychológovia.
Neprejedajte sa, neprepíjajte, dvíhajú
prst lekári. Sociálne siete sú zaplave
né duchaplnými statusmi o láske.
A realita? Asi je zbytočné odpovedať.
Keď sa pozrieme vôkol seba, vidíme,
že onen povestný hrach hádzaný na
stenu opäť nesklamal. Samozrejme
– česť výnimkám. A jedna z týchto
výnimiek sa nechala počuť: „Doma
sme sa dohodli, že si pod stromček
dáme jeden druhému maximálne dva
darčeky, symbolicky, aby si každý na
šiel vianočné prekvapenie. My naozaj
nič nepotrebujeme, máme všetko.”
Múdre a hlavne oslobodzujúce nasta
venie sa na nadchádzajúce sviatky.
Čo všetko nás ešte môže zväzovať
a nedovolí nám naplno sa ponoriť do
zázračného vianočného očakávania?
Alebo sa rovno spýtajme – kto? Na
príklad zlomyseľní ľudia. Barbari, va
gabundi, chuligáni, kazisveti, vandali
a našlo by sa i zopár tvrdších syno
ným. Ako inak nazvať tých, ktorí olá
mali čerstvo zasadené stromčeky me
dzi Bernolákovou ulicou a Mierovým
námestím? To, čo spáchali, je ohavné
a nenormálne. Stromčeky vysadili Ma
lackí zberači, skupina mladých dob
rovoľníkov, odhodlaných skrášľovať
a zveľaďovať naše mesto. Veríme, že
ich tento hanebný počin neodradí od
ďalších aktivít.
Jedno je isté – Vianoce budú tak či
onak. Či ľudia vykúpia supermarket,
alebo pochopia, že naozaj potrebu
jú málo, či budú rozsievať zlobu
a nenávisť, alebo stavia na lásku
a dobroprajnosť. Nie je ťažké uhád
nuť, komu bude pri štedrovečernom
stole viacej chutiť.
I. Sochorová

Vianočné trhy
na Kláštornom námestí budú
rovnako krásne a čarovné
Ako výjav zo zimných obrázkov Josefa Ladu – i tak môžu pôsobiť
tohtoročné vianočné trhy v Malackách. Vedenie radnice verí, že
sviatočná dedinka s kostolom, stromčekom, stánkami s rôznymi
maškrtami, a to všetko v područí ďalších monumentálnych stromov, navodí tú správnu atmosféru. Adventné Malacky 2019 otvorilo veľkolepé vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

V nedeľu 1. decembra začal ad
vent. Pre naše mesto to už tradič

História malackého
zdravotníctva

v knižnej podobe
Svetlo sveta uzrela nová publikácia o histórii zdravotníctva
v našom meste. Knihu Malacké
zdravotníctvo v historickom
vývoji, obrazoch a spomienkach autorov Jána Tedlu, Miroslava Tedlu a Stana Bellana vydalo mesto Malacky.

Na 150 stranách približuje dejiny
zdravotnej starostlivosti u nás: od by
linkárstva po priemyselné spracova

nie, od vojenskej nemocnice v Malom
kaštieli až po súčasnú modernú ne
mocnicu. Historické fakty a fotografie dopĺňajú zaujímavosti a spomien
ky mnohých zdravotníckych pracov
níkov.
Knihu Malacké zdravotníctvo v historickom vývoji, obrazoch a spomienkach si môžete zakúpiť v Turisticko-
-informačnej kancelárii Mestského
centra kultúry v Malackách na Záho
-lp-/-otanoráckej ulici.

ne znamená začiatok plejády kul
túrnych a spoločenských podujatí

v rámci jedného veľkého podujatia
– Adventných Malaciek.

Chlapčenský zbor
so standing ovation
V prvú adventnú nedeľu sa v Kos
tole Nepoškvrneného počatia Panny
Márie predstavilo zoskupenie zvuč
ného mena – Bratislavský chlap
čenský zbor. Na slovenskej ume

leckej scéne pôsobí od roku 1982.
Jeho zakladateľkou i dirigentkou je
Magdaléna Rovňáková, klaviristkou
Dana Hajóssy a druhým dirigentom
Gabriel Rovňák ml. Zbor pripravil
aj tento rok pre svojich fanúšikov
veľkú hudobnú vianočnú nádielku,
pričom ich bohatý december otvo
ril práve koncert v Malackách. Tele
Pokračovanie na strane 3

Mesto kupuje

ďalšie

pozemky

Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili kúpu ďalších
pozemkov do vlastníctva mesta. Ide o 13 parciel v bývalom
areáli Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktoré spravuje
Slovenský pozemkový fond.

Za plochu 2 070 m² mesto zapla
tí 30 852 € (kúpnu cenu 14,90 €/m²
stanovil SPF). Vlastníctvo týchto po
zemkov je dôležité pre zriadenie vo
dovodnej prípojky a príjazdovej ko
munikácie k plánovanej kompostár
ni. Mesto ešte v tomto mesiaci podá
eurofondovú žiadosť na projekt jej
-lpvýstavby.			
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Plánujeme preinvestovať
najviac peňazí

za posledné štyri roky
Mesto Malacky predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2020. Celkové príjmy a výdavky sa navrhujú vo výške
23 175 267 € a rozpočet sa predkladá ako vyrovnaný.

„Hoci budeme hospodáriť s najvyššou sumou za posledné 4 roky, čo je
spôsobené aj naším úspechom v čerpaní dotácií, musíme priznať, že išlo
o doteraz najťažšie zostavovaný rozpočet. Samospráva bola postavená
pred hotovú vec, pretože musíme vykryť zákonné navýšenia, s ktorými sme
nepočítali. Napriek tomu môžeme byť
maximálne hrdí a spokojní, ako sa
nám podarilo zostaviť rozpočet a rozsah investícií,” skonštatoval primátor
Juraj Říha.
Najväčší objem bežných výdav
kov predstavujú zákonné, teda po
vinné navýšenia (zvýšenie platov pre
pedagogických a nepedagogických
Nárast povinných výdavkov:
• 20 % platy pedagogických
zamestnancov,
• 10 % platy nepedagogických
zamestnancov,
• 10 % platy zamestnancov
verejnej správy,
• zvýšenie minimálnej mzdy,
• rekreačné poukazy,
• zvýšenie zákonného poplatku
za spracovanie odpadov.
zamestnancov, pre zamestnancov
verejnej správy, rekreačné poukazy,
zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie
zákonného poplatku za spracovanie
odpadov). Napriek týmto objektív
nym problémom je to najsilnejší roz
počet vo svojej kapitálovej časti za
posledné štyri roky.
Investície z externých zdrojov
Kapitálové výdavky (investície) sa
plánujú vo výške 6 089 537 €. Väčšinu
z tejto sumy predstavujú realizácie
eurofondových projektov – cyklotrasa Družstevná–Radlinského, cyklo

trasa Pezinská–priemyselný park, vý
stavba detských jaslí, modernizácia
odborných učební v ZŠ Záhorácka.
Návrh rozpočtu obsahuje aj ďal
šie tri investičné projekty, ktoré sú zatiaľ v hodnotení. Ide o rozšírenie Ma
terskej školy na Záhoráckej, výstav
bu krytých prístreškov pre bicykle
a vybudovanie komunitného centra

nosť Pozagas, a. s., na základe doho
dy s mestom sumu 33 000 €.
Investície z vlastných peňazí
Najvýraznejšie investície z mest
ských peňazí pôjdu do Základnej ško
ly Dr. J. Dérera, do verejného osvetle-

Investičné projekty
z externých zdrojov:
• cyklotrasa Družstevná–Radlin
ského (1,2 milióna €),
• cyklotrasa Pezinská–priemysel
ný park (1,1 milióna €),
• v ýstavba detských jaslí
(615 000 €),
• modernizácia odborných učeb
ní v ZŠ Záhorácka (181 000 €),
• rozšírenie MŠ Záhorácka,
• výstavba krytých prístreškov pre
bicykle,
• v ybudovanie komunitného
centra v areáli CVČ,
• modernizácia premietacej tech
niky v kine,
• rekonštrukcia chodieb v ZŠ Zá
horácka.

Investičné projekty
z vlastných zdrojov:
• dokončenie výstavby novej
telocvične v ZŠ Dr. J. Dérera
(550 000 €),
• rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Dr. J.
Dérera (160 000 €),
• pokračovanie výstavby verej
ného osvetlenia v doteraz ne
osvetlených miestach, napr. Zá
horácka pred základnou školou,
kde bude osvetlenie súčasťou
budúcej cyklotrasy Družstevná–
–Radlinského, odstránenie be
tónových stožiarov na Radlin
ského (180 000 €),
• dofinancovanie kúpy pozemku
pre športovú arénu (500 000 €),
• rekonštrukcia miestnych komu
nikácií – Ulica Jozefa Kubinu,
chodník pozdĺž Ulice M. R. Štefá
nika v úseku od Veľkomoravskej
po Boreckého, ulica Radlinské
ho v súvislosti s výstavbou cyk
lotrasy (350 000 €).

v areáli Centra voľného času. I keď sa
zatiaľ čaká na vyhodnotenie žiados
ti, do návrhu rozpočtu boli zahrnuté
kvôli schváleniu spolufinancovania
zo strany mesta.
V rámci ďalších investícií s pomo
cou externých zdrojov sa bude mo
dernizovať premietacia technika v kine, na ktorú sme dostali dotáciu
40 000 € z Audiovizuálneho fondu
(mesto zaplatí 45 000 €).
Plánuje sa aj rekonštrukcia cho
dieb v Základnej škole na Záhorác
kej ulici. Z predpokladanej výšky
nákladov 50 000 € poskytne spoloč

nia, do kúpy pozemku na budúcu
športovú arénu a do rekonštrukcie komunikácií. V dôsledku výpadkov príj
mov (už spomínané zákonné navý
šenia) sa však museli investičné plá
ny výrazne zredukovať. „Mrzí ma, že
sa nepodarilo zapojiť viac financií na
výraznejšiu opravu ciest. V pláne sme
mali aj Námestie SNP, Ľuda Zúbka, Sasinkovu, Jesenského, druhú časť Hlbokej či zvyšok Kozej,“ priznáva primátor.
O návrhu rozpočtu mesta Malac
ky na rok 2020 bude mestské zastu
piteľstvo rokovať vo štvrtok 12. de
Ľ. Pilzová
cembra. 		

Nové stromčeky už niekto zničil
Sympatický pokus mladých
dobrovoľníkov z občianskeho
združenia Malackí zberači nenašiel pochopenie u všetkých.
Stromčeky, ktoré nedávno vysadili medzi Bernolákovou ulicou a Mierovým námestím, vydržali nepoškodené len zopár
dní. Mladučké jablone, hrušky,
čerešne, marhuľa a slivka už
majú polámané vetvičky.

Čiastočná
uzávierka ulice
Jozefa Kubinu

Upozorňujeme verejnosť, že od
pondelka 2. decembra je uzav
retý jeden jazdný pruh na ulici Jo
zefa Kubinu. Uzávierka súvisí s vý
stavbou kanalizácie a potrvá do
konca februára budúceho roka.
		

-red-

Malackí zberači sa snažia vo svo
jom voľnom čase skrášľovať naše
mesto a zlepšovať životné prostredie
nás všetkých. Preto zbierajú odpad
ky, čistia verejné priestranstvá a sa
dia stromy. My všetci by sme si z nich

mohli zobrať príklad. Čo teda vedie
ľudí k tomu, aby ničili prírodu a pod
kopávali úsilie niekoho iného? Pod
ľa informácií z mestskej polície hrozí
páchateľovi pokuta do výšky 331 €.
-mb-/-lp-/-otano-

Ako sme už informovali v mestských médiách, v dôsledku nových
zákonných povinností čelí mesto značnému výpadku príjmov. Odhadovaná suma prekračuje milión eur. Nestačí ani to, že samospráva
maximálne využíva vlastné zdroje i rezervy a úspešne čerpá externé dotácie. Navrhuje preto zvýšiť niektoré miestne dane (pozemky,
stavby, byty, nebytové priestory) a poplatky za odvoz komunálneho
odpadu. V priemere ide o tretinu.

Ako sa rozloží zvýšenie
miestnych daní
a poplatkov?
Prevažnú časť sumy, ktorú by
mesto týmto spôsobom získalo, tvo
ria stavby, potom pozemky a najme
nej by sa na nej podieľali byty a neby
tové priestory.
Zo stavieb by najväčší podiel
predstavovali priemyselné prevádz
ky a podnikanie.
Rozloženie sumy pri zvýšení
miestnych daní a poplatkov:
• stavby 75 %
• pozemky 18 %
• byty a nebytové priestory 7 %
Navýšenie pri stavbách sa
navrhuje rozložiť takto:
• priemysel a podnikanie 57 %
• štát 22 %
• bývanie 21 %
Pavol Tedla,
poslanec
MsZ
(nezávislý):

Prirodzene vnímam, že zvyšovanie daní a poplatkov pre obyvateľov je krok neželaný, nepopulárny,
nikým nechcený. To, že mesto „žije“
z daní a poplatkov, všetci rešpektujú.
Vnímam, že súčasné vedenie mesta
sa snažilo pokrývať všetky potreby
mesta a jeho občanov zo súčasných
daní (k úprave ktorých nepristúpilo posledných päť rokov), naopak
väčšinu rozvojových a investičných
projektov sa snažilo finančne pokryť
externými zdrojmi (najmä eurofondy). Súčasné legislatívne zmeny,
ktoré poslanci NR SR prijali (obedy
„zadarmo“, zvyšovanie platov vo
verejnej správe, povinnosť úpravy
chodníkov počas zimy atď.), často
bez odbornej diskusie a možnosti
pripomienkovania zo strany obcí
a miest, spôsobujú značné výpadky
v rozpočte samospráv naprieč Slovenskom, a teda aj nášho mesta (ide
o primátorom prezentovaných cca
1,2 milióna € výpadku). Zodpovedné vedenie mesta sa musí s takouto
veľkou stratou vyrovnať, no nie cestou zadlžovania, ale hľadaním dostupných zdrojov. Som presvedčený,
že po dôkladnom zvážení a prehodnotení je nútené vedenie mesta navrhnúť nepopulárne riešenie, akým
je zvýšenie miestnych daní a poplatkov. Verím, že tak urobili „s citom“,
aby následky na obyvateľov neboli
drastické a dramatické. S o to väčším dôrazom budem ako poslanec
sledovať efektívne a hospodárne
použitie aj takto navyše získaných
finančných prostriedkov.

Príklady nárastu miestnych
daní – podnikateľské subjekty:
• spoločnosť v priemyselnom par
ku (haly cca 58-tisíc m², pozemky cca
130-tisíc m²) o 53 420 €/rok,
• spoločnosť v priemyselnom par
ku (haly cca 33-tisíc m², pozemky cca
61-tisíc m²) o 38 420 €/rok,
• spoločnosť v priemyselnom par
ku (haly cca 15-tisíc m², pozemky cca
25-tisíc m²) o 10 820 €/rok,
• pekárenská spoločnosť o 7 469
€/rok,
• poľnohospodárska spoločnosť
o 14 436 €/rok.
Malacky nie sú v takejto situácii
výnimkou. Výpadok príjmov trápi sa
mosprávy po celom Slovensku. Zvý
šenie daní preto avizuje množstvo
Ľ. Pilzová
miest a obcí.
Daniel
Masarovič,
poslanec
MsZ
(nezávislý):

Zvyšovanie daní a poplatkov nie
je samoúčelné, ale nadväzuje na
zákonom určené navýšené povinné výdavky z mestského rozpočtu.
Keďže toto navýšenie nemá štandardizované krytie v príjmovej časti
rozpočtu cez zodpovedajúci nárast
podielovej dane, sú vyššie dane legitímnym nástrojom pre vykrytie
príjmového schodku. Navyše, v absolútnych číslach to nie je nijako
dramatické. Zároveň tým zachovávame kontinuitu rozvoja mesta pre
rozbehnuté projekty, ktoré vyžadujú
spolufinancovanie.
Jozef
Mračna,
poslanec
MsZ
(SMER-SD):

Hoci sa päť rokov nezvyšovali
žiadne mestské dane ani poplatky,
v Malackách sa vo veľkom investovalo. Návrh nepochybne vychádza z reality, a keďže chceme, aby
sa mesto rozvíjalo aj ďalej, plne ho
rešpektujem.

číslo 22 vyjde
18. decembra

ADVENTNÉ MALACKY
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Vianočné trhy na Kláštornom námestí
budú rovnako krásne a čarovné
Dokončenie zo strany 1

so, okrem iného, disponuje širokým
repertoárom sakrálnej hudby. „Bú
vaj, dieťa krásne, uložené v jasle,“ táto
i ďalšie piesne a koledy sa niesli chrá
mom zaplneným do posledného
miesta, ba stálo sa až vonku. Chlapci
boli za veľmi pekný koncert odme
není standing ovation a publikum si
vyžiadalo i prídavok.
Prvá svieca už horí
Adventný koncert a slávnost
né otvorenie Adventných Malaciek
2019 umocnilo zapálenie prvej svie
ce na mestskom adventnom venci,

ktorého sa zhostil primátor. Malača
nov a širokú verejnosť pozdravil a zá
roveň pozval na nastávajúce podu
jatia: „Želám vám, priatelia, pokoj a
šťastie vo vašich rodinách, nech pre
vláda len vzájomné pochopenie medzi
vašimi blízkymi. Dnešným symbolic
kým zapálením prvej sviece na mest
skom adventnom venci a pripraveným
adventným koncertom sme začali aj
Adventné Malacky 2019. Tento rok
sme nerúbali žiadny strom, ale vyzdo
bili jeden v parku na Kláštornom ná
mestí, ktorý ste si možno doteraz ani
nevšimli. Okolo neho budú od soboty
14. decembra pripravené aj vianočné

trhy. Tie sme museli premiestniť spod
úradu kvôli začínajúcej výstavbe pod
zemnej garáže. Som však presvedčený,
že budú rovnako krásne a čarovné.“

Vianočné trhy na novom mieste
Neodmysliteľnou súčasťou Ad
ventných Malaciek sú vianočné trhy.
Ich presun z Mierového námestia na
Kláštorné námestie prekvapil nejed
ného Malačana. „Príprava vianočných
trhov sa nezačína týždeň či dva pred
podujatím, ale už v lete. Je známe, že
v mieste Mierového námestia má byť
v dohľadnej dobe stavenisko z dôvodu
výstavby polyfunkčného objektu Seve

rín. Nemohol som predvídať situáciu
v jeseni či v zime, a teda ani si zobrať
na zodpovednosť zabezpečenie prí
pravy vianočných trhov na pôvodnom
mieste. Ak by sa výstavba Severína za
čala počas leta – a to bola podstatná
vec, ktorá ovplyvnila naše rozhodnu
tie, organizáciu trhov by sme nedoká
zali zmeniť. Preto sme rovno rozhodli
o presune podujatia na Kláštorné ná
mestie do parku,“ vysvetlil primátor
Juraj Říha. Ak výstavba nebude po
trebovať parkovisko, priestor Mie
rového námestia bude aj počas via
nočných trhov využitý na parkova
nie.
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Primátor tiež dostáva od ľudí
otázky súvisiace s vianočným stro
mom. Priamo v parku na Kláštornom
námestí je ozdobený veľký ihličnan.
Podľa slov J. Říhu nemalo význam
stínať a osádzať strom na tradičnom
mieste, keď sa vianočné trhy budú
konať len cez cestu. „Celkovo to bude
iné, komornejšie. Rešpektujeme názor
miestnej farnosti a vypúšťame veľké
pódium. Vyskúšame si a otestujeme
trhy aj s výhľadom na budúci rok, keď
už bude stavba Severína prebiehať.
Ideme do neznámeho, čaká nás niečo
nové. Obyvateľov pozývam, nech si to
prídu užiť,“ povedal primátor.
Deň po vyjdení tohto čísla Ma
lackého hlasu prišiel Mikuláš, počas
toval malých Malačanov dobrotami
a spolu s nimi rozsvietil vianočný
strom na Kláštornom námestí.
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský
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Pribúdajú ďalšie
dokončené opravy

Tridsať rokov po Nežnej
z pohľadu člena KDH
Spomína Dušan Dobrovodský
V minulom vydaní Malackého
hlasu spomínali na obdobie
Nežnej revolúcie niektorí bývalí členovia VPN. Dovoľte mi, milí
čitatelia, doplniť informácie
o revolúcii z roku 1989.
Vo VPN bolo mnoho rôznych
očakávaní. Okrem pádu totalitného
režimu jedni očakávali náboženskú
slobodu, iní výmenu miestnych funk
cionárov za seba, ďalší zase okamžitú
reštitúciu majetkov a pôdy, možnosť
voľného podnikania, riešenie ekolo
gických problémov, samostatné Slo
vensko a podobne.
Popri snahe rýchlo vymeniť funk
cionárov však vznikali aj zmätky,
pričom do VPN sa dostalo i viacero
komunistov. Stačilo povedať „Som
s vami!” a ako veci znalý mohol do
stať akúkoľvek funkciu, na ktorú si
mladí VPN –kári netrúfali. Tak sa stalo,
že v Malackách sme dosiahli koneč
nú „remízu” predčasne, už pred vzni
kom strán.
Tento stav si však už v decembri
1989 vyžadoval postupný zrod po
litických strán, čo však zároveň osla
bovalo VPN. A to sa i dialo, ale čistí
VPN-kári to nepostrehli a považovali
to snáď až za zradu ideálov revolú
cie (viď minulé číslo Malackého hla
su – o Dušanovi Dobrovodskom). Až
potom, po vzniku nových strán, mali
strany spolu s VPN od okrúhlych sto
lov konať výmeny kádrov. Preto bez
okrúhleho stola v Malackách dosiahli
len doplnenie troch členov do starej
štruktúry MsNV a kandidatúru Vladi
míra Moravčíka v najbližších voľbách.
O pár dní neskôr po vzniku strán
už bola situácia iná. Pri okrúhlom
stole nových strán sa už s komunis
tami nerokovalo a zvyšné funkcie si
demokraticky podelili. VPN znovu
trvala na pánovi Moravčíkovi za pri
mátora a KDH mohlo obsadiť miesto
prednostu obvodného úradu pánom
Herzom.

V minulom čísle Malackého hla
su pán Ballay vyčíta výboru VPN dve
chyby. Jednou z nich je, že „sa do SNR
dostal Dušan Dobrovodský. To nám
akosi ušlo.” Prečo sa malo KDH pýtať
VPN, čo má a a čo môže robiť? Je to
príklad vtedajšej našej chorej spo
ločnosti po dlhej dobe vymývania
mozgov.
Ako to teda bolo?
Ja osobne som po žiadnej funkcii
vopred nikdy netúžil, chýbala mi len
náboženská sloboda. Budúci členo
via hnutia spolu s ostatnými veriaci
mi už v roku 1988 na Sviečkovej ma
nifestácii oznámili svoje požiadavky.
Vnútorne sme vedeli, čo chceme.
Hneď po zrode hnutia 30. novem
bra 1989 vydalo jeho dočasné ve
denie výzvu pre celé Slovensko na
zakladanie klubov v mestách a ob
ciach. Nedostal sa tam ani jeden ko
munista. Začiatkom decembra vzni
kol takýto klub i v Malackách, ktorý
si zvolil výbor a jeho členom som bol
i ja. Potom som osobne pomáhal za
kladať kluby v obciach nášho okresu.
Bol som tiež v spojení s celosloven
ským centrom v Bratislave. Začiat
kom januára som zvolal predsedov
klubov nášho okresu a rokovali sme
v zasadačke na fare. Pán dekan Drš
ka nás už skôr rád prijal i ako výbor
VPN, ktorý sa na fare schádzal naďa
lej aj po vzniku KDH. (Chcem zdôraz
niť, že hnutie ani ja osobne nemáme
„zásluhu” na jeho odvolaní po troch
rokoch. Bol to môj spolužiak z gym
názia a priateľ.)
Ešte v decembri Slovenská národ
ná rada (SNR) odsúhlasila spôsob výmeny – kooptácie poslancov tak,
aby KSČ okamžite a bez volieb stra
tila hlasovaciu väčšinu. Dialo sa to
postupným pozývaním zástupcov
nových strán priamo na zasadnutie
pléna SNR, pričom rovnaký počet
pôvodných poslancov KSČ už na tú
schôdzu pozvaný nebol.

Ako sa tvorila kandidátka do SNR?
Pekne demokraticky ako na Aero
págu. Prednosť mali okresy podľa
počtu členov a konkrétny výber kan
didáta uskutočnili samotní členovia
v okrese. Pre veľký počet zapísaných
členov v okrese Malacky sme v po
lovici januára dostali oznámenie, že
máme v okresnom klube navrhnúť
jedného člena pre kooptáciu do SNR.
Zvolali sme preto znovu zástupcov
klubov celého okresu do Malaciek
a okrem iného sme navrhovali mož
ných kandidátov. Ja som voľbu riadil,
ale napísaný som na kandidátke ne
bol. Keď som prečítal všetky mená,
prerušil ma predseda klubu z Veľkých
Levár pán Holý a oslovil prítomných:
„Pozrite sa, pán Dobrovodský to tu už
mesiac riadi a sám na tejto kandidátke
chýba. Navrhujem dopísať ho a vyhla
sujem, že ho budem voliť.” Vtedy i ktosi
iný zdvihol ruku a po ňom aj ostatní.
A zobrali mi kandidátku z ruky. Ešte
že som sa im stačil poďakovať za dô
veru. A tak som už 7. februára 1990
sedel v zasadačke SNR v kresle po sú
druhovi Ivanovi Knotkovi zo Senice.
Po polroku v letných parlament
ných voľbách som bol na kandidát
ke na druhom mieste. Záviselo to od
počtu členov v okresoch Západoslo
venského kraja. V SNR som pracoval
vo Výbore pre školstvo a kultúru.
Okrem bežnej zákonodarnej činnosti
som sa venoval pomoci pri zriaďova
ní cirkevných škôl na celom Sloven
sku. Všade (i v SNR) bolo veľa odpor
cov, ktorí nepochopili nový školský
zákon a práva menšín. Napr. v Ru
žomberku pri odovzdávaní reštituo
vanej rehoľnej budovy školy riaditeľ
nechal odmontovať umývadlá i kľuč
ky na všetkých dverách. V tom čase
výbor KDH v Malackách v spoluprá
ci s Arcibiskupským úradom Trnava
a vdp. Drškom pracovali na zriadení
základnej cirkevnej školy v našom
meste.
V nasledujúcich parlamentných
voľbách v roku 1992 som už nekan
didoval.

Vydávanie hlasovacieho
preukazu

V priebehu
pár dní sa zme
nil vzhľad mul
tifunkčného ih
riska pri škole.
Vďaka dotácii
10-tisíc € mohol
byť vymenený
umelý trávnik,
ktorý už slúži
žiakom.
Tento projekt
sa uskutočnil
vďaka podpore
z Nadácie EPH.

ZŠ Štúrova

Lokalita medzi ulica
mi Bernolákova a Veľ
komoravská je už po rekonštrukcii. V zóne sú
opravené parkovacie
miesta, chodníky, prí
stupové cesty a kontajnerové stojiská. Niektorých obyvateľov prekvapila priehlbina v tráv
niku. Ide o drenážny
prvok, ktorý bude za
chytávať dažďovú vodu
a umožňovať jej vsako
vanie späť do zeme.

Domky

tronickej snímky žiadosti (sken) alebo v texto
vej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy
tak, aby žiadosť bola doručená mestu najne
skôr 15 pracovných dní pred dňom konania vo
lieb (t. j. najneskôr v pondelok 10. 2. 2020).
Elektronická adresa (e-mailová) na doručova
nie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je:
volby@malacky.sk alebo
podatelna@malacky.sk.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec
svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto Malacky na základe
žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo
zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou
o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací
preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu štyrmi rovnocennými spôsobmi:
• osobne,
• v listinnej forme,
• elektronicky (e-mailom),
• prostredníctvom osoby splnomocnenej
žiadateľom.
Postupy pri jednotlivých spôsoboch
žiadania:
• osobne najneskôr v posledný pracovný
deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr v pia-

V Malackom hlase pred dvoma týždňami sme sľúbili priniesť ďalšiu
várku fotografií dokončených projektov. K niektorým z nich sa v budúcnosti ešte vrátime a, samozrejme, pribudnú aj ďalšie.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komuniká
cii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu priamo
na mestskom úrade.
tok 28. 2. 2020) v úradných hodinách Mest
ského úradu v Malackách. Mesto Malacky vydá
hlasovací preukaz bezodkladne,
• v listinnej forme tak, aby žiadosť bola do
ručená mestu Malacky (Mestský úrad, Bernolá
kova 5188/1A, 901 01 Malacky), najneskôr 15
pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j.
najneskôr v pondelok 10. 2. 2020),
• elektronicky (e-mailom) vo forme elek

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto
doručí hlasovací preukaz.

Ďalšie informácie: www.minv.sk alebo www.malacky.sk

CVČ

Centrum voľného
času má novú fasádu
a má zateplené takmer
všetky budovy.
Stredný pavilón
je zatiaľ v pôvodnom
stave, keďže žiadame
dotáciu na jeho prebu
dovanie a vytvorenie
komunitného centra.

-lp-/-otano-

Mesto Malacky zašle hlasovací preukaz vo
ličovi na adresu trvalého pobytu (ak v žiados
ti neuvedie inú korešpondenčnú adresu) naj
neskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.
Hlasovací preukaz sa doručí doporučenou zá
sielkou DO VLASTNÝCH RÚK.
• prostredníctvom splnomocnenej osoby
možno požiadať o vydanie hlasovacieho pre
ukazu najneskôr v posledný deň pred dňom
konania volieb (t. j. najneskôr v piatok 28. 2.
2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu).
Ak volič v písomnej alebo elektronickej žia
dosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme
iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno,
priezvisko a číslo občianskeho preukazu.
Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho
preukazu potvrdiť svojím podpisom.
MV SR/-red-
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Kalendár Malacky 2020

– mesto z výšky

Potulky po kaštieli
s baterkami
Pozvánka do Pálffyovského kaštieľa bola veľmi zaujímavá. Sľubovala „mimoriadnu prehliadku kaštieľa od povaly po pivnicu”. Navyše s poznámkou, že každý si má priniesť vlastnú baterku. Kto by
odolal?
V sobotu 23. novembra prišlo aj
napriek neprívetivému veternému
počasiu 183 návštevníkov, prví ne
dočkavci čakali už polhodinu pred

začiatkom. So sprievodcami sa na
ozaj dostali do zrekonštruovaného
krovu, do tajomných podzemných
priestorov aj do ešte neopravených

chodieb a miestností – teda tam,
kam sa bežne počas prehliadok ne
chodí. Vďaka výbornému nápadu
Mestského centra kultúry odchá
dzali návštevníci nielen s množ
stvom nových informácií, ale predo
všetkým plní nevšedných zážitkov.
Aj takto netradične sa dá spoznávať
náš kaštieľ.
Text a foto: -lp-

Mestský
kalendár na
rok 2020 zo
brazuje naše
mesto z výšky
pohľadom Da
niela Krakov
ského. Trinásť
záberov z dro
nu predsta
vuje Malacky
zaujímav ým
spôsobom:
okrem iného
obsahuje foto
grafie kaštieľa,
kláštora, kúpa
liska či zrekon
štruovaných
lokalít z vtáčej
perspektívy.
Ďakujeme
D. Krakovskému za výbornú spo
luprácu. Kalendár Malacky 2020 si
budete môcť kúpiť v Turisticko-infor
mačnej kancelárii MCK v Malackách
-redna Záhoráckej ulici.		

december
2019
Zmena programu a vstupného
vyhradená.
n pondelok 9. 12. o 17.00 h
n streda 11. 12. o 17.00 h
detské tanečné predstavenie Vianočná párty škriatkov, organizá
tor SALTATRIX – Academy of Move
ment and Dance, Kultúrní domeček,
Hviezdoslavova 3, vstupné 5 €
n utorok 10. 12. o 18.00 h
detské tanečné predstavenie Christmas show – vol. 3, organizátor SAL
TATRIX – Academy of Movement and
Dance, Kultúrní domeček, Hviezdo
slavova 3, vstupné 5 €
n štvrtok 12. 12. – piatok 20. 12.
Vianočný december bez pokút – či
tatelia knižnice majú možnosť vrátiť
knihy po termíne výpožičky bez po
kuty, MCK – knižnica, Záhorácka 1919
n piatok 13. 12. o 17.00 h
Viva La Fiesta vol. 8 – organizátor
LATINO SCOOL, Kultúrní domeček,
Hviezdoslavova 3
n nedeľa 15. 12. o 17.00 h
rozprávková nedeľa spojená s tvo
rivou dielňou – Divadlo Žihadlo:
Medvede na ľade, Kultúrní dome
ček, Hviezdoslavova 3, vstupné 4 €
n štvrtok 19. 12. o 17.00 h
Vianočné svetielka – hudobno-ta
nečný program detí z krúžkov, or
ganizátor CVČ Malacky, Kultúrní do
meček, Hviezdoslavova 3
n
MCK Malacky je poberateľom kultúrnych poukazov.
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Staňte sa anjelom

Dražba obrazov známych slovenských výtvarníkov pomôže trom deťom,
ktorým sa do životnej cesty postavila choroba. Dominika, Samko a Jakubko sú plne odkázaní na starostlivosť svojho okolia a ich liečba je veľmi náročná. Iniciatíva malackej autorky Veroniky Rusňákovej sa začala
18. novembra výstavou diel v knižnici MCK Malacky a potrvá do 13. de
cembra.

brazy, ktoré umelci venovali bez nároku na
honorár, môžete vydražiť
aj vy na sociálnej sieti (Fa
cebook Veronika Rusňá
ková) pridaním komentá
ra s cenou pod fotografiu
diela, o ktoré máte záujem.
V prípade, že nemáte prí
stup ku komentárom, mô
žete sa zapojiť do dražby aj
telefonicky cez mobilné te
lefónne číslo 0915 876 110
a organizátorka zbierky
doplní sumu za vás.
Akcia vyvrcholí bene
fičným koncertom 16. decembra v malackom kine
Záhoran o 18.00 h.
Diváci dostanú šancu
vydražiť ešte tie diela, ktoré
sa nepredali v internetovej
aukcii. O program sa postarajú moderátorka Bar
bora Zajačková a účinku
júci Andrea Zimányiová,
Kristián Révay, hudobná
formácia Bazár a stálica
Janko Slezák. Na pomoc
postihnutým deťom popu
tuje celá vyzbieraná suma.
-lw		

Karanténna stanica Malacky
hľadá

brigádnikov
do karanténnej
stanice

Benefičný koncert
Miestna nezis
ková organizá
cia Vstúpte, venujúca sa mentálne postihnu
tým ľuďom, aj
tento rok zorganizovala pod záštitou OZ Svita
nie – ZPMP Malacky tradičný
benefičný koncert. V Kultúrním domečku
vystúpili miest
ni umelci aj
klienti zariade
nia.

„Niekoľkokrát publikum zatajilo
dych pred výkonmi, ktoré podali – či
už sestry Huškové, Miško Trenčanský,
Agi Hlavenková alebo Lydka Novot
ná. Úžasne nás doplnili Latino Scool
z Moravského Svätého Jána. Naši
klienti vystúpili v bubeníckej šou so
zoskupením JAMADAN, spievali ľu
dovky s naším Palim a tiež populár
ne skladby v triu ZLS a Julka Hušková
so sestrami,” povedala koordinátorka
Vstúpte Lucia Vidanová. V hľadisku
nechýbal primátor mesta Juraj Říha,
ktorý Vstúpte podporil poukazom
v hodnote 1000 €. Rovnakú sumu daroval Oto Kožuch zo spoločnosti
Open Air LD Barla & LD Kožuch. Výťa
žok z benefičného koncertu bude po

užitý na pomoc klientom a na skvalitnenie rehabilitačných procedúr
v zariadení. „Prežili sme úžasné po
poludnie, ktoré bolo ukážkou radosti,
mimoriadnych talentov, ale aj praj
nosti a štedrosti. Každý podporovateľ Vstúpte, či už je to rodič, pani
z ulice, ktorá prinesie nepotrebné
látky do chránenej dielne, ale aj tí,
čo len povedia milé slovo a povzbu
dia nás k práci, je pre nás dôležitý,”
dodala zastupujúca riaditeľka orga
nizácie Vstúpte Katarína Martincová.
Vstupákov môžete podporiť už
o pár dní na vianočných trhoch
v Malackách alebo na benefičnom
plese vo februári 2020.
-lw-, foto: Vstúpte

Pracovnoprávny vzťah:
dohoda o pracovnej činnosti

Dohodnutá práca:
• kŕmenie psov,
• čistenie kotercov a misiek,
• výmena vody,
• dezinfekcia kotercov,
• venčenie psov z karanténnej sta
nice,
• podávanie liekov v prípade uží
vania,
• prípadne zabezpečenie veteri
nárnej starostlivosti
Rozsah pracovného času:
40 h/mesiac (max. 10 h/týždeň)
Odmena:
4 €/hodina
Doba, na ktorú sa dohoda
uzatvára:
1. 1.–31. 12. 2020
Písomnú žiadosť je potrebné do
ručiť najneskôr do 12. decembra
poštou na adresu Mestský úrad
Malacky, Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky alebo e-mailom
na jana.jezkova@malacky.sk.
Bližšie informácie:
tel. č. 034/7966 181, Ing. Jana Jež
ková, referentka životného pros
tredia MsÚ Malacky.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Klub filatelistov ZSF 52–32 Malacky, Základná škola Dr. J. Dérera Malacky
Centrum voľného času Malacky, Mestské centrum kultúry Malacky
pozývajú na

Zimnú zberateľskú burzu
(stretnutie zberateľov všetkých zberateľských odborov)
Vstupné 0,50 €, mládež do 15 rokov vstup zdarma

známky,
mince, bankovky,
pohľadnice,
telefónne karty, kalendáriky,
pivné suveníry,
starožitnosti,
figúrky z kindervajíčok,
hokejové kartičky,
odznaky a pod.

Sobota 7. decembra od 8.00 do 12.00 h v jedálni ZŠ Dr. J. Dérera (Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky)

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Šachistka Silvia Fajtáková
získala v kraji bronz

Voľné pracovné
miesta:

opatrovateľka

Medzi 127 účastníkmi majstrovstiev Bratislavského kraja žiakov
a žiačok základných škôl v zrýchlenom šachu bola i Silvia Fajtáková
zo ZŠ Štúrova. Účasť si vybojovala víťazstvom v okresnom kole.

Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych slu
žieb Malacky
Sídlo: Ul. 1. mája 9, 901 01 Malacky
Počet voľných miest: 4
Charakteristika:
pomocné práce pri poskytovaní
úkonov starostlivosti o domác
nosť, sprevádzanie pri základných
sociálnych aktivitách a pomoc pri
sebaobslužných úkonoch
Miesto výkonu práce:
Malacky, domácnosť opatrovaného
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: dohodou
Nástupný plat:
pri plnom úväzku 584–701 € pod
ľa počtu rokov praxe (po skončení
skúšobnej doby osobné ohodno
tenie)
Kvalifikačné predpoklady:
nižšie stredné odborné vzdelanie
získané v odbore vzdelávania so
zameraním na opatrovanie ale
bo na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, alebo akreditovaný
kurz opatrovania najmenej v roz
sahu 220 hodín

Pripravuje sa klzisko
Športujúca verejnosť sa opäť
môže tešiť na klzisko. Vonkajšia teplota klesla na potrebné
hodnoty, a preto sa v týchto
dňoch môže intenzívne finišovať s jeho prípravou.
Všetky súčasti boli podrobené
technickej kontrole, technológia sa

plní chladiacou kvapalinou a upra
vuje sa okolie.
Klzisko v Zámockom parku bude
k dispozícii pre verejné korčuľovanie,
pre školy aj organizované skupiny.
Prevádzkové hodiny, cenník a ďalšie
informácie nájdete na
www.adhocmalacky.sk.
-mb-/-otanoSilvia Fajtáková vpravo.

Silvia získala spolu 5,5 boda zo 7
možných. Vďaka tomu obsadila krás
ne 3. miesto, pričom o poradí na
striebornej a bronzovej priečke pri
rovnosti bodov rozhodol najmenší
možný rozdiel (pol pomocného bo

Ďalšie požiadavky:
• zodpovednosť,
• spoľahlivosť,
• samostatnosť,
• komunikatívnosť,
• flexibilita,
• profesionalita,
• empatia.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru (s uvedením telefonic
kého kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požado
vanými dokladmi je potrebné do
ručiť do sídla zamestnávateľa naj
neskôr do 20. februára 2020. Na
žiadosti, ku ktorým nie sú pripo
jené požadované doklady, sa ne
bude prihliadať. Uchádzači, ktorí
spĺňajú požiadavky, budú po pri
jatí žiadosti pozvaní na výber.
MALACKÁ MATRIKA
od 19. 11. do 2. 12. 2019
Decembroví jubilanti
80 rokov
Štefánia Fajtáková, František Herz,
Jarolím Filo, Edita Kasalová, Ľud
mila Kršiaková, Eva Lančaričová,
Eva Lipová, Ernest Strelecký, Milo
slav Teker, Pavel Werfl
85 rokov
Jaroslav Hodek, Mária Ivanová, Sil
vester Kotes, Ľudmila Osuská, An
tonia Tichá
95 rokov
Anna Trenčanská
Srdečne blahoželáme!

Povedali si ÁNO
Zuzana Kostelníková a Slavomír Novota

da) v jej neprospech. Zároveň si vy
bojovala postup na majstrovstvá
Slovenskej republiky, ktoré sa konali
deň po vyjdení tohto čísla Malacké
ho hlasu.
Text a foto: P. Ondruš

Futbalisti Žolíka skončili
jesennú časť sezóny

SPOMIENKY
Všetko zmizne,
len stopy
Tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostanú.
12. decembra si
pripomíname smutné 5. výročie,
čo nás navždy opustila naša dra
há Eva Sajková. S láskou a úctou
spomínajú manžel a synovia s ro
dinami.
Pracovala vždy do úmoru,
kľudu si nedopriala.
Srdce jej zlaté bolo,
každému len blaho priala.
Za všetko dobré, čo vykonala,
tichý spánok doprajme jej.
Lásku mala na perách,
dobrotu v srdci,
poctivosť vo svojej duši.
26. novembra
uplynulo 8 rokov
od úmrtia Jána
Stachu z Mala
ciek. S láskou
a úctou spomína
jú manželka, syn
s rodinou a ostatná rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Bezplatná

právna

poradňa
pre seniorov
Piatok

6. december od 10.00 h
20. december 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 129). Prines
te si so sebou občiansky preukaz (pre
overenie bydliska). Poradenstvo je
-reddiskrétne a anonymné.

Sprístupnite
plynomery
kvôli odpočtom
Slovenská pošta oznamuje, že
v tomto období až do 22. decembra vykonáva odpočet spot
reby plynu. Prosíme preto obyva
teľov Malaciek, aby sprístupnili
svoje merače, a umožnili tak pra
covníkom pošty odpisy vykonať.
SP, a. s.
Ďakujeme.

Futbalové tímy ŠK Žolík odohra
li v novembri posledné majstrovské
zápasy, ktorými skončili jesennú časť
sezóny. Kategória hráčov U-9 (ročník
nar. 2011 a mladší) absolvovali v na
fukovacej hale v Senici miniturnaj.
Výsledky:
FK Senica – ŠK Bernolákovo
3:1
FK Senica – ŠK Žolík
1:3
ŠK Bernolákovo – ŠK Žolík
4:0

Súčasťou prípravy mladých hrá
čov na jarnú sezónu bude Zimná
futbalová liga jednotlivých vekových
kategórií. ŠK Žolík ju každoročne or
ganizuje v spolupráci s Centrom voľ
ného času Malacky.
Viac informácií:
www.skzolikmalacky.sk.
Text: F. Hlavatý, foto: ŠK Žolík

Slovenský pohár mládeže

v stolnom tenise
Záhorská Bystrica hostila 2. ročník
Slovenského pohára mládeže v ka
tegórii mladších žiakov. Na výborne
zorganizovanom turnaji sa zúčastni
lo 117 chlapcov a 67 dievčat, medzi
nimi aj hráči MSK Malacky Ivana Čer
máková, Paulína Godányová, Matej
Teker a Oliver Sloboda.

O najlepší výsledok sa postarala
naša najskúsenejšia Ivana Čermáko
vá, ktorá obsadila delené 17.–24. mie
sto. Ostatní traja Malačania obsadili
vo svojich náročných základných
skupinách nepostupové 3. miesto.
-pr-
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Boxer z Malaciek

v Juhomoravskej lige

Hádzanárky boli úspešné
na kvalitnom turnaji vo Veselí
Staršie žiačky – hádzanárky TJ tímu Strojár Malacky/ŠKH Rohožník
sa zúčastnili na výborne obsadenom turnaji vo Veselí nad Moravou.
Počas troch dní odohrali až deväť zápasov väčšinou so súpermi takej
kvality, s akou sa na majstrovstvách Bratislavského kraja nestretli za
celú jesennú časť súťaže.

Naše dievčatá mali vo svojej zá
kladnej skupine tri české tímy (DHC
Slavia Praha B, SHK Veselí nad Mo
ravou, TJ Sokol Lázně Kynžvart) a tri
slovenské (HK Slovan Duslo Šaľa, TJ
Iuventa Michalovce, ŠKP Bratislava).
Za štyri výhry a dve prehry sa dostali

do finálovej skupiny. Súboje o me
daily zvládli bez straty bodu a obsa
dili skvelé 2. miesto.
V spoločnom tíme pod dohľa
dom trénersko - organizačného tímu
Rudolf Andódy, Rastislav Balaščík
a Dušan Šuster hrali: Aneta Vanišová,

Diana Müllerová, Karolína Králová,
Melánia Kršková, Mirka Pavlačičová,
Sofia Nemcová, Adela Králiková, Van
da Petrivalská, Eva Balaščíková, Laura
Walterová, Karolína Šperglová, Niko
la Nemcová, Natália Tomaškovičová,
Aneta Mrázová a Linda Sojáková.
Poďakovanie patrí i všetkým ro
dičom, ktorí na turnaj pricestovali
a dievčatám pomohli svojím vytrva
lým povzbudzovaním.
Text: J. Janoštiak,
foto: www.handballmalacky.sk

Strojár
pohodlne
zdolal
Bratislavčanov

Strojár Malacky – BHA Bratislava
26:17 (12:9)
Zostava Strojára Malacky:
Miroslav Velebný (Marek Haber
land, Roman Piaček) – Jakub Krajčír
(2), Tomáš Baláž (1), Lukáš Konečný (7),
Ján Janoštiak (3), Michal Ichman (1),
Roman Valachovič (5), Samuel Filípek
(1), Mário Prevaj (2), Marek Mifkovič,
Matúš Novota (3), Patrik Walter (1),
Dan Šrámek
M. Binčík

Text: A. Reisenauer, Tadeáš Voltermar (v strede) s trénermi Alim a Robom Reise
foto: BC RTJ Malacky nauerovcami.

Stolnotenisová hala

má nové okná
Mestská stolnotenisová hala na
Sasinkovej ulici poskytuje športov
com i fanúšikom o nie
čo lepšie podmienky,
týkajúce sa komfortu
a zdravia. Pôvodné za
temnené a nefunkčné
vetracie okná sa vymenili za nové,
vďaka čomu sa zlepšila cirkulácia
vzduchu, znížila sa vlhkosť vzduchu
a odstránilo sa plesnivenie stien.

Okná sa otvárajú elektrickým ovlá
daním. Projekt podporil Bratislavský
samosprávny kraj su
mou 1 000 €. Už vlani
poskytla župa 3 300 €
na revitalizáciu sociál
nych zariadení v špor
tovej hale Malina a 3 500 € na výme
nu filtrácie v bazénovej technológii
krytej plavárne.
-lp-

Marek Ondrovič získal
titul majstra republiky

V 11. kole prvej hádzanárskej
ligy sa na malackej palubovke predstavil tím Bratislavskej
hádzanárskej akadémie. Malačania víťazstvom 26:17 oplatili súperom z hlavného mesta
prehru z druhého kola.
Hostia z Bratislavy zápas nezvládli
po psychickej stránke, keďže až dva
ja z ich hráčov videli červenú kartu.
Ďalší zápas Strojára, pôvodne
plánovaný na 30. novembra, bol od
ložený na piatok 6. decembra o 19.
hodine. Na palubovke v športovej
hale Malina sa predstaví popredný
tím ligy Pezinok. Príďte povzbudiť
našich!

Boxer BC RTJ Malacky
Tadeáš Voltemar sa zú
častnil v Mistříne-Svato
bořiciach na Juhomorav
skej lige boxu. Vo vekovej
kategórii mladších doras
tencov do 52 kg nastú
pil proti talentovanému
boxerovi z DTJ Prostějov
Matoušovi Urbancovi. Od
prvej sekundy zápasu bol
lepší Tadeáš.
V 3. kole prišiel kurióz
ny moment: Malačan trafil
súpera priamym úderom,
Matouš zakopol a spadol.
Ringový rozhodca ho od
počítal a ukončil zápas
verdiktom R.S.C.
Dôležitý je ale fakt, že
Tadeáš by zvíťazil aj v prí
pade, ak by sa duel skon
čil na body.

Štúrka preletela
okresným kolom

Okresný turnaj v basketbale starších žiačok sa stal jednoznačnou
korisťou dievčat zo ZŠ Štúrova.

Dve vysoké víťazstvá v základnej
skupine – nad ZŠ Sološnica 42:0 a ZŠ
Jakubov 50:0 – ich posunuli do finá
le. Tam narazili na dovtedy nepora
zený tím z druhej základnej skupiny,
ZŠ Stupava. Od úvodného rozskoku
diktovala tempo a priebeh hry zák
ladná Štúrka. Po víťazstve 31:4 sa sta
li suverénnymi víťazkami. Okrem ob
divuhodného celkového skóre 123:4
hrali naozaj pekný basketbal a už 4.

rok po sebe si vybojovali postup na
krajské kolo.
O úspech sa zaslúžili Sarah Kuja
nová, Laura Walterová, Aneta Mrázo
vá, Eva Balaščíková, Nikola Nemco
vá, Lea Kolandrová, Aneta Vanišová,
Nikol Jurkovičová, Vanesa Horvátho
vá, Timea Michalovičová, Vanda Pet
rivalská a Kristína Sabová.
Text a foto: P. Ondruš

V nádhernom prostredí anglického
parku v Betliari sa
nedávno
konali
majstrovstvá Slovenskej republiky
v krose. S náročnou bežeckou tra
ťou sa pasovali aj

viacerí bežci AC Malacky, ktorí úspešne
reprezentovali svoj
klub. Jedným z nich
bol aj 18-ročný Marek Ondrovič. V pre
tekoch úspešne nadviazal na doraste
necký titul z ro
ku
2018 a získal v tomto roku už svoj tretí
juniorský titul majstra Slovenska.

Vďaka trom zlatým a dvom strie
borným medailám majstrovstiev
SR, víťazstvám v ČSOB maratóne,
v Malackej desiatke, na školských
majstrovstvách Slovenska v krose
a ďalším skvelým výsledkom sa stal
najúspešnejším atlétom mesta Ma
lacky pre rok 2019.

Marekovi do jeho ďalšej atle
tickej kariéry držím palce. Nech ho
neopúšťa chuť poctivo trénovať
a verím, že ak bude trpezlivý, bude
me o ňom v budúcnosti ešte veľa
krát počuť.
Text a foto: P. Ondrovič
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