
14. ročník festivalu odštartoval 
na nádvorí kaštieľa v sobotu 17. sep
tembra Hambáljarmokom. Pokra
čoval predstaveniami pre deti. Na 

tie organizátori nikdy nezabúdajú. 
Od pondelka bola časť programu 
venovaná organizovaným predsta
veniam pre materské i základné 

ško ly: Divadlo Žihadlo – Udatná po  
 sádka, Nové divadlo – Zlodejka kníh, 
Teatro Colorato – Oko za oko. Pre 
úplne najmenších divákov – batoľa
tá – je určené vo štvrtok 22. septem
bra divadlo v podaní Féder Teáter  
s názvom Lili – Batolárium.

Vo štvrtok 22. septembra k nám 
pricestuje Divadlo Bolka Polív-
ky/Malé Hry s  komédiou Biostory. 
V  závere festivalu zahrá jubilujúce 
domovské Divadlo na hambálku 
svoje dve inscenácie Dámska šatňa 
a Pánsky klub. Po poslednom pred

stavení pozývajú divadelníci DNH 
všetkých divákov na posedenie. Sú
časťou festivalu je výstava o slávnej 
herečke, rodáčke zo Záhoria Márii 
Kráľovičovej v Galérii MCK. 

Vstupenky na jednotlivé predsta
venia si môžete zakúpiť v pokladni 
kina vždy hodinu pred akýmkoľvek 
filmovým či divadelným predstave
ním alebo elektronicky cez stránku 
www.mckmalacky.sk. 

Podujatie z  verejných zdrojov 
podporil Bratislavský samosprávny 
kraj a Nadácia EPH a Mesto Malacky.

Text: -nj-, 
foto: -lp-/DNH
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MsSČK Malacky, mesto Malacky 
a NTS Ružinov
pozývajú všetkých darcov krvi na

Malackú 
kvapku krvi
v stredu 28. septembra 2022 
od 8.00 do 11.00 h v priestoroch 
Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája.
Povinná registrácia: 
0949 123 362 (Mgr. Klaudia Ková
rová) alebo mail 
klaudiakov@centrum.sk

Na odber si prineste občiansky pre
ukaz, kartu poistenca a preukaz dar
cu.

Informácie: www.ntssr.sk

ÚvoDNíK

Zberateľská bankovka mesta už žije svojím vlast-
ným životom. Jej predaj sa oficiálne začal počas 
jesennej zberateľskej burzy na Dérerke v sobotu 
10. septembra. Za prvé štyri hodiny sa jej predalo 
takmer 1 400 z celkového počtu 4 200 kusov, ktoré 
sú určené na predaj. 

Na premiéru našej eurobankovky prišli do Malaciek 
zberatelia z  rôznych kútov: z Trenčína, Banskej Bystrice, 
Nových Zámkov, Partizánskeho, Prešova aj z Českej re
publiky. Väčšina z nich k nám merala cestu z Prahy, kde sa 
práve v rovnakom čase konal medzinárodný zberateľský 
veľtrh. 

Motívom malackej zberateľskej eurobankovky je ná
rodná kultúrna pamiatka Pálffyovský kaštieľ. Rubová stra
na je pre všetky vydania rovnaká a zobrazuje známe eu
rópske stavby. Môžete si ju kúpiť za 3 € v Turistickoinfor
mačnej kancelárii (Mestské centrum kultúry, Záhorácka 
ulica 1919).          Text a foto: -lp- 

 Suvenírová bankovka teší zberateľov 

Divadlo na hambálku pozýva
na divadelné chuťovky

Divadlo na hambálku tento rok oslavuje 20. narodeniny. Za tie roky 
spoločne pripravili pre Malačanov niekoľko divadelných lahôdok 
pod taktovkou režiséra vlada Zeteka. v týchto dňoch beží divadelný 
festival, ktorý divadelníci v spolupráci s Mestským centrom kultúry 
pripravujú každý rok v septembri. v deň vydania tohto Malackého 
hlasu, v stredu 21. septembra, k nám zavíta Ateliér Maroša Kramára  
s komédiou Lordi v hlavných úlohách s obľúbenými hercami Maro-
šom Kramárom, Jozefom vajdom a Petrom Šimunom. Spoločne si 
budú uťahovať z mužskej samoľúbosti.

Pokračovanie na strane 2

Počasie 
Najvďačnejšími témami na rozho

vory sú politika, šport a  počasie. Ak 
to trochu preženieme, dá sa povedať,  
že keby nebolo počasia, mnoho ľudí by 
sa ani nemalo o čom rozprávať. A tak 
sa často sťažujeme, že v  lete je teplo 
a  že na jeseň prší. Ako ten dedko zo 
známej detskej básničky, ktorý zasadil 
repu: „Čakal, čakal, mráz ho ľakal, sl
niečka sa bál, na dážď nadával.”

Zmena počasia v  týchto dňoch 
prišla náhle. Tak ako na jar tohto ro
ka sme – obrazne povedané – išli z ka  
bátov rovno do tričiek, tentoraz sme 
namiesto očakávaného babieho leta 
doslova z  večera do rána z  tričiek 
vhupli priamo do kabátov a vetroviek. 
Náhla zmena počasia, žiaľ, ovplyvnila 
aj návštevnosť obľúbeného Hambál
jarmoku. Aj „hambálkovci” by sa pre 
to asi mohli hnevať, ale ako ich pozná
me, sú stále dobre naladení a usmiati. 
Konieckoncov, vidíte to aj na titulnej 
fotografii tohto vydania Malackého 
hlasu. V tejto súvislosti pripomíname, 
že festival Zejdeme sa na hambálku 
pokračuje ďalšími predstaveniami. 
Nájdete ich na strane 2.

V nasledujúcich dňoch nás čakajú 
zaujímavé podujatia vnútri i  vonku 
– zbierka Biela pastelka, nočná pre
hliadka kaštieľa, Malacká kvapka krvi 
či behy Malacká desiatka a  Malacký 
kilometer. Veríme, že vás neodradí prí
padné nepriaznivé počasie. Zámerne 
píšem „nepriaznivé” a  nie „zlé”. Ak si 
odmyslíme extrémy, napríklad kru
pobitie či tornádo, platí výrok, že zlé 
počasie neexistuje, iba ak nevhodné 
oblečenie.

Istý múdry človek raz povedal: „Sln
ko nás poteší, dážď osvieži, vietor po
vzbudí, sneh rozradostní.” Želám vám, 
milí naši čitatelia, dobrú náladu bez 
ohľadu na počasie. K tomu veľa slnka 
– ak nie na oblohe, tak v duši určite.

Ľ. Pilzová
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Slávnostné odovzdávanie plakiet 
sa uskutočnilo v utorok 13. septem
bra v priestoroch MsÚ v Malackách. 
Prítomní dostali ocenenia v podobe 
plakiet – bronzových (10 darovaní), 
strieborných (20 darovaní), zlatých 
(30 darovaní) a diamantových, ktoré 
v prípade mužských darcov zname
najú darovanie krvi až 80-krát.

Ocenenia a malé pozornosti dar
com krvi odovzdávali zástupkyne 
Slovenského Červeného kríža Klau
dia Kovárová, Jarmila Bednárová Koi

šová a Emília Macsiczová a  vicepri
mátor Milan Ondrovič.

K  darovaniu krvi sa môžete 
najbližšie pripojiť už v  stredu 
28. septembra v našom meste.

Na Malackú kvapku krvi sa treba 
vopred registrovať na telefónnom 
čísle 0949 123 362 alebo mailom 
klaudiakov@centrum.sk.

Text a foto: J. Hargaš

Darovať krv je záslužný čin. Aj raz stačí na to, aby ste zachránili život. 
Keď však krv darujete viackrát, priamo úmerne sa zvyšuje zásluž-
nosť činu. Nemocnice denne potrebujú litre tejto vzácnej tekutiny, 
každý deň lekári, sestry i ďalší zdravotníci zachraňujú životy aj vďa-
ka darovanej krvi. väčšinou ide o životy neznámych ľudí, no skôr či 
neskôr môže prísť moment, keď budeme potrebovať krv my či naši 
blízki. Pravidelných darcov krvi preto Červený kríž už mnoho rokov 
oceňuje plaketami prof. MUDr. Jana Janského.

Diamantoví darcovia krvi

ocenení 
darcovia
Diamantová plaketa 
Ľubomír Kordoš, 
Ondrej Baláž

Zlatá plaketa 
Sabína Bendová, Mário Balaščík, 
Marek Váradi, Svetlana 
Machatová, Radovan Petráš, 
Jana Hlavatá, Milan Hric, 
Branislav Lu káč

Strieborná plaketa
Andrej Jursa, Igor Hrivnák 

Bronzová plaketa
Ľubomír Pešek, Alexandra 
Schil dová, Eva Ivanová, 
Stanislav Pešek, Emília Holičová, 
Vladimír Kuba

 Blíži sa termín splátky 
 miestnych daní a poplatkov

Mesto Malacky iniciovalo v roku 
2015 vznik nových dvoch diaľničných 
križovatiek na D2. Prvá v smere na Ro  
hožník má odkloniť tranzitnú dopra
vu na diaľnicu ešte pred vstupom na 
Ulicu Duklianskych hrdinov. Druhou 
diaľničnou križovatkou v smere na 
Studienku sa má doprava z celej spá
dovej oblasti napojiť na diaľnicu pri 
Moteli M. V súčinnosti s Bratislavským 
samosprávnym krajom sa má záro
veň prepojiť cesta od Veľkých Levár  
s existujúcou cestou zo Studienky.

D2–Rohožník
K diaľničnej križovatke D2–Ro

hožník je už pripravená projektová 
do kumentácia na územné konanie. 
Podľa vyjadrenia zástupcov Národnej 
diaľničnej spoločnosti by sa samotné 
územné konanie mohlo začať ešte  
v tomto roku. „Obe diaľničné križovat
ky budú tvoriť budúcu dopravnú kos  

tru mesta, ktorá odkloní neželanú tran
zitnú dopravu z mesta a umožní upo
kojiť samotné centrum. Využitie diaľni
ce ako obchvatu bolo logickým a dlho 
prehliadaným jednoduchým riešením. 
Toto riešenie nebolo videné najmä z dô
vodu nezmyselného zákonného rozo
stupu križovatiek, ktorý bol definovaný  
v 70. rokoch minulého storočia a ne
reflektoval súčasný rozvoj automobi
lizmu. To sa podarilo zmeniť až súčas
nému vedeniu mesta, ktoré získalo vý
nimku z ministerstva,” uviedol vicepri
mátor mesta Milan Ondrovič.

D2–Studienka 
Novonavrhovaná diaľničná križo

vatka D2–Studienka má už skonče
né zisťovacie konanie. Ministerstvo 
životného prostredia vydalo dôležité 
rozhodnutie, podľa ktorého táto na
vrhovaná stavba nemusí prejsť pro  
cesom posudzovania vplyvov na ži

votné prostredie, tzv. EIA. Praktic
kým dôsledkom tohto rozhodnutia 
je viac ako ročná úspora času, keďže 
Národná diaľničná spoločnosť môže 
priamo pristúpiť k súťaži projektan  
ta dokumentácie.

Podľa mestského poslanca za 6. 
mestský obvod Rádek a Padzelek 
Ri  charda Hájka je rozhodnutie mi
nisterstva ďalším dôležitým krokom  
v prí pra ve tejto strategickej doprav
nej stavby. „Teším sa, že sme dosiahli  
v prí prave obchvatu ďalší medzník. Vý
stavba oboch diaľničných križovatiek 
zníži nielen tranzitnú dopravu, ktorá 
zaťažuje Duklianskych hrdinov pred 
nemocnicou, ale znížia sa aj exhalá
ty v centre mesta. Vyzerá to tak, že by 
v ďalšom volebnom období mohla ísť 
už prvá z dvoch nových  diaľničných 
križova tiek do výstavby.”

Text: -red-, 
autor štúdie: R-PRoJECT INvEST, s. r. o.  

Ministerstvo životného prostredia SR skončilo zisťovacie konanie  
k novej diaľničnej križovatke D2–Studienka. výsledkom je rozhodnu-
tie, že nová križovatka nemusí ísť do procesu posudzovania vplyvov 
na život né prostredie (EIA). Týmto dôležitým krokom sa ušetrí čas,  
a môže sa teda začať projektovanie stavby.

Technická štúdia preložky Veľké Leváre–Studienka.

 Ku križovatke D2-Studienka
 nie je potrebný proces EIA

Mesto Malacky upozorňuje ob
čanov, podnikateľov a ostatné práv
nické osoby, že 30. septembra uply
nie termín splatnosti druhej splátky 
miestnych daní a poplatkov (daň  
z ne hnuteľnosti, daň za psa a popla
tok za komunálne a drobné staveb
né odpady). Tento dátum platí pre 
všetkých, ktorí sa rozhodli zaplatiť 

miestne dane v splátkach alebo tak 
doteraz neurobili.

Druhú splátku je možné uhradiť 
v hotovosti do pokladne Mestského 
úradu (Bernolákova 5188/1A) alebo 
prevodom na účet mesta. Prosíme, 
aby ste pri platbe nezabudli uviesť 
variabilný symbol, ktorý nájdete na 
rozhodnutí. Ďakujeme.        MsÚ

Číslo účtu – daň z nehnuteľnosti, daň za psa
IBAN: SK36 5600 0000 0032 0010 5003
Číslo účtu – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
IBAN: SK27 5600 0000 0032 1281 1001

Janského plakety pre darcov krvi
č. 17 vyjde 5. októbra

Divadlo na hambálku 
pozýva na 
divadelné chuťovky

štvrtok 22. septembra
10.00 h (Galéria MCK) 
Predstavenie pre batoľatá
Féder teáter: Lili – Batolárium

19.00 h (Kultúrní domeček)
Divadlo Bolka Polívky
Malé hry: Biostory

piatok 23. septembra
18.00 h (Kultúrní domeček)
Divadlo na hambálku
A. Goldflam: Dámska šatňa

21.00 h (Kultúrní domeček)
Divadlo na hambálku
M. Balcar: Pánsky klub

23.00 h (Kultúrní domeček)
Posedenie S Divadlom na hambál
ku

Galéria MCK
Záhorácka 1919, 2. poschodie
výstava Mária Kráľovičová
do 1. októbra
utorok – piatok od 8.00 do 16.00 h

Dokončenie zo strany 1

Zejdeme sa na hambálku – ešte môžete stihnúť:
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v SCHRáNKE SI NáJDETE
oZNáMENIA o voĽBáCH

Mestský úrad v týchto dňoch 
doručuje do každej domác-
nosti dve písomné oznáme-
nia k  voľbám, jedno pre ko-
munálne voľby a  jedno pre 
krajské. Je na nich uvedený 
čas konania volieb, číslo vo-
lebného okrsku, adresa vo-
lebnej miestnosti a poučenie. 
Aktuálny volebný zákon usta-
novuje povinnosť mestám 
a  obciam doručiť spoločné 
oznámenie pre všetkých čle-
nov domácnosti.

František Friala, 67 r., podnikateľ, 
SMER – sociálna demokracia, Sloven
ská národná strana

Lukáš Glesk, Mgr., 35 r., historik,  
NOVA, Občianska konzervatívna stra 
 na, Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a  ne
závislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ)

Marián Haramia, MUDr., 63 r., le  
kár, SMER – sociálna demokracia, 
Slo venská národná strana

Peter Kováč, 42 r., invalidný dô
chodca, Kotlebovci – Ľudová strana 
Naše Slovensko

Juraj Říha, JUDr. Ing., PhD., 37 r., 
primátor mesta, nezávislý 

Jaroslav Sedlák, 54 r., informátor, 
Národná koalícia/nezávislí kandidá  
ti

Lucia vidanová, PhDr. Ing., 41 r., 
projektová manažérka, nezávislá

Ladislav Čas, 71 r., obchodný 
kon zultant, nezávislý

Štefan Hronček, Ing., 43 r., pro
cesný inžinier, nezávislý

Simon Michálek, 24 r., živnost
ník, nezávislý

Jozef Mračna, Ing., 67 r., technik, 
Smer – sociálna demokracia, Slo
venská národná strana

Róbert Peťko, Mgr., 47 r., náčel
ník obecnej polície, Hlas  – sociálna 
de mokracia

František Friala, 67 r., podnika
teľ, Smer – sociálna demokracia, Slo
venská národná strana 

Marián Haramia, MUDr., 63 r., le
kár – chirurg, nezávislý 

Peter Kováč, 42 r., invalidný dô
chodca, Kotlebovci – ľudová strana 
naše Slovensko

Daniel Masarovič, Mgr., 47 r., ria
diteľ cirkevnej školy, nezávislý 

David Michálek, 24 r., nezamest
naný, nezávislý 

Lucia vidanová, PhDr. Ing., 41 r., 
projektová manažérka, nezávislá

viera Mária Adamovičová, 
PaedDr., 40 r., pedagogička, nezá
vislá 

Tomáš Beňo, Bc., 23 r., študent 
technickej univerzity, nezávislý 

Lukáš Glesk, Mgr., 35 r., historik, 
občiansky aktivista, Sloboda a  so
lidarita, Občianska konzervatívna 
strana

Ladislav Horáček, Ing., 64 r., eko
nóm, Smer – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana

Pavel Spusta, Ing., 64 r., počíta
čový špecialista, nezávislý

Zuzana Baligová, Ing. Mgr., 50 r., 
prednostka mestského úradu, nezá
vislá 

Martin Macejka, Mgr., 40 r., his
torik, učiteľ, Sloboda a  solidarita, 
Občianska konzervatívna strana

Anton Pašteka, Mgr., 73 r., pe
dagóg, Smer – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana

Ľuboslava Čechová, 66 r., dô
chodkyňa, nezávislá 

Marcel Hladík, 47 r., manager, 
nezávislý 

Silvia Chrupková, 42 r., poštová 
doručovateľka, Kotlebovci – ľudová 
strana naše Slovensko

Adam Janík, Ing., PhD., 31 r., pro
jektant vodohospodárskych stavieb, 
nezávislý 

Dominika Mihálová, Ing., 37 r., 
prevádzkarka reštaurácie, nezávislá 

Marian Novota, Ing., PhD., 54 r., 
kancelária ministra – poradca, nezá
vislý 

Peter Rusňák, Ing., PhD., 41 r., 
hlavný kontrolór, nezávislý 

Jaroslav Sedlák, 54 r., informá
tor, Národná koalícia / nezávislí kan
didáti

Mária Ščepánková, 49 r., podni
kateľka, nezávislá 

Pavol Tedla, RNDr., 50 r., zástup
ca riaditeľa gymnázia, nezávislý 

Katarína Trenčanská, MgA. 
Mgr., 43 r., manažérka, nezávislá

Marián Andil, Ing., 45 r., vedúci 
tímu programátorov, nezávislý 

Richard Hájek, Ing., 46 r., lesný 
inžinier, nezávislý 

Anežka Kujanová, 66 r., eko
nómka, Smer – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana

Juraj Németh, Ing., 30 r., inžinier 
kvality, nezávislý 

Milan ondrovič, Ing., PhD., 43 r., 
zástupca primátora mesta, nezávislý 

Jana Paičková, 31 r., vychováva
teľka, nezávislá 

Martin Šimek, Mgr., 34 r., neza
mestnaný, nezávislý

Ivan Bošňák, Ing., 53 r., finanč
ný manažér,  Demokratická strana, 
ODS – Občianski demokrati Sloven
ska, SPOLU – občianska demokracia, 
ŠANCA

Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, 51 r.,  
predseda samosprávneho kraja, Slo
boda a Solidarita, Progresívne Slo
vensko, Team Bratislava

Milan Lopašovský, PharmDr., 59 
r., diplomat, STRANA MODERNÉHO 
SLOVENSKA (SMS)

Ján Mažgút, Mgr., 40 r., hovorca, 
SMER – sociálna demokracia, Sloven
ská národná strana

Magdaléna Sulanová, Ing., 70 
r., poslankyňa Národnej rady, Kotle
bovci – Ľudová strana Naše Sloven
sko

Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., ma
nažér,  Slovenská ľudová strana An
dreja Hlinku

Dušan velič, prof., Ing., DrSc., 56 r.,  
štátny tajomník pre regióny, ZA ĽU
DÍ, SME RODINA, Kresťanskodemo
kratické hnutie, Magyar Fórum – Ma
ďarské fórum

Štefan Zima, Mgr. art., 73 r., dô
chodca, REPUBLIKA

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefáni  
ka 7, 901 01 Malacky

Kvalifikačné predpoklady: 
vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných za  
mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých záko  
nov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Sloven
skej republiky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvali
fikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpi
sov.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 
dohodou

Pracovný úväzok: 
100 %

Pracovný pomer: 
na dobu určitú s možnosťou zmeny na dobu neurčitú

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a do
pĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
skorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nie
ktoré zákony. Platové tarify pedagogických a odborných 
zamestnancov a zvýšenie platových taríf sa určujú v zá
vislosti od dĺžky započítanej praxe uvedeného zákona.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti: 
• kvalifikačné predpoklady, 
• bezúhonnosť, 
• zdravotná spôsobilosť, 
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov: 
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, 
• profesijný životopis, 
•  fotokópie dokladov o ukončení štúdia v súlade s vyššie 

uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, 
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

školský špeciálny pedagóg
voĽNé PRACovNé MIESTo:

Žiadosť treba zaslať do 30. septembra poštou alebo osobne na adresu ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Šte fánika 
7, 901 01 Malacky, prípadne elektronicky na adresu zsderera.riaditelka@dererka.sk. Tel. kontakt: 034/772 22 81. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.

 Zaregistrovaní kandidáti 
 do mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Malackách má 18 poslancov. v každom vo-
lebnom obvode sa volia 3 poslanci.

voLEBNý oBvoD č. 1

voLEBNý oBvoD č. 2

voLEBNý oBvoD č. 3

voLEBNý oBvoD č. 4

voLEBNý oBvoD č. 5

voLEBNý oBvoD č. 6

Dôležité informácie
n  Pred voľbami si treba skontrolovať platnosť občianske 

ho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho budete potre
bovať.

n  Ak si budete v čase volieb vybavovať nový občiansky 
preukaz, treba to preukázať (napríklad potvrdením).

n  Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Hlasovacie 
preukazy nebudú. 

n  Hlasovací lístok pre komunálne voľby bude biely.
n  Hlasovací lístok pre krajské voľby bude modrý.

Zaregistrovaní 
kandidáti 
na primátora

otto Múčka, PhDr., 59 r., štátny 
zamestnanec, nezávislý 

Juraj Říha, JUDr. Ing., PhD., 37 r., 
primátor mesta, nezávislý 

Jaroslav Sedlák, 54 r., informátor,  
Národná koalícia/nezávislí kandidáti

Róbert Šegeda, JUDr., 46 r., ad
vokát, nezávislý

Zaregistrovaní kandidáti 
na predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja

 Komunálne a krajské voľby: 
 sobota 29. októbra 7.00–20.00 h

Zaregistrovaní kandidáti 
na poslancov Bratislavského 
samosprávneho kraja

volebný obvod č. 12 
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2
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Na plochách pestovaných trávni
kov v lokalite Babie jazero za Veľkými 
Levármi sa predstavili leteckí mode
lári v  úlohe konštruktérov či stavi
teľov modelov a najmä ako skúsení 
piloti. Diváci videli predstavenia vr
cholnej akrobacie typu 3D, realistic
ké lety modelov skutočných lietadiel 
z histórie, vetrone, modely na elek
trický pohon a modely so spaľovací
mi motormi. 

Karol Wunderlich bol modelársky 
inštruktor a vedúci klubu v Malac

kách v období 70.–90. rokov. Jeho 
osobný odkaz sa nedá merať poč
tom dosiahnutých víťazstiev alebo 
medailí. Vychoval niekoľko generá
cií úspešných modelárov, z ktorých 
sa mnohí venujú modelárstvu až 
dodnes. Spomienkovú leteckomo
delársku akciu na jeho počesť  Me
moriál Karola Wunderlicha  každo
ročne pripravuje Model Klub Malac
ky, Záhorácky letecký klub o. z. Tento 
rok to bol už 9. ročník.

Text: -nj-, foto: MK MA

Každá Malacká šošovica priná-
ša do nášho mesta krásnu at-
mosféru. v sobotu 10. septem-
bra sa uskutočnila tá jesenná. 
Nenechalo si ju ujsť množstvo 
Malačanov.

Hlavnou myšlienkou podujatia 
je dať priestor miestnym remeselní
kom a šikovným ľuďom na prezentá
ciu svojej tvorby.

Kláštorné námestie sa zaplnilo 40 
stánkami, v  ktorých ponúkali ručne 

robené výrobky, ale boli tu už tra
dične aj prezentačné stánky občian
skych združení a chránených dielní. 
Podujatie malo i  zaujímavý sprie
vodný program. Úsmev mnohým 
vyčarila pesničkárka Lýdia Novotná, 
vystúpeniami zaujali tanečníci z La
tino Scool a  popoludní podujatie 
sprevádzal koncert zoskupenia  
d´Fikcia. Ponúkame malú fotogalé  
riu podujatia, viac fotiek nájdete na 
facebooku v profile malacky.sk.

Text a foto: -nj-

 Počasie modelárom neprialo
Počasie tentoraz Memo-
riálu Karola Wunderli-
cha neprialo. Akciu pre-
kladali z pôvodného ter-
mínu 10. septembra na 
sviatočný 15. september 
kvôli nepriaznivej pred-
povedi. Nový termín bol 
však napokon viac upr-
šaný ako pôvodný, no 
i  tak sa podujatie, hoci, 
podľa slov organizáto-
rov, v  bojových pod-
mienkach, uskutočnilo.

 Malacká šošovica 
 opäť potešila
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Štvrtok
22. september

od 9.00 h
do 12.00 h

6. október
20. október

Právna poradňa poskytuje bez
platnú pomoc seniorom s trvalým 
bydliskom v Malackách. Na konzul
táciu s právnikom JUDr. Františkom 
Kurnotom sa netreba objednávať, 
stačí prísť na Mestský úrad v Malac
kách (2. p., č. d. 225). Prineste si so se
bou občiansky preukaz (na overenie 
bydliska). Poradenstvo je diskrétne  
a anonymné. Seniori sa môžu na po
radňu obrátiť 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-

 Bezplatná právna
 poradňa  pre seniorov

Počiatočná výstavba stanového 
mestečka išla hladko a z kuchyne sa 
už čoskoro šírila vôňa, ktorá nás mala 
posilniť k  prvej ceste za poznaním. 
Pravý lesnícky guláš pre nás pripra
vili kamaráti z Vojenských lesov Ma
lacky. 

Všetci za jedného a  jeden za 
všetkých – to bolo heslo našich ces
tovateľov, ktorí sa rozdelili do troch 
kmeňov. Program pripravený pre 
včielky, vĺčatá a skautov zamest
nal a zaujal. Všetci spolu plnili úlohy  
a prekonávali prekážky a výzvy kra
jín, ktoré „navštívili“. V rámci 8dňovej 
cesty okolo sveta naši skauti navštívi
li Taliansko, Grécko, Japonsko, Egypt, 
Mexiko a Brazíliu. V  priebehu hier 
spoznávali kultúru a  zaujímavosti 
týchto krajín. Samozrejme zostal im 
aj priestor a čas na hry: s radosťou sa 
vyšantili v  rôznych súťažiach, riešili 
tajné úlohy, hľadali zlato v zlatonos
nej rieke Rio Grande, stretli sa s  ry
tiermi z Francúzska či zručne zvládli 
olympijské disciplíny v Grécku. 

Hlavnou výzvou cesty bol poklad. 
Poklad, ktorý nikdy a nikoho neskla
me: pravé priateľstvo, dôvera a  ra

dosť z hry a pekných spoločných zá
žitkov a tiež poznanie, že spolu doká
žeme veľa. Počasie nám prialo, a bolo 
krásne slnečno. Osvieženie si skauti 
našli v čistej rieke Rudava.

Noci okrem ochladenia priniesli 
očakávané nočné hry. Skauti čelili 
rôznym výzvam, splnili bobríka od
vahy so zaujímavými zážitkami, po

zorovali jasnú nočnú oblohu plnú 
hviezd. Z  cesty okolo sveta sme sa 
vrátili po ôsmich dňoch do reality. 
Vznikli nové priateľstvá, poznania 
i predsavzatia. Domov sme odchá

dzali bohatší, s novými skúsenosťa
mi a poučením, že kde je vôľa, tam 
je cesta.

Text a foto: 
Marika (Mária Ftáčniková),

 zástupkyňa vodcu 69. zboru 
M. R. Štefánika, 

Slovenský skauting Malacky

Srdečne vás pozývame vychutnať si momenty dotyku s krásou a nahliadnuť do ate-
liérov umelcov Bratislavského samosprávneho kraja počas Dňa otvorených ateliérov, 
ktorý sa uskutoční v sobotu 24. septembra. Svoj tvorivý priestor ukáže aj naša jedi-
nečná malacká výtvarníčka Libuša Čtveráková mladšia.

Záujemcovia môžu navštíviť 46 výtvarní
kov z 35 ateliérov, 5 tvorivých dielní a 9 výstav  
v rámci Bratislavského kraja – v Modre, Bud
mericiach, Šenkviciach, Vinosadoch, Pezinku, 
Limbachu, Svätom Jure, Bratislave, Senci, Ma
linove, Stupave, Rohožníku a  aj u  nás v  Ma
lackách. „Kto by sa rád vykúpal vo farbách a na 
chvíľu vstúpil do snového rozprávkového sveta je 
srdečne vítaný v mojom ateliéri na Mierovom ná-
mestí 23 v Malackách,” pozýva L. Čtveráková ml.

Deň otvorených ateliérov je jedinečnou 
príležitosťou pre milovníkov umenia, amatér
skych tvorcov, ale aj zvedavcov spoznať svet, 
v  ktorom amatérski i profesionálni výtvarníci 
tvoria, kde vdychujú prostredníctvom svojho 
talentu a z hĺbky svojho ducha krásu matérii a 
tá sa potom vyníma v galériách, v interiéroch 

či v exteriéroch, alebo priamo u  vás doma. 
Je to šanca pre vás na krátky rozhovor s vaši
mi obľúbenými autormi, na výmenu názorov 
či vzájomnú inšpiráciu.

Ateliéry budú prístupné od 10. do 21. hodi
ny. Budú označené maliarskym stojanom s in
formačnou tabuľou a maliarskou paletou s čís
lom ateliéru.

Tlačené skladacie mapy so všetkými zúčast
nenými ateliérmi nájdete aj v Malackách v Tu
ristickoinformačnej kancelárii mesta na Záho
ráckej 1919.
Informácie: 
www.moska.sk – Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre
facebook: Moska.sk

Text: -ts-/-nj-

 Deň otvorených ateliérov – súčasťou sú aj Malacky

 Cesta okolo sveta za osem dní
Skauti z  Malaciek, zbalení a  pripravení zažiť niečo nové, pomáhať 
druhým, pripravení na nové výzvy, priateľstvá a nové zážitky, sa za-
čiatkom letných prázdnin vydali na cestu. Naším domovom sa na 
osem dní stala lúka pri starom dube v osa de Tančiboky pri riečke Ru-
dava.
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Fotky opustených psíčat v útulku 
rozcítia nejedného človeka a mnohí 
z nás sa rozhodnú pomôcť. Je skvelé, 
ak v sebe objavíme chuť pomáhať. 
Karanténna stanica Malacky prináša 
tipy, ako to robiť nielen od srdca, ale 
aj správne.

1. Pomôžme útulku, nie sebe
Neraz v dobrej viere prinesie

me do útulku veci, ktorých sa doma 
zbavujeme, a sme si istí, že ich tam 
nejako využijú. Hoci s  dobrým zá
merom, často však môžeme spôso
biť iba ďalšie starosti s likvidáciou 
nadrozmerného odpadu, ktorý sa 
útulku práve nehodí. 

Staré matrace, koberce, deky či 
uteráky síce útulky často potrebujú, 
avšak neznamená to, že im tieto veci 
môžeme priniesť hocikedy. Ak sa 
práve podobných vecí zbavujeme, 
namiesto toho, aby sme ich nadše-
ne priniesli do najbližšieho útul-
ku, overme si najskôr, či ich práve 
v tomto čase naozaj potrebujú. Ak 
nie, rešpektujme to a nájdime im vy
užitie inde. Prípadne sa postarajme  
o ich likvidáciu sami.

2. Radšej menej, ale kvalitná  
potrava

Ľuďom, ktorým nie je ľahostajný 
osud psíkov v  útulku, sa občas sta
ne, že nárazovo nakúpia čo najviac  
(a teda čo najlacnejšie) granúl, maš
kŕt či konzerv.

Žiaľ, na trhu sa vyskytuje aj veľmi 
nekvalitná potrava pre psy. Radšej 
ako priniesť trebárs tri obrovské ba

lenia granúl, z  ktorých budú psov 
bolieť brušká, je lepšie priniesť síce 
menej, ale kvalitnejšiu potravu.

Ako zistiť, ktorá potrava je pre 
útulkáčov vhodná a ktorá nie? Veľmi 
jednoducho. opýtajte sa „vášho” 
útulku, aké značky potravy pre 
psov preferujú. Už len preto, že nie 
je dobre, keď psíky neustále striedajú 
jeden druh granúl za druhým. 

3. Dočasná opatera 
Hneď po adopcii je najväčšou for

mou pomoci dočasná opatera, keď si 
psíka, ktorý to akútne potrebuje, 
vezmete k sebe domov na vopred 
do hodnuté obdobie. Môže to byť 
na príklad na dva týždne po operácii  
alebo na mesiac, kým útulok nenájde 
nový domov, prípadne aj na celú 
zimu. Niektoré malé alebo staré psí
ky nemusia prežiť zimu v koterci. Iné 
sú po operácii alebo v takom žalost
nom stave, že vyslovene potrebujú 
teplo a pokoj. No a potom sú tu za
nedbávané psíky, ktoré, žiaľ, nemô  
žu byť v útulku umiestnené, preto  
že pre ne nie je miesto. 

Ak si do dočasnej opatery vez
mete psíka, ktorému zároveň ľudia  
z útulku hľadajú nový domov, nielen
že pomôžete konkrétnemu psíkovi, 
ale uvoľníte miesto pre ďalšieho.

Karanténna stanica v Malackách 
vám v prípade dočasnej opatery za
bezpečí krmivo, výbavu pre psíka aj 
prípadnú veterinárnu starostlivosť. 
A dostanete aj neoceniteľné odbor
né rady.

Text a foto: KS Malacky
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Materské centrum vánok sa vlani presťahovalo 
do iných priestorov. Svoje pôvodné pôsobisko im 
prepožičal niekdajší Klubík, ktorý fungoval ako 
poldenná škôlka pre deti. Aktuálne ho nájdete na 
Štefánikovej 8, oproti ZŠ Dr. J. Dérera.

Už niekoľko rokov sa kolektív mamičiek z Vánku snaží 
poskytnúť všetkým mamám a deťom do približne 4 ro
kov zázemie v podobe herne. Tá je otvorená od utorka do 
štvrtka v čase od 9.00 do 12.00 h. Herňu môže navštíviť 
každá mamička či otecko na materskej dovolenke, ktorí 
by sa radi so svojím dieťatkom socializovali. Vo Vánku to
tiž existuje krásna komunita mamičiek a detí. Členky Ván
ku navyše pripravujú aj rôzne aktivity, do ktorých sa mô
žete zapojiť. Ak má niekto chuť sa venovať centru troška 
hlbšie, môže sa stať jeho členom. V tom prípade už môže 
prichádzať s vlastnými nápadmi na podujatia či zmeny 
v centre. Nové členky sú srdečne vítané.

Aktuálne aktivity
14. septembra odštartoval kurz English club for pa-

rents, teda kurz konverzačnej angličtiny pre rodičov. 
Mamičky sa spolu s deťmi zúčastňujú na hodine priamo 
v materskom centre, detičky sa hrajú a mamičky spolu 
s  lektorkou konverzujú po anglicky, prípadne sa venujú 
cvičeniam. Ide najmä o to, že deti môžu byť pri mamič
kách, tie môžu kedykoľvek reagovať na ich požiadavky, 
a nikto na kurze s tým nemá problém. Zapojiť sa môžu 
samozrejme aj oteckovia na materskej dovolenke. Na 
kurz je stále možné sa prihlásiť. 

Koncom septembra spúšťa Vánok overenú mon-
tessori herničku. 

Ide o kurz, počas ktorého sa deti hra jú v štýle mon
tessori pedagogiky. Prvá ukážková hodina sa uskutoční 
29. septembra o 9.00 h. Kurz sa začne 6. októbra. 

3. októbra štartuje predpôrodný kurz na báze pred
nášok s odborníkmi i mamičkami. Ide o päť stretnutí, na 
ktorých budúce mamičky získajú množstvo informácií a 
vypočujú si reálne skúsenosti, čo im nepochybne pomô
že sa lepšie pripraviť na pôrod. Na kurz je ešte možné sa 
prihlásiť. 

12. októbra bude prednáška na tému separácia od-
padu. Začína sa o 9.30 h.

 všetky potrebné informácie a kontakty nájdete 
na facebookovom profile MC vánok
a na www.mcvanok.com.

Text a foto: MC vánok

 Materské centrum vánok pozýva 
 do herne aj na kurzy

 Ako môžeme pomôcť
 psíkom z útulku
(nielen počas prichádzajúcich chladných dní)

Kontakty
telefón: 0948 183 683, mail: ksmalacky@gmail.com
facebook: Karanténna stanica Malacky
web: www.adoptuj.psiadusa.sk/author/ksmalacky/
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Tournament 4 Cities Ľubľana–Zá-
hreb–Bratislava–Budapešť 2022

Na štvorstretnutí hlavných miest 
v atletike do 18 rokov, ktoré sa usku
točnilo v  hlavnom meste Slovinska, 
dosiahol najväčší úspech Adam 
Boš kovič. V skoku do výšky vybojo
val v novom osobnom maxime 
160 cm bronzovú medailu a   stal sa 
najúspešnejším atlétom slovenskej 
výpravy. Kvalitný výkon a nový osob
ný rekord predviedol vzhľadom 
na svoj  vek aj Teodor volek, ktorý ča
som 54,27 s finišoval v behu na 400 m 
na 5. mieste. Obaja chlapci sú vekom 
ešte žiaci. Rovnaké umiestne nie do

siahol aj Adam Gašpar vo vrhu gu
ľou (9,85 m) a hodnotný výkon 561 
cm zaznamenal v  skoku do diaľky 
Eric Houndjo, ale pre neregulárnu 
podporu vetra (+3,2 m/s) si ho do 
osobných štatistík nezapísal.

International Children´s Games 
Coventry 2022

V 10. najväčšom meste Anglicka, 
ktoré sa môže pýšiť ocenením Mesto 
kultúry Spojeného kráľovstva za rok 
2021 reprezentoval Malacky a  Slo
venskú republiku na medzinárod
ných detských hrách Teodor volek. 
Hneď po prílete sa musel vyrovnať 

so stratou batožiny a celý pobyt vrá
tane športových súťaží tak absolvo
val v  požičaných veciach. Vo svojej 
úvodnej disciplíne, behu na 100 m, 
sa v  konkurencii 53 šprintérov pre
bojoval do 24členného semifiná
le, v  ktorom časom 12,32 s obsadil 
v protivetre –1,6 m/s 17. miesto. Na 
postup do finále mu chýbala jediná 
stotina sekundy.

V  rovnaký deň štartoval aj na 
400 m a z  rozbehov sa mu podarilo 
postúpiť priamo medzi 16 najrých
lejších chlapcov. Vo finále, ktoré sa 
uskutočnilo opäť v tom istom dni, mu 
už došli sily a výkonom 59,51 s obsa
dil 11. priečku (v rozbehu 58,19 s).

V  zmiešanej štafete Bratislavy na 
4x 100 m sa kvalifikoval spoločne 
s  Emou Bendovou, Alexandrou Se
géňovou a Denisom Procházkom do 
finále, kde skončili s časom 48,40 s na 
5. mieste.

Najväčší úspech dosiahol Teodor 
v záverečnom dni podujatia. Vo finá
le štafiet chlapcov na 4x 100 m fini-
šo val s kvartetom Atletického zväzu 
Bratislavy na 3. mieste a  domov si  
z medzinárodného podujatia privie
zol cenný bronz.

International visegrad Match 
Kolín 2022

Pretekári AC Malacky reprezen
to vali Atletický zväz Bratislavy na 
medzinárodnom juniorskom štvor
stretnutí družstiev v českom Kolíne. 

Pri neúčasti športovcov z  Maďarska 
si zmerali sily so zástupcom poľskej 
atletiky (Dolnoslaski Zwiazek Lekkiej 

Atletyki) a českým výberom (Středo
český krajský atletický svaz).

Malačania získali až 9 cenných 
kovov s bilanciou 4 – 2 – 3. Vo svo
jich disciplínach zvíťazili Tereza Be-
ňová (100 m a  200 m) a  Rebecca 
Slezáko vá (100 m prek. a  400 m). 
Striebro vy bojovali Michal Nehyba 
(110 m prek.) a štafeta dievčat na 4x 
100 m v  zložení Dominika Hustá, 
Timea Mo rávková, Rebecca Sle-
záková a Tereza Beňová. Bronzové 
medaily získali Eric Houndjo (oš
tep), Adam Gašpar (100 m) a vanda 
Habová (1500 m). Najhodnotnejší 
výkon celého podujatia dosiah-
la podľa maďarských bodovacích 
tabuliek výkonom 14,17 s Rebecca 
Slezáková v behu na 100 m prek.

V  konkurencii troch juniorských 
družstiev obsadil výber Slovenskej 
republiky so ziskom 120 bodov 
cel  kové 3. miesto. Najviac bodov 
pre slovenský tím získali Tereza Be
ňová,  Rebecca Slezáková a Michal 
Nehyba. Vzhľadom na  počet získa
ných bodov, vekovú skladbu sloven
ského tímu (väčšinou staršie žiač  
ky a  žiaci, dorastenky a  dorastenci)  
a niž ší počet členov družstva (11 
diev čat a 11 chlapcov) boli Malačania 
pre ostatné výbery, ktoré mali k dis
pozícii po 20 juniorov a 20 junioriek 
(t. j. každý po 40 pretekárov), viac ako 
dôstojným súperom.

Text: P. Filip, 
foto: AC Malacky

15. septembra sme 
si s bolesťou v srd
ci pripomenuli 13. 
výročie, kedy nás 
navždy opustil 
náš drahý manžel, 
otec, dedo a pra

dedo Ján Bukovský. Žil si pre nás, 
odpočívaj v pokoji.

Keby sa tak dal vrátiť čas,
dotknúť sa Ťa dlaňou
a počuť Tvoj hlas.
Už sa však nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
4. októbra uplynie 
12 rokov od smut
nej chvíle, keď nás  
navždy opustila na 
 ša milovaná dcé
ra a  sestra Janka 
Purdeková-Part-
lová. S  láskou a  bolesťou v  srdci 
spomínajú mama, súrodenci s  ro
dinami a  ostatná rodina. Kto ste 
Janku poznali a  mali radi, spomí
najte spolu s nami.

Stále je ťažko a smutno 
nám všetkým, 
nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Všade okolo 
chýba aj po rokoch Tvoj hlas. 
Mal si rád život, my Teba a Ty nás.

30. septembra 
uplynie 8 rokov od  
náhleho odchodu  
nášho syna Marti-
na Jurkoviča z Ma
laciek. S  lás kou 
a úctou spo mí najú 

rodičia a sestry. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, 
ťažko je bez Teba žiť. 
Láska však smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť. 
Odišiel si tam, kam chodí každý sám.

28. septembra si 
pripomíname rok,  
čo nás opustil 
man žel, otec, dedo  
a švagor Peter Ti-
chý. S  úctou spo
mínajú manželka 

Betka, deti s rodinami a vnúčatá.

Milá naša mama, babka a prabab
ka Mária Boreková, želáme Ti 

všetko najlepšie  k 
Tvojim krásnym  
89 rokom, ktorých  
sa dožívaš 8. sep  
tembra. Želáme Ti  
veľaveľa zdravia,  
lásky a spokojnos

ti. K vinšu sa pripájajú Dana a Ha  
na s  rodinami, vnúčatá a pravnú
čatá.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / ŠPORT

Papa Dojčák, 
ďakujeme
Začiatkom augusta sme sa na cinto-
ríne v Malackách rozlúčili s pplk. v. 
v. Rudolfom Dojčákom. Svojím od-
chodom zarmútil celú rodinu, pria-
teľov a známych, veď do poslednej 
chvíle žil veľmi aktívne. veľkú časť 
svojho života venoval službe vlasti 
na rôznych miestach republiky.

Vojenskú kariéru začal v Mariánskych Lázňach, od
kiaľ ho z  rodinných dôvodov prevelili do Martina. Od 
roku 1973 až do odchodu na dôchodok pracoval vo VÚ 
4562 Kuchyňa. Tam skončil v roku 1991 u VZL ako veliteľ 
armádnej strelnice. V priebehu výkonu profesionálnej 
služby bol viackrát vyznamenaný. Bol držiteľom medailí 
Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti, Za upev-
ňovanie priateľstva v zbrani 3. stupňa a Za zásluhy 
o Československú ľudovú armádu 1. stupňa.

Ani po odchode do dôchodku neopustil vojenský 
život. Bol spoluzakladateľom dobrovoľnej organizácie 
Klub veteránov letiska Kuchyňa, ktorú 20 rokov viedol 
ako predseda. Za túto činnosť a za reprezentáciu Armá
dy Slovenskej republiky mu boli udelené Pamätná me-
daila k 25. výročiu vzniku ozbrojených síl SR a Pa-
mätná medaila ministra obrany SR 3. stupňa. 

Česká a Slovenská obec delostre lecká mu za prácu 
v armáde a jej re prezentáciu na verejnosti udelila titul 
Rytier delostrelectva s právom nosiť Kríž rytiera de-
lostrelectva.

V mladosti aktívne športoval, hrával hádzanú i bas
ketbal a venoval sa aj ďalším športovým aktivitám. Po
čas dôchodku sa dal na funkcionársku prácu. Niekoľko 
rokov bol predsedom hádzanárskeho oddielu TJ Stro
jár Malacky. Tu aj vznikla prezývka, ktorá odzrkadľovala 
jeho všeobecnú obľúbenosť, Papa Dojčák. Nepozná
me nikoho, s kým by si neporozumel a komu nepomo
hol.

Jeho miesto v rodine a medzi kamarátmi, za ktorého 
som sa považoval aj ja, zostane navždy prázdne. Ďaku
jeme, Papa.

Text: J. Krasňanský, foto: archív redakcie

Miriama Ováriová a Tomáš Bolfa

75 rokov
Gabriela Caunerová
Pavol Gašparín
Mária Hrubšiová
Jozef Ivák
Viliam Kolandra
Anna Konvalinová
Vladislav Marek 
Danka Poláčeková
Samuel Šefčík 
Valéria Šipková 
Mária Žáčková

80 rokov
Ľudmila Danihelová
Alojz Drinka
Marta Kollárová
Mária Nováková
Mária Písečná
Cecília Přibylová
Oľga Šišová
Ivan Vanek

85 rokov
Anna Červenková
Margita Horváthová

90 rokov
Rudolf Kozel
Lukáč Rybár

91 rokov
Ervín Blažíček
Jozef Jurica

93 rokov
Mária Hudečková

94 rokov
Ľudmila Kožuchová

97 rokov
Emil Polák

Srdečne blahoželáme!

Pavel Kühtreiber, Malacky
Margita Illýová, Malacky
Milan Král, Gajary
Marta Ferenčíková, Malacky
 Anna Ištoková, r. Blanáriková, Ga
jary
Anton Jurkovič, Studienka
Jozef Orgoň, Rohožník
Zdenek Benda, Malacky

PovEDALI SI áNo

BLAHožELANIE

SEPTEMBRoví JUBILANTI SPoMIENKY

oPUSTILI NáS

 Naši atléti reprezentovali 
v zahraničí

vybraní členovia Atletického klubu AC Malacky súťažili počas let-
ných mesiacov v  Slovinsku, veľkej Británii a  v  Českej republike. Na 
jednotlivé podujatia ich nominoval Atletický zväz Bratislavy. Atléti 
na nich šírili nielen dobré meno Slovenska či bratislavského regiónu, 
ale aj Malaciek.

Teodor Volek (druhý sprava) ako člen bronzovej štafety v Coventry

Naši medailisti z Kolína. Dolný rad zľava: Dominka Hustá, Te
reza Beňová, Timea Morávková, Rebecca Slezáková a Vanda 
Habová. Horný rad zľava: Eric Houndjo, Adam Gašpar, tréner 
Petr Filip a Michal Nehyba

Adam Boškovič (vpravo) s  bronzovou me
dailou z Ľubľany za skok do výšky
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Volejbal má v našom meste i v regióne silnú tradíciu, už roky však ab-
sentuje nielen ligový volejbal, ale aj systémová výchova mládeže. Až 
na pár svetlých výnimiek v  niekoľkých obciach regiónu sa výchove 
volejbalových talentov nevenuje pozornosť.

Beh založili nadšenci športu a je 
určený všetkým, ktorí majú chuť za-
behnúť si trať medzi pamätníkom 
SNP a futbalovým štadiónom v Zá-
mockom parku. Víťazmi sú v  pod-
state všetci, ktorí trať prebehnú, 
pretože všetci pretekári bežia spo
lu. Organizátori však i tak odmeňu  
jú najlepších v jednotlivých kategó-
riách diplomom a  malou vecnou  
cenou. Všetci získavajú účastnícky 
list. Organizá tormi sú tradične ZŠ  
Dr. J. Dérera, centrum voľného času, 
AC Malacky, AD HOC – správca ma-
lackých športovísk a Dobrovoľný ha  
sičský zbor, ktorého príslušníci po-
máhajú pri zabezpečovaní trate 

v  Zámockom parku. Poďakovanie 
patrí aj príslušníkom PZ SR v Malac-
kách a mestskej polícii, ktorí zabez-
pečujú časť trate vedúcej mestom.

Pred štartom si pretekári vypo-
čuli štátnu hymnu, uctili si pamiatku 
SNP položením symbolickej kytice 
k pamätníku SNP a vydali sa na trať 
dlhú o niečo viac ako 2000 m. V cie-
li mnohí očakávali tradičný zoskok 
parašutistov DK Kuchyňa, no orga-
nizátorom sa ho nepodarilo tento 
rok zabezpečiť. Verme, že pri budú-
com, jubilejnom 40. ročníku sa to 
podarí.

Najstarším pretekárom bol ten 
to rok 64ročný Alojz Hollý a naj

mlad šou pretekárkou 3ročná Lu-
cia Závodná. Dobré počasie prilá-
kalo na štadión mnohých rodičov, 
niektorí si dokonca i  zabehli tento 
ma sový beh so svojimi deťmi. Verí-
me, že nabudúce sa nám spoločne 
podarí prekonať doterajší rekord 
posledných rokov – 332 preteká-
rov z roku 2019. No a tí trénovanej-
ší bežci sa už iste tešia na Malackú 
desiatku a  Malacký kilometer, 
ktoré nás čakajú v sobotu 15. októb
ra.

Text: A. Pašteka, 
foto: -nj-/-jh-

 Úspešný reštart volejbalu v Malackách i na Záhorí

Slabnúce korene sa rozhodol oživiť  
projekt Volley Team Záhorie, ktorého  
primárnym pôsobiskom je naše mes
to. Po náboroch v základných ško lách  
a počas Dňa detskej radosti v Zá moc  
kom parku, ktoré vzbudili u detí a mlá  
deže veľký ohlas, sa pred pár dňa-
mi začali reálne pravidelné trénin gy.  
Počas leta mohol deťom záujem o vo
lejbal vyfučať z hlavy – podobne ako 
časť nadobudnutých vedomos tí zo 
školských lavíc. Nič také sa však nepo-

tvrdilo, a na prvý tréning v Ma lackách 
do telocvične ZŠ Dr. J. Dérera prišlo úc-
tyhodných 60 budú cich volejbalistov. 
Záujem je taký veľ ký, že Volley Team 
Záhorie doplnil trénerský stav a ku ga-
rantom projektu a zároveň úspešným 
vrcholovým trénerom Matúšovi a Pet-
rovi Kalným pribral ďalšie posily. Tré-
ningy sa konajú v utorok a vo štvrtok 
na Dérerke a v stredu v Zohore.

Text: J. Hargaš, 
foto: Volley Team Záhorie

 Večerný beh zdravia: 
 Len málo chýbalo do trojstovky

Žiaci 1.–2. ročník
1.  František Klíma, ZŠ 

Zá horácka, Malacky
2.  Filip Krajčí, ZŠ Zá ho

rácka, Malacky
3.  Alfréd Šulík, SŠ sv. F. 

Assiského, Malacky

Žiačky 1.–2. ročník
1.  Melánia Janečková, 

ZŠ Záhorácka, Malac
ky

2.  Šarlota Habová, SŠ sv. 
F. Assiského, Malacky

3.  Lena Húšťavová, ZŠ 
Dr. J. Dérera, Malacky

Žiaci 3.–4. ročník
1.  Albert Šulík, SŠ sv. F. 

Assiského, Malacky
2.  Metod Benka, ZŠ Zá-

horácka, Malacky
3.  Thomas Stašek, ZŠ Dr. 

J. Dérera, Malacky

Žiačky 3.–4. ročník
1.  Romana Habová, SŠ sv.  

F. Assiského, Malacky
2.  Sára Havlíková, ZŠ Dr. 

J. Dérera, Malacky
3.  Dominika Lobotková, 

ZŠ Dr. J. Dé rera, Malac  
ky

Žiaci 5.–7. ročník
1.  Krištof Haba, SŠ sv. F. 

Assiského, Malacky

2.  Teodor Janko, ZŠ Zá
ho  rácka, Malacky

3.  Viliam Straský, ZŠ Zá-
horácka, Malacky

Žiačky 5.–7. ročník
1.  Nela Stašková, ZŠ Dr. 

J. Dérera, Malacky
2.  Amélia Zelenáková, 

ZŠ Záhorácka, Malacky 
3.  Nela Šnegoňová, 

Gymnázium Ma lacky

Žiaci 8.–9. ročník
1.  Teodor Volek, ZŠ Zá-

horácka, Malacky
2.  Tomáš Biksadský, ZŠ 

Záhorácka, Malacky 
3.  Richard Švec, ZŠ Zá-

horácka, Malacky

Žiačky 8.–9. ročník
1.  Alica Vavricová, SŠ sv. 

F. Assiského, Malacky
2.  Sabina Zajačková, SŠ 

sv. F. Assiského, Ma-
lacky

3.  Vanda Habová, SŠ sv. 
F.  Assiského, Malacky

Dorastenci
1.  Ivan Sedlák, Gymná-

zium Malacky
2.  Matej Brezina, SPŠE 

Ul. K. Adlera, Bratislava 
3.  Roman Timotej Haba, 

ŠUP Bratislava

Dorastenky
1.  Laura Sedláková, SPŠ 

Bratislava 
2.  Sára Bilkovičová, SOŠ 

ochrany osôb a  ma-
jetku, Bratislava 

3.  Sabina Kubincová, 
Gymnázium Me todo-
va, Bratislava 

Muži
1. Ján Beňa, Gajary
2.  Marián Petráš, Malac

ky
3.  Rastislav Janko, Ma

lac  ky

Ženy
1.  Slavomíra Lorencová, 

Malacky
2.  Katarína Janečková, 

Malacky
3.  Miroslava Siváková, 

Malacky

Najstarší účastník: 
Alojz Hollý, Malacky (64 
rokov) 

Najmladšia 
účastníčka: 
Lucia Závodná, MŠ Ma-
lacky (3 roky)

Spolu štartovalo 
297 pretekárov.

Výsledky 39. ročníka 
Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP

V  piatok 9. septembra sa uskutočnil už 39. ročník Večerného behu 
zdravia – Behu vďaky SNP. Do štartovných listín sa zapísalo 297 pre-
tekárov. Najviac z nich bolo detí. 
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