
Komunitné centrum a Vstúpte sú  
od seba vzdialené iba pár stoviek 
metrov. Malačania vidia nové či zre

konštruované budovy, avšak za nimi 
sa skrýva množstvo hodín práce od 
prvotnej myšlienky až po realizáciu.

Komunitné centrum 
Komunitné centrum v areáli Cen

tra voľného času poskytne priestory 
na aktivity pre deti, mládež a dospe
lých so zdravotným postihnutím, pre 
deti z detského domova a pre deti  
a mládež zo sociálne vylúčených sku

pín. Mesto naň dostalo nenávratný fi
nančný príspevok 370 288 €. „Radi sa 
pochválime našou spoločnou prácou. 
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomohli a spolupracovali,”  
povedala riaditeľka CVČ Alžbeta Šu
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 do mesta  smerujú 
 ďalšie  dotácie

Mesto bolo úspešné s ďalšími žiadosťami o dotácie z eurofondov na 
tri dôležité projekty. dve z  nich smerujú na sídlisko Juh. Spolu sú 
to takmer 3 milióny € z  Integrovaného regionálneho operačného 
programu pre Malacky. Mesto sa na spomenutých projektoch bude 
podieľať finančnou spoluúčasťou vo výške 5 %.

Voľby

nebytové priestory na prenájom
Mesto Malacky ponúka na pre ná jom dva nebytové priestory – 30,10 m²  
a 25,02 m² na 2. poschodí Inkubátora (Bernolákova ul. 5188/1A). Informácie 
o cene nájmu, služieb a energií poskytne MsÚ Malacky – Denisa Bebčáko
vá, tel. 034/79 66 161 alebo Beáta Gelingerová, tel. 034/79 66 183.

Máme nové Komunitné centrum 
a zrekonštruované vstúpte

do užívania boli odovzdané dva veľké a dôležité sociálne projek
ty mesta – nové Komunitné centrum a  zrekonštruované vstúpte.  
okrem sociálneho rozmeru majú veľa spoločného: začali sa pripra
vovať v približne rovnakom čase, naraz sa podávali žiadosti o do
tácie, naraz sa začali stavať a  naraz sa odovzdali. „Bez podpory 
poslankýň a poslancov mestského zastupiteľstva či kolegov na mest-
skom úrade by sa to nepodarilo. Do oboch projektov sme išli s dobrou 
energiou a chuťou,” zdôraznil primátor mesta Juraj Říha.

Pokračovanie na strane 3

Škôlka na Štúrovej dostane 1,5 
mi lióna € na výstavbu nového pa
vilónu pre 50 detí. Spolu s ním do
stane kompletnú opravu aj kuchyňa 
a  hospodársky pavilón. Projekt je 
pripravený tak, že stavebné práce  
sa môžu rozbehnúť v krátkom čase.

Druhý veľký balík peňazí – 942-ti
síc € – pôjde na revitalizáciu cen
trálnej časti Juhu, konkrétne na re

konštrukciu parkovísk na Michala 
Tillnera a chodníkov na F. Malova
ného. Súčasťou úprav je aj nové 
detské ihrisko, verejné osvetlenie 
a verejná zeleň. 

Ďalších 265tisíc € dostane pro
jekt výstavby cyklotrasy Pezinská– 
–Padzelek. Súčasťou stavebných 
prác bude aj úprava často zaplavova
ného úseku cesty pri Tescu.        red

V  sobotu 29. októbra nás čakajú 
voľby, prvýkrát budú spojené. V  jed
nom termíne a na jednom mieste bu
deme voliť svojich zástupcov do mest
skej samosprávy (primátora a  mest
ských poslancov) aj do župy (predsedu 
BSK a poslancov krajského parlamen
tu). Informácie k  voľbám nájdete na 
dvojstrane 4–5.

V  Malackách sa o  post primáto
ra uchádzajú štyria kandidáti. O  18 
poslaneckých miest zabojuje 36 kan
didátov. Najviac, jedenásť, ich kan
diduje vo volebnom obvode 5 a  naj
menej, iba traja, v  obvode 4. Keďže  
v  každom obvode sa volia traja po
slanci, kandidáti zo „štvorky” už majú 
poslanecké miesto isté. Najstaršími 
zapísanými voličmi sú traja obyvate
lia vo veku nad 100 rokov. Ešte jedna 
zaujímavosť: v deň volieb bude 40 Ma
lačanov oslavovať svoje  narodeniny.

Od viacerých ľudí sme zachytili iro
nické poznámky, vraj je pred voľbami, 
a preto sa asfaltuje a dokončilo sa Ko
munitné centrum či Vstúpte. Nie je to 
férové tvrdenie. V Malackách sa stá
le niečo robí a  v  mestských médiách 
o  tom často informujeme. Pripomeň
me si spolu pár projektov, ktoré sa uro
bili, hoci vôbec nebolo pred voľbami: 
detské jasle, rekonštrukcia toaliet či 
oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka, 
nové detské ihrisko v Zámockom par
ku, nová telocvičňa na Dérerke, nová 
karanténna stanica pre psov. Určite sa 
spolu zhodneme na tom, že ak by sa 
vo volebnom roku nerobilo vôbec nič 
– len preto, že je volebný – boli by sme 
všetci nespokojní.

Na záver ešte pripomíname no
vinku. Voľby sa končia už o 20. hodine 
a hlasovať sa dá iba v mieste trvalého 
bydliska. Hoci termín volieb „spadol” 
práve do jesenných prázdnin a Duši
čiek, veríme, že si nájdete čas na cestu 
do volebných miestností a  využijete 
svoje volebné právo.

Ľ. Pilzová 
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Príklad: 
Chceme nájsť hrob spisovateľa 

Ľuda Zúbka. 
Do vyhľadávacieho riadku napí

sať mesto Malacky, priezvisko Zúbek 
a meno Ľudovít. 

Zobrazí sa nám nákres cintorína 
a umiestnenie hrobu (červenou far
bou).

Po kliknutí na konkrétny hrob sa 
zobrazia aj ďalšie údaje: kto ďalší je 
v konkrétnom hrobe ešte pochova
ný a napríklad či je uhradený popla
tok za hrobové miesto.

Okrem symbolického položenia 
kvetov či zapálenia sviečky môžete 
zosnulému poslať aj citát alebo od
kaz.

Do projektu virtuálnych cinto
rínov sú zapojené desiatky miest 
a  obcí z  celého Slovenska. Takýmto 
spôsobom si môžete uctiť svojich 
blízkych kedykoľvek a kdekoľvek.

red

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Keď prechádzate po ceste medzi 
Malackami a Veľkými Levármi, ani si 
nemusíte všimnúť, že ste ponad ňu 
práve prešli. Zato rybári ju poznajú 
dobre, konieckoncov, spútaná rieka 
má rýchly tok a  dobre sa v  nej darí 
pstruhom. A  práve rybári by mohli 
byť považovaní za prekážku k spoma
leniu toku, k prinavráteniu pôvodnej 
podoby rieky meandrujúcej krajinou. 
Prekvapivo však neboli a  ani nie sú,  
a aj vďaka ich spolupráci sa prvý veľký 
projekt revitalizácie rieky vôbec mo
hol uskutočniť.

Keď sa dnes zastavíte na Rudave 
v  mieste, ktoré pretína spomínaná 
štátna cesta II. triedy medzi Malacka
mi a Levármi, uvidíte výrazný kontrast 
medzi riekou skrytou medzi poľami 
v hustom poraste a kľukatou riekou, 
ktorú osvetľujú slnečné lúče, ktorá má 
čistú a rýchlo tečúcu vodu s piesčitým 
dnom, na ktorom rozoznáte každý ka
mienok, korienok či živočícha.

Za revitalizáciou stojí predovšet
kým Bratislavské regionálne ochra
nárske združenie (BROZ). Rieka má 
odstránené betónové putá a ešte ne

dávny napriamený tok je skľukatený, 
má čisté brehy a  umožňuje ľuďom 
užiť si čaro Rudavy aj na novom mies
te. Studená voda vyzerá tak čisto, až sa 
človeku chce namočiť si aspoň členky. 

Jej brehy opäť časom zarastú, už te
raz sa tam sťahujú mnohé rastliny, no 
svoj ráz už len tak nestratí. Rieka bude 
môcť meniť svoje koryto, avšak úpl
ne divoká nebude. Zaplavovanie pri
ľahlých obhospodarovaných pozem
kov zrejme nehrozí, pretože miesta, 
kde by mohla voda stratiť smer, sú 
spevnené drťou z betónových platní. 
Tie sa z miesta neodviezli, zostali tam 
rozomleté na kamene a bránia rieke 
vylievať sa.

2,2 kilometra dlhý úsek Rudavy 
pravdepodobne odštartuje viacero 
ďalších projektov na celom Sloven
sku. Medzi nimi je aj zvyšná napria
mená časť Rudavy v jej dolnom toku. 
Tam už však také pekné zákutia prav
depodobne nevzniknú, no svojho be
tónového väzenia sa Rudava zbaví aj 
tam. A kedy? Buď v roku 2024 alebo 
2026. Všetko bude záležať od financo
vania a  kooperácie úradov. Financie 
a odbornú pomoc dodala Európska 
únia, projekt cezhraničnej spoluprá
ce Interreg a  najmä rakúska strana, 

kde sú v ochrane prírody predsa len 
o  kus ďalej ako my. Pre zúčastnené 
úrady bola Rudava pilotným projek
tom. Ešte nikdy sa žiadna rieka na 
Slovensku nerevitalizovala v  takom 
meradle ako tu. Záhorie je teda prvé 
v takomto významnom ekologickom 
projekte. Revitalizácia, teda obnova 
pôvodného stavu, pomáha prírode  
a nám všetkým v boji proti klimatickej 
zmene.

Zákon slovo revitalizácia vlastne 
ani nepozná. Pozná len stavbu a  aj 
toto bol oficiálne stavebný projekt. 
Ministerstvo životného prostredia 
sľubuje, že také komplikované to už 
v budúcnosti nebude a  na úprave 
zákona sa už pracuje. Vďaka nej sa 
budú dať v  budúcnosti podobné aj 
väčšie projekty realizovať rýchlejšie. 
Potrebuje to príroda aj my.

Choďte sa pozrieť na Rudavu, je to 
pekná prechádzka.

Text: J. Hargaš/BRoZ, 
foto: J. Hargaš

obnova Rudavy v číslach: 
•  1 095 dní od prvého zamerania 

po začiatok prác
•  26 potrebných stanovísk od za

interesovaných zodpovedných 
inštitúcií

•  7 stanovísk od Slovenského vo
dohospodárskeho podniku

•  67 podmienok v stavebnom po
volení

•  60 pracovných stretnutí
•  4 bagre pracujúce 90 dní
•  4 540 ton vybratého betónu

To všetko pre:
•  2,2 km revitalizovaného toku 
•  82 nových meandrov
•  180 m, o ktoré sa predĺžila rieka

Rudava je čarovná rieka tečúca neďaleko nášho mesta. v dĺžke 45 kilo
metrov pretína Záhorie a od Bílkových Humeniec prechádza cez vojen
ské lesy skoro nebadane okolo obrábaných polí v chotároch veľkých 
a Malých Levár, až sa vlieva do Moravy. Známejšie než samotná rieka je 
rovnomenné jazero a rekreačná oblasť, no rieka je taká, akú nikde inde 
na Slovensku nenájdete. Preteká pomerne rovinatým územím, zväčša 
v lesoch a na pieskovom podloží. Práve to láka unikátne druhy fauny 
a flóry a práve to jej dodáva výnimočný charakter. Jej spodný tok však 
v minulosti ohrozoval poľnohospodárske plány, preto ju pred polsto
ročím napriamili a spútali betónovými platňami. Rieka stratila svoju 
atraktivitu, stala sa kanálom. 

 obnovený úsek Rudavy láka svojou krásou

Svojich blízkych si 
môžete uctiť aj cez 
virtuálny cintorín

o pár dní prídu dva novembrové sviatky – Sviatok všetkých svätých 
a Pamiatka zosnulých. Je to čas spomienok na našich blízkych, ktorí 
už nie sú medzi nami. Mnoho ľudí sa vyberie na cintoríny, avšak rov
nako veľa je aj tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu ísť pria  
mo na miesta posledného odpočinku. Aj preto je tu služba cez 
interne tovú stránku www.cintoriny.sk. Jej súčasťou sú aj Malacky. 
na tomto portáli nájdete oba na še cintoríny, starý aj nový. Cez kľú
čové slová, v  tomto prípade meno a  priezvisko, môžete vyhľadať 
hrobové miesto a symbolicky naň uložiť kyticu či zapáliť sviečku. 
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ri nová. Dopĺňa ju mestská poslanky
ňa Katarína Trenčanská: „Dať deťom 
zo sociálne slabšieho prostredia či 
zdravotne znevýhodneným šancu za
členiť sa do voľnočasových aktivít bolo 
veľkým želaním pani riaditeľky aj nás 
poslancov. Komunitné centrum bude 
úžasným prínosom pre spoločenské 
vyžitie detí a mládeže. Nádherné no
vovybudované priestory sú odkazom 

mesta pre našu spoločnosť, že nám na 
každom človeku záleží.”

Hlavnú časť prízemia tvorí multi
funkčná sála, do ktorej ešte pribudne 
malé pódium. Priestor je určený na  
pohybové aktivity (športovanie, ná
cvik divadla). Sála bude slúžiť na spo - 
ločné stretnutia detí aj celých rodín  
a najmä nadväzovanie kontaktov so  
skupinou zdravých detí. V novostavbe 
sú pripravené aj priestory pre indivi
duálne poskytovanie rôznych dru hov 
terapií. 

Týmto sa práce v lokalite nekončia, 
treba zrekonštruovať aj prístupovú 
cestu a rozšíriť parkovisko pri Cvečku.

vstúpte 
Rehabilitačné stredisko Vstúpte 

už 15 rokov pomáha ľuďom s men
tálnym postihnutím a ich rodinám. 
Na rekonštrukciu a prístavbu získala 
organizácia dotáciu 432 958 €. K tej
to sume prispelo ďalšou čiastkou aj 
mesto, ktoré navyše pomohlo po 
projekčnej aj stavebnej stránke.

Zo starého Vstúpte je teda nové. 
Najväčšiu radosť majú samozrejme 
zamestnanci a  klienti. Za všetkých 
hovorí riaditeľka Vstúpte Katarína 
Martincová: „Takéto zariadenie sa 
v  so ciálnych službách často nevidí. 
Veľmi sa tešíme, keď sa sem opäť na
sťahujeme a  veríme, že to stihneme  
1. novembra. Sľubujem, že budeme  
robiť mestu dobré meno.”

Pôvodnú budovu po rekonštrukcii 
a prístavbe okoloidúci nespozná vajú. 
„Skvalitňovanie sociálnych slu žieb je 
našou prioritou. Realizovaním projektu 
sa posunulo poskytovanie sociálnej re
habilitácie na úroveň 21. storočia. Or
ganizácia tak získala úžasný  priestor 
pre skupinové, no najmä individuálne 
terapie,” teší sa z vydareného projektu 
poslankyňa Lucia Vidanová, ktorá je 
zároveň aj zamestnankyňou Vstúpte. 

Projekty v sociálnej oblasti 
pokračujú: 
•  pripravuje sa výstavba nájomných 

bytov, 
•  mesto má ambíciu vybudovať cen

trum pre deti s poruchami autistic
kého spektra, 

•  nové zariadenie pre seniorov či no
vé detské ihriská.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. osuský a J. Hargaš

 Máme nové Komunitné centrum
 a zrekonštruované vstúpte

Dokončenie zo strany 1

Poslanci súhlasili so zmenami a do  
plnkami územného plánu, čo zname
ná zelenú pre pokračovanie v prípra
ve projektu novej základnej školy 
na Rádku. Schválili nový zoznam pa
mätihodností na území mesta aj dá  
tumy dní, počas ktorých bude v bu
dúcom roku zakázané prevádzko
vať hazardné hry. Všetkým týmto 
témam sa budeme venovať v budú
com vydaní Malackého hlasu.

Keďže išlo o  posledné rokovanie 
v  tomto volebnom období, jeho sú
časťou bola slávnostná rozlúčka ve

denia mesta s poslancami. „Volebné 
obdobie bolo poznačené pandémiou, 
vojnou u nášho suseda, nárastom cien 
a  energetickou krízou. Museli sme sa 
prispôsobiť a nemáme sa za čo hanbiť. 
Vecí, ktoré by sa dokázali robiť, je veľ
mi veľa. Veríme, že ktokoľvek po nás 
príde, bude pokračovať v pripravených 
projektoch. Ďakujem vám, poslankyne 
a poslanci a zároveň aj malackej verej
nosti, že ste mi dôverovali,” uzavrel pri
mátor Juraj Říha.

Za poslancov vystúpil Pavol Ted
la: „Je za nami obrovský kus práce. My 
poslanci sme súčasťou reťazca krokov 
 od najmenšieho začiatku projektu až 
po jeho realizáciu. Sme tu preto, aby 
sme pomáhali a  umožňovali rozvoj 
mesta.” Ako povedal, vďaka príjemnej 
atmosfére sa poslanci na každé zastu
piteľstvo tešili. Poďakoval sa vedeniu 
mesta, zamestnancom mestského 
úradu, riaditeľom mestských organi
zácií aj obyvateľom. „My všetci tvorí
me mesto,” dodal P. Tedla.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský 

Priaznivé počasie umožňuje ces
tá rom pokračovať v  opravách ciest 
a chodníkov v správe mesta. Dokon
čuje sa kompletná oprava chodníka 
s vjazdami na ceste gen. M. R. Štefá
nika v  úseku od Veľkomoravskej po 
Štúrovu. Ulica Dubovského už má no  
vý asfalt a aktuálne sa finišuje ulica  
Jána Hollého, odkiaľ sa stavebné me
chanizmy presunú na Martina Rá
zusa. Opakovane ďakujeme obyva
teľom za trpezlivosť a  pochopenie. 
„Všetci vieme, že stav ciest a chodníkov 
v Malackách nie je ideálny a niektoré 
z  nich sú v katastrofálnom stave. In
vestičný dlh je obrovský a pri investo
vaní len do opráv by zmizlo niekoľko 
ročných rozpočtov mesta. V tomto vo  
lebnom období bola postavená prak
ticky nová Ulica Jozefa Kubinu a tiež 

sme vyčlenili peniaze na viacero re
konštrukcií ciest a chodníkov, ktoré 
sa mali diať spolu s výstavbami cyk
lotrás. Tie sa však dodnes nepodari lo 
spustiť kvôli problémom v stavebníc
tve. Preto som osobne veľmi rád, že sa  
nám podarilo na záver volebného ob
dobia vyčleniť ďalšie peniaze na re
konš trukcie povrchov viacerých ulíc  
v rôznych častiach mesta,” hovorí po
sla nec mestského zastupiteľstva A. 
Janík. V asfaltovaní ulíc sa bude po
kračovať. Najbližšie k súťaži na dodá
vateľa je rekonštrukcia Jesenského. 
V budúcom roku pôjdu do komplet
nej rekonštrukcie vrátane chodníkov 
a  parkovísk Partizánska, Ľuda Zúb
ka, Námestie SNP a  Veľkomoravská 
v úseku J. Hollého – Cesta mládeže.

Text a foto: red

Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách je podporený z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačné
ho programu.

Projekt Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte je podporený z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho 
operačného programu.  

 Rozlúčkové zastupiteľstvo:
 my všetci tvoríme mesto

vo štvrtok 6. ok
tóbra sa poslanci 
mestského zastu
piteľstva posled
nýkrát stretli v sú
časnom zlo žení. 
okrem iného 
schválili správy 
z  dvoch kontrol, 
návrh na zmenu 
rozpočtu či moni
torovaciu správu 
P r o g ra m o vé h o 
rozpočtu za I. pol
rok 2022.

Nový asfaltový povrch na Dubovského

opravy ciest a chodníkov 
pokračujú

Komunitné centrum, miestnosť na muzikoterapiu

Komunitné centrum, multifunkčná sála 

Zrekonštruovaná budova Vstúpte s novou prístavbou

Klienti, rodičia a zamestnanci 
 Vstúpte sa tešia 

Nové priestory Vstúpte
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voľby budú farebne odlíšené
Keďže ide o spojené voľby, bude hlasovanie v každých voľbách zvlášť 
farebne rozlíšené.

KoMunáLne voĽBy  KRAJSKé (žuPné) voĽBy 
budú mať biele hlasovacie lístky,  budú mať modré hlasovacie lístky,
biele obálky aj bielu schránku. modré obálky aj modrú schránku.

Volič vkladá biely hlasovací lístok do bielej obálky a modrý hlasovací 
lístok do modrej obálky. Ak vloží hlasovací lístok do nesprávnej obál-
ky (biely lístok do modrej obálky alebo modrý lístok do bielej obálky), 
je takýto hlasovací  lístok NEPLATNÝ. 

Volič vkladá bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie a modrú 
obálku do modrej schránky. Ak vloží obálku do nesprávnej schrán-
ky (bielu obálku do modrej schránky alebo modrú obálku do bielej 
schránky), je takéto hlasovanie NEPLATNÉ.

Kandidáti 
na poslancov
BSK – obvod 
Malacky
volebný obvod č. 12, počet volených 
poslancov vo volebnom obvode: 2 

1. František Friala, 67 r., podnikateľ, 
SMER – sociálna demokracia, Sloven
ská národná strana
2. Lukáš Glesk, Mgr., 35 r., historik, 
NO VA, Občianska konzervatívna stra
na, Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťan
ská únia (KÚ)
3. Marián Haramia, MUDr., 63 r., le
kár, SMER – sociálna demokracia, Slo
venská národná strana
4. Peter Kováč, 42 r., invalidný dô
chodca, Kotlebovci – Ľudová strana 
Naše Slovensko
5. Juraj Říha, JUDr. Ing., PhD., 37 r., 
primátor mesta, nezávislý 
6. Jaroslav Sedlák, 54 r., informátor, 
Národná koalícia/nezávislí kandidáti
7. Lucia vidanová, PhDr. Ing., 41 r., 
projektová manažérka, nezávislá

Kandidáti 
na predsedu
BSK
1. Ivan Bošňák, Ing., 53 r., finančný 
ma nažér, Demokratická strana, ODS –  
Občianski demokrati Slovenska, SPO
LU – občianska demokracia, ŠAN CA
2. Juraj droba, Mgr., MBA, MA, 51 r., 
predseda samosprávneho kraja, Slo
boda a Solidarita, Progresívne Sloven
sko, Team Bratislava
3. Milan Lopašovský, PharmDr., 59 r.,  
diplomat, Strana moderného Sloven
ska (SMS)
4. Ján Mažgút, Mgr., 40 r., hovorca, 
SMER – sociálna demokracia, Sloven
ská národná strana
5. Magdaléna Sulanová, Ing., 70 r., 
po slankyňa národnej rady, Kotlebov
ci – Ľudová strana Naše Slovensko
6. Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., mana
žér, Slovenská ľudová strana Andreja 
Hlin ku
7. dušan velič, prof.,  Ing., DrSc., 56 r., 
štátny tajomník, Za ľudí, Sme rodi
na, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Magyar Fórum – Maďarské fórum
8. Štefan Zima, Mgr. art., 73 r., dô
chodca, REPUBLIKA

Kandidáti
na primátora
1.  otto Múčka, PhDr., 59 r., štátny za - 

mestnanec, nezávislý
2.  Juraj Říha, JUDr. Ing., PhD., 37 r., 

pri mátor mesta, nezávislý
3.  Jaroslav Sedlák, 54 r., informátor, 

Národná koalícia/nezávislí kandi
dáti

4.  Róbert Šegeda, JUDr., 46 r., advo
kát, nezávislý

Ste zapísaní
v zozname
voličov?

občania (voliči) majú možnosť 
overiť si, či sú zapísaní v stálom 
zozname voličov a či sú údaje  
o nich úplné a pravdivé. 

Do zoznamu je možné nahliad
nuť na Mestskom úrade v Malackách 
(Bernolákova 5188/1A, budova Inku
bátora) v úradných hodinách. 

Kontaktujte pracovníčku eviden
cie obyvateľstva Janu Černovskú – 
Klientske centrum, evidencia obyva
teľstva, prízemie mestského úradu, 
mail: jana.cernovska@malacky.sk, 
pevná linka: 034/79 66 141.

Hlasovanie 
doma: 
Prenosná 
volebná 
schránka 

o hlasovanie do prenosnej vo
lebnej schránky môže požiadať 
každý volič, ktorý nemôže prísť 
do volebnej miestnosti zo zá
važných, najmä zdravotných 
dôvodov (ťažšia pohyblivosť, 
pooperačný stav, choroba 
okrem CovId19).

Nahlasovanie žiadostí o prenosnú 
vo lebnú schránku:
Katarína Krišková, 034/79 66 122, 
katarina.kriskova@malacky.sk 
alebo 
Jana Černovská, 034/79 66  141, 
jana.cernovska@malacky.sk.

Žiadosti môžete v  deň volieb hlásiť 
aj zapisovateľovi príslušnej okrskovej 
volebnej komisie (podľa adresy) na 
zverejnené mobilné číslo. 

Špeciálna 
volebná 
schránka

Špeciálny spôsob hlasovania je 
určený iba pre voličov v izolá
cii alebo karanténe z dôvodu 
ochorenia CovId19. 

Hlasuje sa v  deň volieb, avšak 
o  špeciálne hlasovanie musia po
žiadať v  termíne od pondelka  
24. októbra do piatka 28. ok
tóbra do 12.00 h.

Nahlasovanie žiadostí o špeciál ne 
hlasovanie: 
Jana Slobodová, 034/79 66 158,
jana.slobodova@malacky.sk.

Ľubica Čikošová je 
z  pozície prednost
ky Mestského úradu 
Malacky zodpovedná  
okrem iného aj za 
or ganizáciu volieb 
v  meste. od februá
ra 2015, keď nastú
pila ako prednostka, 
absolvovala šesť vo
lieb (prezidentské, 
komunálne, župné, 
voľby do európskeho 
parlamentu a dvoje 
parlamentné).

nadchádzajúce voľby majú prí
vlastok aj „spojené“. v čom budú 
iné oproti predchádzajúcim?

Už z názvu vyplýva, že v rovnakom 
termíne budú dvoje voľby, komunál
ne a župné. Hoci na mestskom úrade 
máme v  organizačnom tíme dosta

točne skúsených ľudí, predsa len, veľa 
vecí je aj pre nás nových, najmä z or
ganizačného hľadiska.

na ktoré novinky upozorňuje
te?

Je to predovšetkým čas hlasovania. 
V minulosti sme boli zvyknutí hlasovať 

do 22. hodiny, avšak tentoraz sa voľby 
síce začínajú tradične o 7. hodine, ale 
končia sa už o  20. hodine. Novinkou 
je aj farebné odlíšenie volieb – v  ko
munálnych máme biele hlasovacie 
lístky, biele obálky a  biele schrán 
ky, v župných voľbách budú hlasova
cie lístky s  modrým pruhom, modré 
obálky a modré schránky. Ochorenie 
COVID19 prinieslo ešte jednu no
vinku, je ňou špeciálne hlasovanie – 
môžu ho využiť všetci voliči v  izolácii 
alebo karanténe, ktorí o to v určenom 
termíne požiadajú.

Zároveň zostáva aj možnosť pre
nosného hlasovania z  dôvodu ob
medzenej pohyblivosti, pooperač
ného stavu či ochorenia s  výnimkou 
COVID19 – na nich sa vzťahuje špe
ciálne hlasovanie.

Čo všetko znamená príprava 
na voľby?

Naša príprava na voľby sa začala 

už na jar a  zintenzívnila sa po tom,  
čo začiatkom júna predseda parla
mentu stanovil ich termín. Skrýva sa 
za tým množstvo organizačnej práce 
– vymenovanie zapisovateliek a  čle
nov volebných komisií, zloženie sľubu, 
kontrola kandidátnych listín a zozna
mu voličov, žrebovanie výlepových 
plôch či určenie volebných miestnos
tí, zabezpečenie dezinfekčných pro
striedkov či stravy pre členov komisií 
a ešte oveľa viac.

voliť je právo, nie povinnosť. 
Prečo by teda ľudia mali prísť vo
liť?

Mesto aj župa zabezpečujú množ
stvo záležitostí, ktoré sprevádzajú náš 
dennodenný život. Je preto dôležité 
vybrať si ľudí, ktorí budú spolu zod
povední za kvalitu života každého 
z nás v našom meste.

Rozhovor pripravila Ľ. Pilzová. 
Foto: S. osuský

 Prednostka Msú: voľby sú pripravené
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uPoZoRnenIe:
obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt na adrese Mesto  
Malacky, čiže sú bez ulice a čísla, hlasujú v okrsku číslo 7, 
v Základnej škole dr. J. dérera. 

volebný obvod 1
okrsok č.1
F. Malovaného, Michala Tillnera, Pri Maline, Stupavská, Štúrova 
116, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159

Adresa volebnej miestnosti: 
Základná škola, Štúrova 142/A, 
školský klub č. 1 – prízemie

Zapisovateľka: 
eva Mrázová, kontakt 0947 940 911 

okrsok č. 2
D. Skuteckého, Ľudovíta Fullu, Štúrova súp. č. 1455, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68A, 69, 70, 
71, 72, 73, 75, 75A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 92A, 93, 94, 95, 96, 96A, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114A, 
115, 117, 118, 118A, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142

Adresa volebnej miestnosti: 
Základná škola, Štúrova 142/A, 
školský klub č. 2 – prízemie

Zapisovateľka: 
Jaroslava Prelcová, kontakt 0947 940 912

Kandidáti na poslancov MsZ (volia sa traja):
1. Ladislav Čas, 71 r., obchodný konzultant, nezávislý 
2. Štefan Hronček, Ing., 43 r., procesný inžinier, nezávislý 
3. Simon Michálek, 24 r., živnostník, nezávislý 
4. Jozef Mračna, Ing., 67 r., technik, Smer – SD, SNS
5. Róbert Peťko, Mgr., 47 r., náčelník obecnej polície, Hlas – SD

volebný obvod 2
okrsok č. 3
Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, gen. M. R. 
Šte fánika, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt.  
Miloša Uhra, Ľ. Kukorelliho, L. Novomeského, Ľuda Zúbka, Ná
dražná, Námestie SNP, Pavla Blahu, Petra Jilemnického, Radlin
ského, Štefana Čulena, Štúrova 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
V. Clementisa

Adresa volebnej miestnosti: 
Základná škola dr. J. dérera, ul. gen. M. R. Štefánika 7, 
prízemie č. dv. 41

Zapisovateľka: 
Adriana Havlíková, kontakt 0947 940 913 

okrsok č. 6
Budovateľská, Ferdiša Kostku, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Já
nošíkova, Kláštorné námestie, časť obce Malacky 4654, 4656, 
Mierové námestie, Mirka Nešpora, Mojmírova, Príjazdná, Rasti
slavova, Robotnícka, Sama Chalupku, Slovenská, Svätoplukova, 
Ulica Karola Virsíka, Vlastenecká

Adresa volebnej miestnosti: 
Spoločenský dom, obradná sieň, Bernolákova 2954

Zapisovateľka: 
Martina Školnikovičová, kontakt 0947 940 916

Kandidáti na poslancov MsZ (volia sa traja):
1. František Friala, 67 r., podnikateľ, Smer – SD, SNS 
2. Marián Haramia, MUDr., 63 r., lekár – chirurg, nezávislý 
3.  Peter Kováč, 42 r., invalidný dôchodca, Kotlebovci – ľudová 

strana naše Slovensko
4.  daniel Masarovič, Mgr., 47 r., riaditeľ cirkevnej školy, nezá

vislý 
5. david Michálek, 24 r., nezamestnaný, nezávislý 
6.  Lucia vidanová, PhDr. Ing., 41 r., projektová manažérka, 

nezávis lá

volebný obvod 3
okrsok č. 4
Záhorácka 7, 8, 10, 11, 11A, 13, 15A, 15B, 17A, 17B, 17C, 17D, 18, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

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

Zapisovateľka: 
Alena Foltýnková, kontakt 0947 940 914

okrsok č. 5
Brnianska, Břeclavská, Poľná, Pribinova, Záhorácka 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58, 60, 85, 87, 89, 91

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

Zapisovateľka: 
Annamária Horváthová, kontakt 0947 940 915 

Kandidáti na poslancov MsZ (volia sa traja):
1.  viera Mária Adamovičová, PaedDr., 40 r., pedagogička, ne

závislá
2.  Tomáš Beňo, Bc., 23 r., študent technickej univerzity, nezá

vislý
3.  Lukáš Glesk, Mgr., 35 r., historik, občiansky aktivista, SaS,  

OKS
4. Ladislav Horáček, Ing., 64 r., ekonóm, Smer – SD, SNS
5. Pavel Spusta, Ing., 64 r., počítačový špecialista, nezávislý

volebný obvod 4
okrsok č. 7
bez ulice, Bernolákova, Veľkomoravská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 39A, 39B, 39C, 39D

Adresa volebnej miestnosti: 
Základná škola dr. J. dérera, ul. gen. M. R. Štefánika 7, 
prízemie č. dv. 60 

Zapisovateľka: 
Monika Gajarová, kontakt 0947 940 917

okrsok č. 8
Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Ko
zia, Martina Benku, Mlynská, Pavla Hallona, Petra Straku, Šik má 
ulica, Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga Angerera, Veľkomo
ravská 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 64A, 64B, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
79, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorác
ka 22, 62, 62A, 64, 66, 66A, 68, 70, 72, 76, 78, 78A, 80, 80A, 82, 86, 
88, 90, 92, 93, 94, 94A, 96, 96A, 97, 98, 98A, 99, 99A, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116A

Adresa volebnej miestnosti: 
Základná škola, Záhorácka 95, III.B trieda – prízemie

Zapisovateľka: 
veronika Kamenistá, kontakt 0947 940 918 

Kandidáti na poslancov MsZ (volia sa traja):
1.  Zuzana Baligová, Ing. Mgr., 50 r., prednostka mestského úra

du, nezávislá 
2. Martin Macejka, Mgr., 40 r., historik, učiteľ, SaS, OKS
3. Anton Pašteka, Mgr., 73 r., pedagóg, Smer – SD, SNS

volebný obvod 5
okrsok č. 9
Jána Kollára, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Mansue
ta Olšovského, Na brehu, Nad výhonom, Nová, Oslobodenia, 
Sládkovičova

Adresa volebnej miestnosti: 
Materská škola, Jána Kollára 896/2, 
trieda č. 3 – prízemie 

Zapisovateľka: 
vilma eva Horňáková, kontakt 0947 940 919

okrsok č. 10
1. mája, Jozefa Kubinu, časť obce Malacky 4060, 4411, 4427, 4465,  
4491, 4493, 4521, 4543, 4621, 4624, 4626, 4633, 4635, 4636, 
4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4643, 4645, 4646, 4649, 4650, 
4652, 4663, 4665, Martina Rázusa, Sasinkova, Vajanského

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

Zapisovateľka: 
Barbora Jursová, kontakt 0947 940 920 

Kandidáti na poslancov MsZ (volia sa traja):
1. Ľuboslava Čechová, 66 r., dôchodkyňa, nezávislá 
2. Marcel Hladík, 47 r., manager, nezávislý 
3.  Silvia Chrupková, 42 r., poštová doručovateľka, Kotlebovci 

– ľudová strana naše Slovensko
4.  Adam Janík, Ing., PhD., 31 r., projektant vodohospodárskych 

stavieb, nezávislý 
5.  dominika Mihálová, Ing., 37 r., prevádzkarka reštaurácie, 

nezá vislá 
6.  Marian novota, Ing., PhD., 54 r., kancelária ministra – porad

ca, ne závislý 
7.  Peter Rusňák, Ing., PhD., 41 r., hlavný kontrolór, nezávislý 
8.  Jaroslav Sedlák, 54 r., informátor, Národná koalícia/nezávislí 

kandidáti
9.  Mária Ščepánková, 49 r., podnikateľka, nezávislá 
10.  Pavol Tedla, RNDr., 50 r., zástupca riaditeľa gymnázia, ne

závislý 
11.  Katarína Trenčanská, MgA. Mgr., 43 r., manažérka, nezá

vislá

volebný obvod 6
okrsok č. 11
Agátová, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová, Javoro
vá, Jelšová, Jesenského, Lipová, časť obce Malacky 4008, 4021, 
4026, 4622, 4625, 4627, 4655, 4657, 4658, 4661, Ota Kožucha, 
Partizánska, Pezinská, Priemyselná, Sadová, Stromová, Továren
ská, Záhradná, Zámocká

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

Zapisovateľ: 
Kamil Ftáčnik, kontakt 0947 940 921  

okrsok č. 12
Boženy Nemcovej, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Hlboká, 
Hodžova, Hurbanova, Janka Kráľa, Krátka ulica, Lesná, časť ob 
ce Malacky 4630, Na majeri, Písniky, Rakárenská, Rudolfa Di-
longa, Táborisko, Tichá, Vysoká

Adresa volebnej miestnosti:
Kaštieľ, Zámocká 14, prízemie vľavo

Zapisovateľka: 
darina Pelecová, kontakt 0947 940 922 

Kandidáti na poslancov MsZ (volia sa traja):
1.  Marián Andil, Ing., 45 r., vedúci tímu programátorov, nezávi- 

slý
2.  Richard Hájek, Ing., 46 r., lesný inžinier, nezávislý 
3.  Anežka Kujanová, 66 r., ekonómka, Smer – SD, SNS
4.  Juraj németh, Ing., 30 r., inžinier kvality, nezávislý – vzdal sa 

kandidatúry
5.  Milan ondrovič, Ing., PhD., 43 r., zástupca primátora mesta, 

nezávislý 
6.  Jana Paičková, 31 r., vychovávateľka, nezávislá 
7.  Martin Šimek, Mgr., 34 r., nezamestnaný, nezávislý

volebný servis pripravila 
prednostka Msú Ľ. Čikošová a redakcia

Pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť 
občianskym preukazom.
volíte zakrúžkovaním poradového čísla, 
ktoré je uvedené pred menom kandidáta.
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Ponúkame 13. mzdu, stravné lístky nad rámec 
zákona a príspevky zo sociálneho fondu.

vodič nAd – hákový nosič 
kontajnerov – veľké kontajnery
•  oprava odpadov, bežná údržba a  drobné 

opravy na vozidle 

•  vodičský preukaz C+E
•  hrubá mzda 1 050 € + variabilná zložka 280 €

vodič – strojník – kompaktorista 
•  terénne úpravy skládky a komunikácií na 

skládke, zhutňovanie ukladaného odpadu
•  kontrola stavu povrchu komunikácií na tele

se skládky
•  vodičský preukaz B, T alebo C, strojnícky pre

ukaz

•  hrubá mzda 1 250 €  + variabilná zložka 200 €

pracovník zvozu zberných nádob 
•  zaistenie vysypania zberných nádob podľa 

predpísaných trás a ich vrátenie do prísluš
ného zberného stanovišťa

•  hrubá mzda 720 € + variabilná zložka 210 €

pomocný pracovník údržby areálu 
•  čistenie a údržba areálu skládky a okolia

•  zber úletov, kosenie a orezávanie drevín
•  hrubá mzda 720 € + variabilná zložka 120 €

Pracovná doba 6.00–14.30 h
vodiči – nástupný bonus 700 €! 
Pracovníci zvozu – nástupný bonus 300 €!

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na 
tel. čísle 0911 199 121. Viac informácii o spo
ločnosti a ochrane osobných údajov nájdete 
na www.fccgroup.sk.

na našu jednozmennú 
prevádzku v Zohore 
prijmeme zamestnancov. 

Filmový festival ekotopfilm– 
–envirofilm prináša 26. októb ra 
do kina Záhoran víťazné doku
mentárne filmy festivalu a zau 
 jímavú diskusiu o klimatických 
zmenách.
 
vy ste vymysleli vodu vo fľaši, 

my fľašu vo vode – tak znie kľúčový 

odkaz tohtoročného festivalu. Pán 
Wyeth je autorom praktickej plasto
vej fľaše, ktorá nám mala uľahčiť ži
vot. Avšak ruku na srdce, často tieto 
fľaše odhadzujeme do prírody alebo 
končia v oceánoch a na skládkach.

Festivalový program sa začína  
o 16.00 h. Prvé tri filmy sú venované 
najmenším divákom.

Program:
16.00–16.30 h  blok animovaných 

filmov pre deti 
16.30–17.30 h Hľadanie ticha
18.00–19.00 h Mimo plátna
19.00–20.00 h expedícia Tribugá
20.00–21.00 h  Kam sa podeli vtá

ky z nášho vidieka
 

Hľadanie ticha
Film nás zoberie do odľahlých 

oblastí Francúzska, aby sme zistili, či 
ešte existujú tiché zóny a miesta, kde 
nie je počuť hluk ľudí. 

expedícia Tribugá
V kolumbijskom zálive Tribugá je 

panenská prí roda s pôvodnými oby
vateľmi ohrozená výstavbou námor
ného prístavu. Podarí sa zachrániť 
eko systémy a komunity, ktoré žijú  
v rovnováhe so svojím prostredím?

Kam sa podeli vtáky 
z nášho vidieka 

Film o vtákoch v prírode – ako sa 
rozmnožujú, ako žijú, prečo sa stráca
jú a prečo ich je stále menej.

red

 Filmy, ktoré vám zmenia
 pohľad na svet

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

vezmite rodinu, partnerov, kamarátov a príďte.  Tešíme sa na vás!  vstup na festival je voľný.
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23. októbra si pri  
pomenieme 10. 
vý ročie úmrtia vi  
liama Pastvu. 
S  láskou spomí
na jú manželka, 
dcé ra a syn s rodi
nami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

18. októbra sme si 
pripomenuli 5. vý
ročie úmrtia Mila
na Kožucha. S lás  
kou spomínajú 
ma ma, súrodenci, 
deti a ostatná ro
dina.

Roky plynú,
láska k tebe neumiera.
19. októbra si pri-
pomíname 9. vý
ročie úmrtia Jan
ky Leitner, r. Fla
míkovej. S láskou 
spomínajú dcéry, 
manžel, rodičia, 
sestra s rodinou a vnuk. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomien
ku.

Stále budeš v našom srdci,
odpočívaj v pokoji.
15. októbra sme si 
pripomenuli 1. vý
ročie úmrtia Igora 
obselku. S láskou 
spomínajú man
želka, deti, synov
ci, netere a ďalšia 
ro dina.

Milan Sivák, Malacky
Marie Biháriová, Plavecký Štvrtok
Štefánia Gombosová, Malacky
Mária Trucová, r. Štarková, Kuchyňa
Františka Kaňková, r. Vačková, 
Malacky
Anna Oravcová, r. Miklušičáková, 
Plavecký Štvrtok

75 rokov
Eva Froncová
Daniela Jungová 
Daniela Kolářová
Veronika Krajčovičová
Janka Mládková
František Oreský
Marián Polakovič 
Mária Režná
Štefan Škrib 
Johana Terálová 
Anton Zaiček

80 rokov
Otília Čmelíková
Genoveva Danihelová
Helena Foltýnková
Vlasta Gašparová
Milan Jurkovič
Ľudmila Klimová
František Slovík
Magdaléna Šípová
Milan Valachovič

85 rokov
Cecília Chmelová
Anna Janská
Otília Machovičová
Ľubica Strechová

92 rokov
Pavel Janečko

95 rokov
Terezia Uhrincová

100 rokov
Pavlína Greifová

103 rokov
Terézia Mrázová

Srdečne blahoželáme!

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

oPuSTILI náS

oKTóBRoví JuBILAnTI

 Bezplatná 
právna
 poradňa  pre 
seniorov

 Predám tohtoročné vylúskané vlašské  
orechy z novej úrody. Cena: 8,50 €/kg.  
Doveziem priamo k vám domov. Mi  
nimálne množstvo 10 kg, pri väčšom  
množstve zľava. 
Kontakt: 0940 539 565 (môžete písať 
aj SMS).

RIAdKová InZeRCIA

Štvrtok
20. október od 10.00 h

do 12.00 h3. november

Právna poradňa poskytuje bez
platnú pomoc seniorom s trvalým 
bydliskom v Malackách. Na konzultá
ciu s právnikom JUDr. Františkom Kur
notom sa netreba objednávať, sta čí 
prísť na Mestský úrad v Malackách  
(2. p., č. d. 225). Prineste si so sebou 
občiansky preukaz (na overenie byd
liska). Poradenstvo je diskrétne a ano
nymné. 

Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v týchto oblastiach: 

• exekúcie, 
• rodinné vzťahy (rozvod, rozde

lenie bezpodielového spoluvlastníc
tva manželov), 

• dedičské konanie, 
• zmluvné vzťahy (uzavretie kúp

nej zmluvy, darovacej zmluvy, nájom
nej zmluvy),

• majetkové záležitosti (vyporia
danie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc
tvo nehnuteľností nezapísaných na 
liste vlastníctva, výpovede z nájmu),  
spotrebiteľské problémy (reklamácie 
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

Ingrid Petraková a Juraj Kimlička

PovedALI SI áno

SPoMIenKy

denné centrum v Malackách
pozýva seniorov na posedenie pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším,
ktoré bude v pondelok 24. októbra o 14.00 h v Spoločenskom dome MCK 
(vedľa Inkubátora).

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku 
v Malackách

srdečne pozýva 
všetkých svojich členov na

stretnutie 
pri príležitosti 
dňa úcty 
k starším
v sobotu 22. októbra 
od 14.00 do 20.00 h
v jedálni Základnej školy 
na Štúrovej ulici v Malackách.

Príďte si posedieť s priateľmi  
a stráviť príjemné sobotné po
poludnie pre hudbe a občerstve
ní.

výbor Zo JdS Malacky

Miško, Mišo, ako ho všetci v há
dzanárskej obci volali, bol výbor
ným hráčom, odchovancom Stro
jára Malacky. Za Lokomotívu Trna
va hral najvyššiu československú 
súťaž, v drese Tatrana Stupava za
žil najvyššiu slovenskú i  federálnu 
ligu. V  najvyššej slovenskej súťaži 
reprezentoval aj MTJ Piešťany.

Bol uznávaným a rešpektova

ným medzinárodným rozhodcom 
EHF, dlhé roky pracoval ako člen 
hracej komisie Slovenského zväzu 
hádzanej, ale bol to predovšetkým 
výborný človek a nezištný priateľ. 

S  Milanom sme sa naposledy 
rozlúčili v  stredu 12. októbra na 
novom cintoríne v Malackách. Česť 
jeho pamiatke!

red/Handball Malacky/SZH

Hádzanárska rodina smúti
Malacká hádzaná prišla o ďalšie významné meno. vo 
veku 60 rokov náhle zomrel Milan „Mišo” Sivák, bý
valý hráč, neskôr funkcionár a uznávaný medziná
rodný rozhodca. Tohto roku je to už tretí hádzanár, 
ktorý sa podpísal pod úspešnú históriu i súčasnosť 
malackej hádzanej a na ktorého už iba spomíname. 
ešte v januári sa hádzanárska rodina rozlúčila s La
jom oslejom a Pavlom Waschekom.
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Práve víťazstvo s Hegnusom pred 
dvoma rokmi Lukáša posunulo do 
profesionálneho športu, dovtedy po
pri jazdení pracoval v priemyselnom 
parku v Lozorne. Vtedajšia Veľká par
dubická bola kvôli pandémii bez di
vákov, avšak tentoraz si dostihy všet
ci užili s plnými burácajúcimi tribúna
mi. Pred dvoma rokmi venoval Lukáš 
svoje víťazstvo mame, ktorá krátko 
predtým zomrela. Svoje venovanie 
do neba zopakoval aj teraz.

Veľká pardubická, to sú najstaršie 
a najťažšie dostihy kontinentálnej Eu
rópy. Jej termín je vždy veľkým sviat
kom dostihových fanúšikov. Jedným 
z jej typických poznávacích prvkov je 
Veľká Taxisova priekopa. Náročnosť 
dostihov dotvárajú aj štatistiky: tohto 
roku sa na štart postavilo 15 koní, no 

do cieľa dorazilo len osem z nich. Na 
Veľkej Taxisovej spadli dva kone. I keď 
sa neustále objavujú náznaky a žela
nia, aby sa Veľká Taxisova z pretekov 
vyradila, niečo také by podľa nášho 
džokeja samotným pretekom uško
dilo. „Veľká pardubická bez Taxisu by 
nebola Veľkou pardubickou,“ povedal 
nám Lukáš pred dvomi rokmi v  roz
hovore pre mestské médiá.

Skutočnosť, že sa na Slovensku po
darilo vychovať džokeja, ktorý do káže 
opakovane vyhrávať aj takéto slávne 
preteky, je skôr zásluhou jednotliv
cov než systémovej výchovy mlá
deže. „Žiaľ, nádejných mladých džo
kejov veľa nemáme. V Šali bolo stred  
né odborné učilište so zameraním na 
poľnohospodárstvo, ktoré sa zaobe
ralo aj výchovou mladých jazdcov, ale 

táto škola už zanikla. Osobne však vi
dím problém v mládeži. Mladí sa do 
tohto športu príliš nehrnú, lebo k nemu 
patrí aj ťažká práca okolo koní a fyzic
ká robota im príliš nevonia,” ozrejmil 
nám Lukáš.

Lukáš je rodákom zo Skalice a jaz
dectvu sa začal venovať ako chlapec. 
Základom tohto športu ho učil v Šaj
díkových Humenciach legendárny 
džokej, takisto víťaz Veľkej pardubic
kej, Jaroslav Brečka. Neskôr jazdil pre 
stajne v  Bratislave, Topoľčiankach či 
v Senici, avšak na najvyššiu úroveň sa  
dostal až po prechode do stajní rodi
ny Holčákovcov v moravskom regió
ne Valašsko neďaleko našich hraníc.

Dnes 35ročný Lukáš Matuský sa 
do sedla posadil prvýkrát v deviatich 
rokoch a stal sa z toho doslova jeho 
najväčší koníček. Prvé dostihy absol
voval ako 15-ročný na koni Mirped 
House a rovno ich aj vyhral. Odvtedy 
zaknihoval množstvo víťazstiev na 
Slovensku i v zahraničí, no Veľká par
dubická rozhodne patrí k  tým naj
cennejším triumfom. V minulosti ho 
smola už trikrát pripravila o štart na 
Veľkej pardubickej, pretože vo všet
kých prípadoch sa tesne pred dostih
mi zranil.

Lukáš, srdečne blahoželáme k ús
pechu. Želáme aj naďalej veľa radosti 
a úspechov.

Text: J. Hargaš, 
foto: Martin veselý, MAFRA
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Súťaž sa začne po prihlásení mi
nimálne 6 družstiev. Pred jej začiat
kom bude stretnutie vedúcich tí
mov, kde sa dozvedia pravidlá súťa
že a futsalu. Malacký pohár sa začne 
13. novembra a predpokladané po
sledné kolo, resp. finále, by sa malo 
odohrať na koncom januára 2023.

Prvé tri družstvá získajú pohár 
a  fi nančnú odmenu. Všetky zápasy 
sa odohrajú v športovej hale Malina 

v Malackách. Organizátor zabezpečí 
lopty, rozlišovačky (v prípade rovna
kej farby dresov), rozhodcov a ostat
né náležitosti spojené s prenájmom 
športovej haly. Družstvo pred za
čiatkom súťaže zaplatí jednorazový 
vstupný poplatok 500 €.

Prihláška musí obsahovať názov 
klubu, meno zástupcu a kontakt (te
lefón, mail, facebook). Prosíme, aby 
ste ju odovzdali osobne organizá

torovi, prípadne ju poslali mailom. 
Uzávierka prihlášok je 7. novembra.

Liga 40
Zároveň by sme chceli zorgani

zovať aj súťaž pre hráčov nad 40 ro- 
kov. Družstvá môžu mať na sú piske 
len hráčov 40+ s  výnimkou dvoch, 
ktorí však musia mať viac ako 35 ro
kov.

Kontaktné informácie 
na organizátora:
Dušan Radovič
mail: dradovi09@gmail.com
mobil: 0905 839 809
FB: Malacký pohár 2022/2023

Text: dr, foto: archív

 Malacký pohár vo futsale 2022/2023
občianske združenie SonACo organizuje Malacký pohár vo futsale 
2022/2023. Prihlásiť sa môžu tímy, ktoré majú záujem o tento rých 
ly šport. Futsal v Malackách mal veľkú popularitu asi pred 17 rokmi. 
Mnohým hráčom dal možnosť ukázať svoje umenie, niektorí z nich 
reprezentovali Slovensko doma i  v  zahraničí. Môžeme spomenúť 
hráčov ako Peter Haľko (niekoľkonásobný najlepší hráč SR), Šte 
fan Kovárik, Radoslav Baláž a z posledných rokov aj daniel Čeřovský.

 Lukáš Matuský opäť vyhral
slávnu veľkú pardubickú!

v Malackách síce nevyrastal, no naše mesto si zvolil za 
svoj domov. Slovenský džokej Lukáš Matuský sa na koni 
Mr. Spex stal víťazom 132. ročníka veľkej pardubickej. 
na legendárnych dostihoch, ktoré si stále držia vysokú 
úroveň, triumfoval už druhýkrát v kariére. Prvýkrát sa 
mu to podarilo v roku 2020 s koňom menom Hegnus. 
Lukáš je prvým Slovákom, ktorý zvíťazil na veľkej par
dubickej po takmer troch dekádach. Teraz svoj úspech 
zopakoval na 9ročnom hnedákovi, ktorý s kurzom 9:1 
patril k favoritom. Pôvodne mal do jeho sedla usadnúť 
jeho stály jazdec Ján Kratochvíl, no pre jeho zranenie 
zavolali „na záskok“ Lukáša. Ten neľahkú úlohu zvládol 
a Spexa doviedol do víťazného cieľa. Ako sám jazdec 
povedal, tento kôň je extratrieda a  víťazstvo pripísal 
najmä jemu. „Mr. Spex je borec. Nekafral som sa mu do 
toho. Víťazstvo venujem mamičke a celej rodine,“ pove
dal tesne po pretekoch pre Českú televíziu. 

Futbalisti 
majú úspešnú 
jeseň

Futbalistom FC Žolík Malacky sa 
vo IV. lige darí. Z 12 doteraz odohra
ných kôl vyhrali 6 zápasov, štyri du
ely sa skončili remízou a iba dva zá
pasy prehrali. S 22 bodmi sú zatiaľ na  
4. mieste tabuľky.

V poslednom zápase (nedeľa 16. 
októbra) vyhrali na ihrisku ŠK Berno
lákovo 2:1 gólmi Victora Egalie Jayie
olu a Timoteja Foltýna. Ďalší duel ich 
čaká v nedeľu 23. októbra o 15. hodi
ne, keď doma privítajú MFK Rusovce. 
Príďte povzbudiť našich hráčov!

mb

Hádzanári Atímu Záhoráci 
Stupava/Malacky získali svoje prvé 
body v  extralige, najskôr za výhru 
nad Modrou a  potom za remízu 
s Bojnicami. Po odohratých 6 kolách 
našej najvyššej súťaže majú na svo
jom konte okrem výhry a  remízy aj 
štyri prehry. Spomedzi 12 tímov sú 
zatiaľ na 10. mieste tabuľky. najbliž
ší zápas hrajú naši doma v piatok 
21. októbra o 20. hodine proti To
poľčanom. 

Áčko bolo aj blízko úspechu 
v  Slovenskom pohári, avšak tesne 
– o  jeden gól  podľahlo Modre, čo 

znamená pohárovú stopku. o svoje 
ďalšie pokračovanie v  pohári sa 
môže ešte v stredu 19. októbra po
kúsiť ďalší malacký klub, Štart HC 
Smartpoint, avšak proti nemu bude 
stáť mimoriadne silný súper, HK Ko
šice.  

Štart HC spolu s Btímom Záhorá
kov túto sezónu hrajú 1. ligu. Lepšie 
sa zatiaľ darí Záhorákom, ktorí sú na 
3. mieste tabuľky. Štart je na priebež
nej 9. priečke. 

Text: M. Binčík, 
foto: facebook Záhoráci 

Stupava/Malacky

Stolný tenis: 
víťazný vstup 
do sezóny

Ženy MSK Malacky úspešne vstú
pili do novej extraligovej sezóny.  
Tím v zložení Natália Kosová, Pavlí
na Rajtoková, Henrieta Horníková  
a Bianka Polakovičová priviezli do
mov prvé body po výhre nad Majci
chovom v  jeho domácom prostredí 
6:2. 

TTC Majcichov–MSK Malacky 2:6
Body: 
Horníková 3,5; Rajtoková 1,5; Kosová 1

MSK Malacky

 Hádzaná: striedavé úspechy


