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ÚVODNÍK

12 rokov
otrokom

Zmena

v distribúcii

novín

Malacký hlas v záujme zvýše
nia kvality opäť po čase mení
distribútora. Už od tohto čísla
ho do vašich schránok rozná
ša Slovenská pošta. Noviny by
ste mali dostať do schránky vo
štvrtok alebo v piatok.

Opäť vás prosíme o spätnú väzbu.
Distribútora sme menili už niekoľ
kokrát s cieľom zrýchliť a zefektívniť
distribúciu novín do vašich pošto
vých schránok. A len vďaka vám vie
me, ako ktorý distribútor pracuje.
Všímajte si, prosím, nielen to, či
vám noviny prídu, ale aj to, či ich do
stanete najneskôr v piatok. Naším
cieľom je, aby sa k vám noviny dosta
li čo najrýchlejšie. Z tlačiarne ich ex
pedujú v stredu, pracovníčky pošty
vám ich roznesú vo štvrtok a v pia
tok. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa
tak stalo, pretože v novinách uverej
ňujeme množstvo pozvánok na ví
kendové podujatia. Noviny teda mu
síte mať ešte pred víkendom.
Kvôli novej distribúcii sme muse
li posunúť termíny uzávierok, a pre
to sa termíny vydávania MH zmeni
li. Podrobný harmonogram nájdete
na strane 7. Čakáme na vaše ohlasy
a pripomienky, negatívne aj pozitív
ne, na media@malacky.sk, 034/796
61 73. Za spoluprácu vám veľmi pek
ne ďakujeme.
M. Janotová

Kedy sa to začalo?
História je plná zaujímavostí
a niekedy aj tajomstiev. Jednu
takú záhadu skrýva aj Malac
ký kaštieľ. Nie je totiž známe,
kedy ho začali Pálfiovci stavať.
Dejiny mesta Malacky sa spájajú
s týmto popredným uhorským ro
dom od roku 1622, keď Pavol Pálfi
získal do zálohy majetok pôvodne
patriaci Balassovcom (plavecké pan
stvo vrátane Malaciek). 13. februára
1634 potom získal na tento majetok
aj kráľovskú donáciu od cisára Ferdi
nada II. Habsburského. A práve tento
rok sa najčastejšie spomína ako rok
začiatku výstavby kaštieľa v Malac
kách. Dokázané to však nie je, podľa
niektorých zdrojov začal Pavol Pálfi
s výstavbou už v roku 1622, podľa

iných neskôr (až do roku 1653, kedy
P. Pálfi zomrel).
V každom prípade Pavol Pálfi bol
výnimočný stavebník. Na konte má
okrem iného aj prestavbu bratislav
ského hradu či zámku v Bojniciach.

A samozrejme Malacký kaštieľ. Kým
však jeho staviteľské aktivity v Bra
tislave, Devíne, Stupave, Pajštúne,
Plaveckom Podhradí, Marcheggu či
Bojniciach sú doložené aj archívne,
o kaštieli v Malackách nie je žiadny

známy údaj. Skúmanie archiválií,
ktoré existujú, je prácou na niekoľko
rokov. Zatiaľ nie je známa ani jedna
listina Pavla Pálfiho napísaná v Ma
lackách, kaštieľ nikde nezmieňuje,
dokonca ani v testamente. K Malac
kám však mal veľmi blízko.
Tak ako nie je známy začiatok vý
stavby, nie je známy ani architekt.
Pavol Pálfi využíval služby Giovan
niho Battistu Carloneho a Filiberta
Lucheseho. Ako však určiť staviteľa
v Malackách, keď z tejto etapy okrem
murív nezostal žiadny artefakt?
Otáznikov je v súvislosti s kaštie
ľom a jeho históriou ešte niekoľko.
Oveľa viac je však známeho a ešte
viac zaujímavého. A práve toto si
môžete vypočuť na Stretnutí s histó
Pokračovanie na 2. strane

Prezentácia Malaciek
na ITF SLOVAKIATOUR 2014
Aj tento rok sa Malacky zúčastnia Medzinárodného veľtrhu cestov
ného ruchu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. Od 30. januára
do 2. februára sa naše mesto predstaví v spoločnom stánku Záhoria.

Zaujímavosti z nášho regiónu
predstavíme návštevníkom v stánku
Združenia miest a obcí Záhorie (ZMO
Záhorie) a Oblastnej organizácie ces
tovného ruchu Záhorie (OOCR Záho
rie). Výstavná plocha (80 m2) bude
dispozične rozdelená na tri časti:
Ochutnávka z regiónu,
Cykloturistika a pešia turistika,
Golf a wellness.

V expozícii budú vyzdvihnu
té najatraktívnejšie zaujímavosti
z okresov Skalica, Senica a Malacky.
Celý výstavný stánok bude vizuálne
zatraktívnený fotografiami Záhoria.
V časti Ochutnávka z regiónu
budú môcť návštevníci ochutnať
gastronomické špeciality zo Záhoria
a chýbať nebude ani miestne víno
a pivo.

Predstavia sa Winterberg wine
ry – Skalica, Víno Masaryk, Vinársky
dom Petra Podolu, Víno Tureček,
Skalický trdelník, Smrdácka roláda,
pivovar – Sandorf a Štramák, Senic
ké korbáčiky – Neshoda SK, s. r. o,
SOŠ Holíč s ochutnávkou bzdúškov.
Chýbať nebudú ani tradičné zel
níky či špeciality z húb, šošovice
a špargle. Ponúknu ich šéfkuchári
z hotela Spark, hotela Atrium, reš
taurácie Koliba a Kamenný Mlyn Va
jarský.
Pokračovanie na 2. strane

Revitalizácia
Břeclavská
a 1. mája

Zveľadenie a čiastočná rekon
štrukcia verejného priestranstva na
uliciach Břeclavská a 1. mája je v pl
nom prúde. Osadené je už nové ve
rejné osvetlenie v medzibloku na
Břeclavskej ulici a zámková dlažba pri
bytových domoch. Vytvo
rené je tiež vzhľadné sto
jisko pre kontajnery.
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Viac na
strane

Budúce vydanie dvojtýždenní
ka Malacký hlas nájdete v svo
jich schránkach 13.–14. 2.

Malacký kaštieľ 1634(?)–2014

Miestne dane
a poplatky

Mestá určujú a vyberajú niekto
ré dane a poplatky v zmysle zákona
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Inak to
nie je ani v našom meste. My vás in
formujeme o všetkých da
niach vyberaných na úze
mí Malaciek.
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Viac na
strane

Natália Slobodová

100 rokov
organizovaného
športu

Práve tento rok oslavuje organi
zovaný šport v Malackách už sto ro
kov. V druhej polovici roka bude vy
daná kniha zahŕňajúca celú históriu
malackého športu. Aj vy môžete pri
spieť k jej tvorbe, ktorá sa uskutoč
ňuje práve teraz. Športy
a ich históriu vám bude
me približovať aj v MH.

8

Viac na
strane

Vie si to vôbec niekto z nás predstaviť? Stať sa majetkom iného človeka a bez odvrávania plniť všetky
príkazy? Nemôcť povedať nie alebo
radšej vôbec nehovoriť v záujme záchrany vlastného života...? Bohužiaľ,
aj také sú dejiny ľudstva.
Film 12 rokov otrokom od režiséra
Steva McQueena, ktorý len nedávno
dorazil do našich kín, už stihol získať
Zlatý glóbus. Toto ocenenie každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov. Ide
o akýsi barometer pred blížiacim sa
odovzdávaním filmových Oscarov.
Podľa viacerých recenzií by si ich tento film zaslúžil hneď niekoľko.
Ja osobne vám tento film odporúčam. Je totiž dosť možné, že zmení
váš pohľad na život, na vnímanie slobody, reality... Možno však nezmení
vôbec nič, ale zato zhliadnete kvalitnú snímku modernej kinematografie.
Jedno však viem. Budete radi, že žijete v dnešných „ťažkých” časoch.
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Revitalizácia v plnom prúde

Revitalizácia verejného prie
stranstva na uliciach Břeclav
ská a 1. mája je v plnom prú
de. Osadené je už nové verej
né osvetlenie v medzibloku
na Břeclavskej ulici a zámko
vá dlažba pri bytových do
moch. Vytvorené je aj vzhľad
né stojisko pre kontajnery.
Obe priestranstvá sa v rám
ci úprav prepoja. Vznikne sú
vislý areál – pribudne ihris
ko, prvky na cvičenie pre deti
i dospelých, lavičky a odpad
kové koše, prvky mestského
mobiliáru a drobnej architek
túry. Rekonštrukcia neobíde
ani autobusovú zastávku, ku
ktorej pôjde chodník pria
mo cez park. Pred kaplnkou
vznikne zhromažďovacie
miesto na pietne spomienky.
Financie na revitalizáciu
sme získali cez Operačný pro
gram Bratislavský kraj. Celko
vé náklady dosiahnu hodno
tu takmer 470 000 €. Projekt
je spolufinancovaný Európ

skym fondom regionálneho
rozvoja.
Revitalizačné práce idú
naozaj rýchlo. Dokončenie
sa však predpokladá až na

jeseň, pretože okrem trva
lých stavebných zásahov
patrí k revitalizácii aj výsad
ba zelene.
Text, foto: N. Slobodová

Prezentácia Malaciek
na ITF SLOVAKIATOUR 2014
Dokončenie z 1. strany

Pracovníci mesta
odstraňujú skládky

Vďaka teplej zime zatiaľ nebola tradičná zimná údržba mesta potrebná. Preto začali pracovníci mesta s čistením čiernych skládok,
ktorých sa opäť v našom meste a okolí nahromadilo neúrekom.

Je nepochopiteľné, že aj napriek
tomu, že v Malackách existujú dva
odpadové dvory, ľudia vyvážajú
svoje nepotrebné kusy nábytku či
stavebný odpad priamo do prírody.
Pracovníci už stihli vyčistiť skládky
na Ulici Pri mlyne, skládku za mes
tom v smere do Rohožníka. Pustili sa

tiež do skládok na Hlbokej ulici. Čis
tiť budú aj Marhecké rybníky, ktoré
sa, bohužiaľ, stali pre niekoho vhod
ným objektom na vývoz odpadkov.
Naposledy boli totiž čistené v de
cembri minulého roka.
Text: N. Slobodová
Foto: S. Osuský

http://www.malacky.sk/index.php?page=obcan&menuid=605

Malacký kaštieľ 1634(?)–2014

Kedy sa to začalo?
Dokončenie z 1. strany

riou, ktoré organizuje Mesto Malac
ky a MCK Malacky – Múzeum M. Till
nera špeciálne pri príležitosti výročia
najpravdepodobnejšieho začiatku
výstavby kaštieľa – 13. februára 1634.
Prednášať budú historici z MCK
Malacky – Múzeum M. Tillnera Mgr.
Pavol Vrablec a Mgr. Martin Macejka.
Prednáška sa bude týkať okolností
získania panstva Pálfiovcami a vý

stavby zámku. Pozrieme sa aj na ďal
ší vývoj panstva a zámku v nasledu
júcom období.
Stretnutie s históriou Malacký
kaštieľ 1634(?)–2014 sa uskutoč
ní vo štvrtok 13. februára o 18.00 h
v Malackom kaštieli. Spojené bu
de s premietaním i prehliadkou
kaštieľa. Vstup je zdarma, všetci
ste srdečne vítaní.
Text: M. Janotová,
Foto: S. Osuský

Neodmysliteľnou súčasťou expo
zície budú prezentačné pulty turis
tických informačných kancelárií Holí
ča, Skalice, Senice, Malaciek, Šaštína-Stráží a Gbiel. Personál TIKov bude
poskytovať informácie a propagač
né materiály o mnohých zaujímavos
tiach na Záhorí.
Kým vlani bola táto časť expozí
cie zameraná na historické pamiatky
a vodnú turistiku, teraz budú náv
števníkom predstavené najmä širo

ké možnosti turistiky a cykloturisti
ky v našom regióne. Osobitne bude
venovaná pozornosť golfovým ih
riskám vybudovaným vo všetkých
troch okresoch: Golf Resort Skalica,
Penati Golf Resort Senica a Euroval
ley Golf Park Malacky.
Súčasťou tejto časti expozície je
aj prezentácia wellness možností na
Záhorí. Predstavia sa kúpele Smrdá
ky, wellness hotel Spark, biobazén
Borovica, hotel Sv. Michal a hotel Pat
riot, ktoré ponúkajú príjemný relax
tela i duše.

V rozobratom aute
nechal doklady
Nádhernú lokalitu Tri duby čistili dobrovoľníci a pracovníci
mesta od čiernych skládok už
mnohokrát. S takýmto niečím
sa tam však zatiaľ nestretli.

Pri ohnisku, ktoré je tu zriade
né pre verejnosť, našli úplne rozo
bratý automobil. Okrem
speňažiteľných častí tu
bolo všetko. Kuriozi
tou je, že majiteľ au

Tento veľtrh je najdôležitejším
veľtrhom cestovného ruchu na Slo
vensku. Prvé dva dni patria tradične
odborníkom, sobota a nedeľa je ur
čená širokej verejnosti. Prezentáciou
na ňom sa región Záhorie dostane
na pár dní do centra záujmu verej
nosti i médií.
Vo štvrtok 30. januára o 12.00 h
sa uskutoční slávnostné predstave
nie novej propagačnej brožúry o Zá
horí a novej webovej stránky OOCR
Záhorie.
-ts-

ta si v jeho rozobratých častiach
nechal kompletne celé doklady od
vozidla.
Pracovníčka mesta privolala
na miesto políciu, ktorá totožnosť
muža z Malaciek overila. Nešlo
o kradnuté auto ani o auto pochá
dzajúce z trestnej činnosti. O zalo
ženie nelegálnej skládky však áno,
a za to hrozí páchateľovi pokuta.
Prípad rieši polícia.
Text, foto: N. Slobodová
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Umývanie rúk –

ná zložka Spojenej školy sv. F.
Assiského) by chcelo chodiť
77 detí, do ZŠ Štúrova 49 detí
a o ZŠ Záhorácka má záujem
38 detí. Kapacita malackých
základných škôl je postačujú
ca, zvyšovanie počtu tried nie
je potrebné. V evidencii oby
vateľstva v Malackách je 179
predškolákov. Na zápis prišlo
254 detí, čo znamená, že záu
jem o malacké základné ško
ly je i medzi rodičmi a deťmi
z okolitých obcí. Obce Kosto
lište a Suchohrad patria na zá
klade dohody do školského
obvodu Malacky a pochádza

s mydlom či bez?

Deťom v materskej škole na Bernolákovej ulici v Malackách vraj pani učiteľky zakazujú
po použití WC si umyť ruky mydlom, lebo šetria. Môže to byť pravda? Môžu rodičia interpretácii svojich detí stopercentne dôverovať? Vybrali sme sa situáciu overiť bez toho,
aby sme personál vopred upozornili na tému, ktorou sa chceme zaoberať.
„Samozrejme, že najmenších musíme zo za
čiatku usmerniť a vysvetliť im, že na umytie rúk
stačí jedno stlačenie dávkovača, pretože vy
tláčanie mydla sa im veľmi páči... Vedieme ich
k samostatnosti, zodpovednosti aj hospodárnos
ti,“ dodáva zástupkyňa riaditeľky. Škôlkari majú
v každej triede pripravené z rozpočtu MŠ pa
pierové vreckovky, vedia, kde sú uložené, a kaž
dý, kto potrebuje, môže si sám zobrať a použiť.
V každom prípade J. Kmeťová radí rodičom pri
každej pochybnosti sa radšej otvorene spýtať,
pretože na hygiene materská škola určite ne
šetrí a zákaz umývania rúk mydlom je tu ne
mysliteľný.

Do škôl sa zapísalo
254 prvákov

Text, foto: T. Búbelová

Do školských lavíc zasadne v septembri 254 prvákov.
O malacké základné školy je záujem i v okolí.

Originálne

zimné

doplnky

Turisticko-informačná kance
lá
ria ponúka nové reklamné
predmety. Ide o originálne ručne
pletené zimné módne doplnky –
šál a čiapku – vo farbách mesta
Malacky. Kúpiť si ich môžete buď
ako set, alebo zvlášť čiapku, či
šál, a to výlučne v TIKu Malacky
v budove Inkubátora.
Text: -mija-, foto: -naty-

V piatok 17. januára a v so
botu 18. januára sa v Malac
kách uskutočnil zápis prvákov.
V šk. roku 2014/2015 nastúpi
do prvej triedy 254 detí. V po
rovnaní s rokom 2013 je to
pokles o 22 detí. Počty ešte
nie sú konečné, keďže je mož
né, že na zápis neprišli všetky
deti. Tiež je pravdepodobné,
že niekoľko zo zapísaných detí
bude mať odklad školskej do
chádzky.
Najväčší záujem bol o ZŠ
Dr. J. Dérera, zapísalo sa tam
90 žiakov. Do cirkevnej školy
(ZŠ M. Olšovského, organizač

Miestne dane a poplatky v roku 2014
Mestá určujú a vyberajú niektoré dane a poplatky v zmysle zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Zákon NR SR č.
582/2004 Z. z.).

V roku 2014 mesto vyberá nasle
dujúce druhy daní a poplatkov:
Daň z nehnuteľností
Priznanie k dani z nehnuteľností
je daňovník povinný podať prísluš
nému správcovi dane do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia, v kto
rom mu vznikla daňová povinnosť
k tejto dani podľa stavu k 1. januá
ru zdaňovacieho obdobia. Mesto
vyberá tri druhy dane z nehnuteľ
nosti, a to daň z pozemkov, daň zo
stavieb, daň z bytov (kam patria i ne
bytové priestory v bytovom dome).
Daň z pozemkov
Základom dane z pozemkov je
hodnota pozemku bez porastov ur
čená vynásobením výmery pozem
kov v m2 a hodnoty pôdy, resp. po
zemku za 1 m2. Ročná sadzba dane
z pozemkov sa na rok 2014 určuje
nasledovne:
a) orná pôda, ovocné sady, chmeľni
ce, vinice, trvalé trávne porasty:
1,04 %
b) záhrady: 1,04 %
c) zastavané plochy a nádvoria, os
tatné plochy: 3,75 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s cho

vom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy: 1,04 %
e) stavebné pozemky: 1,00 %

Daň zo stavieb
Predmetom dane zo stavieb sú
stavby v k. ú. mesta Malacky, daňov
níkom je vlastník stavby alebo
správca stavby vo vlastníctve štátu,
obce alebo vyššieho územného cel
ku. Ročná sadzba dane zo stavieb
na rok 2014 za každý, aj začatý m2
zastavanej plochy:
a) 0,20 € – stavby na bývanie
a drobné stavby, ktoré majú dopln
kovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,20 € – ročná upravená sadz
ba za stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby pre vod
né hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohos
podárskej produkcie vrátane sta
vieb na vlastnú administratívu
c) 0,50 € – ročná upravená sadz
ba za stavby rekreačných a záhrad
kárskych chát a domčekov na indi
viduálnu rekreáciu
d) 0,70 € – ročná upravená sadz
ba za samostatne stojace garáže,
samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo použí
vané na tieto účely postavené mimo
bytových domov
e) 3,465 € – ročná upravená sadz
ba za priemyselné stavby, stavby
slúžiace energetike, stavby slúžia
ce stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú adminis
tratívu

f) 3,465 € – ročná upravená sadz
ba za stavby používané na ostatné
podnikanie a na zárobkovú čin
nosť, skladovanie a administratívu
súvisiace s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou
g) 2,00 € – ročná upravená sadz
ba za ostatné stavby neuvedené
v písmenách a) až f)
Pri viacpodlažných stavbách sa
príplatok za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podla
žia určuje vo výške 0,23 €.

Daň z bytov
Predmetom dane z bytov je byt
a nebytový priestor nachádzajúci sa
v bytovom dome, v ktorom aspoň
jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické
alebo právnické osoby.
Daňovníkom je vlastník bytu ale
bo nebytového priestoru a správca
bytu alebo nebytového priestoru vo
vlastníctve štátu, obce alebo vyššie
ho územného celku.
Ročná sadzba dane na rok 2014
za každý, aj začatý m2 podlahovej
plochy:
a) 0,20 € za každý, aj začatý m2
podlahovej plochy bytov
b) 3,465 € za každý, aj začatý m2
podlahovej plochy nebytové
storu určeného na
ho prie
podnikanie
c) 0,70 € za každý, aj začatý m2
podlahovej plochy nebytové
ho priestoru určeného na iné
účely ako podnikanie (napr.
garážové miesta)

!

„Touto informáciou ste ma šokovali,”povedala
zástupkyňa riaditeľky Jana Kmeťová po našom
príchode. „Hygiena je dôležitá a nešetríme na nej.
Dôkazom je skutočnosť, že z rozpočtu školy vždy
zabezpečujeme dostatok toaletného papiera
a na umývadlách je vždy položené tekuté mydlo,
ku ktorému majú najmä staršie deti voľný prístup
aj bez dozoru učiteľky. Mladšie deti od prvej trie
dy učíme, aby si ruky umývali mydlom vždy pred
každým jedlom a po použití WC,“ vysvetlila nám.
Na vlastné oči sme sa pred obedom pre
svedčili, že je to tak, pričom deti ani pani učiteľ
ky nepoznali dôvod našej návštevy. Môže sa
však stať, že deti si vzhľadom na svoj vek niekto
ré slová nevysvetlia tak, ako sú myslené.
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Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes
starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzic
kou alebo právnickou osobou. Da
ňovníkom je fyzická osoba – občan,
podnikateľský subjekt alebo práv
nická osoba, ktorá je vlastníkom
alebo držiteľom psa. Ročná sadzba
dane na rok 2014:
– pes chovaný a držaný v rodin
nom dome: 10,40 €/rok
– pes chovaný a držaný v byto
vom dome: 41,60 €/rok
– pes chovaný a držaný za úče
lom stráženia objektov: 34,30
€/rok
Takto určená sadzba dane platí
za každého ďalšieho psa u toho is
tého daňovníka.

Daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie
je odplatné prechodné ubytovanie
fyzickej osoby v ubytovacom zaria
dení, ktoré sa nachádza na území
mesta Malacky. Daňovníkom je fy
zická osoba, ktorá sa v zariadení
odplatne prechodne ubytuje. Zá
kladom dane za ubytovanie je po
čet prenocovaní. Platiteľom dane
je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý
odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. Sadzba dane na rok 2014
je 0,52 € na osobu a prenocovanie.
Daň za užívanie verejného
priestranstva
Platia ju právnické a fyzické oso
by. Jej výška je stanovená za každý
začatý meter štvorcový a deň podľa

odtiaľ 22 budúcich prvákov.
Ostatní do počtu 254 sú z ďal
ších obcí okresu.
Mesto Malacky zrealizova
lo v roku 2013 v školách vý
znamné investície. Napríklad
v ZŠ Štúrova bol odstránený
havarijný stav strechy budovy.
Nielen budúci prváci sa môžu
tešiť z opravenej strechy v Zá
kladnej umeleckej škole Ma
lacky a zo zrekonštruovaných
sociálnych zariadení v CVČ
v Malackách. Tí najmenší zase
ocenia zrekonštruované so
ciálne zariadenia v MŠ na Štú
rovej ulici či opravenú strechu
v MŠ na Kollárovej ulici.
Text: N. Slobodová, M. Janotová
Foto: N. Slobodová

rôznych kritérií a kategórií využitia
verejného priestranstva, ale aj pod
ľa lokality. Napríklad stánok na am
bulantný predaj gastronomických
výrobkov s viac ako jedným produk
tom je v centre mesta spoplatnený
20 €/m2/deň. Mimo centra mesta je
suma nižšia. Podobne reklama a
propagácia podnikateľských aktivít
v centre mesta stojí 0,50 €/m2, v osta
ných častiach mesta je to 0,30 €/m2.
Daň sa neplatí za kultúrnu a športo
vú akciu usporiadanú na verejnom
priestranstve bez vstupného alebo
akciu, ktorej celý výťažok je určený
na charitatívne a verejnoprospešné
účely.
Poplatky za komunálny odpad
Sadzba poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
je stanovená pre fyzické osoby vo
výške 0,0520 € za jednu osobu a je
den kalendárny deň a pre právnické
osoby vo výške 0,0084 € za jeden
liter vyprodukovaného komunálne
ho odpadu a drobného stavebného
odpadu.

Pri niektorých daniach a poplatkoch poskytuje mesto
za určitých podmienok zníženie dane.
Viac o miestnych daniach a po
platkoch si môžete prečítať na
www.malacky.sk v sekcii ob
čan – dane a poplatky.
Poradia vám aj v MsÚ (v referáte
miestnych daní alebo v klient
skom centre).
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Filmový klub
v Spojenej škole

19. decembra minulého roka vznikol v Spojenej škole sv. Františka Assiského priestor pre kvalitné filmy. Z iniciatívy študentov
gymnázia i vedenia školy sa tu založil filmový klub, ktorého názov
vyberú jeho členovia pri druhom premietaní. Filmový klub by sa
mal stať miestom pre nové, zaujímavé i netradičné myšlienky. Každý premietaný film bude obohatený o odborný úvod a diskusiu
k téme.

Žiaci z Dérerky a Štúrovej
v krajskom kole

Do 21. ročníka v prednese slovenských povestí s názvom Šaliansky Maťko
sa prihlásilo 8 škôl z okresu Malacky. V okresnom kole sa na prvých priečkach
umiestnili žiaci zo ZŠ Dr. J. Dérera a zo ZŠ Štúrova. V I. kategórii zvíťazil Adam
Štangler zo ZŠ Dr. J. Dérera, v II. kategórii si prvenstvo vybojovala Laura Kro
nauerová taktiež zo ZŠ Dr. J. Dérera. V najstaršej, III. kategórii kraľovala Micha
Text: -naty-, foto: K. Habová
ela Habová zo ZŠ Štúrova. 			

Rok 2014 začíname vo štvrtok
30. januára o 16.00 h v spoločenskej miestnosti. Čaká nás jedi
nečný film, ktorý dokonca zmenil
postoj verejnosti. Pátranie po Sugar Manovi rozpráva neuveriteľ
ný, ale pravdivý príbeh Rodrigueza
– najväčšej rockovej hviezdy 70. ro

kov, ktorá nikdy vo svete nezažiarila.
Dvaja producenti objavili Rodrigue
za na konci 60. rokov v zadymenom,
zapadnutom bare v Detroite. Boli
očarení a presvedčení, že piesne
plné silných melódií a prorockých
textov mu prinesú povesť najväč
šieho hudobníka svojej generácie.

Dva albumy, ktoré nahral, boli však
nanešťastie úplným prepadákom,
Rodriguez sa vytratil zo scény a os
tali po ňom len historky o samo
vražde na pódiu. Pirátska nahrávka
sa náhodou dostala do Južnej Af
riky, ktorú práve apartheid odrezal
od zvyšku sveta, a Rodriguez sa tu
na nasledujúcich dvadsať rokov stal
fenoménom slávnejším ako Rolling
Stones. Snímka, ktorá tento rok zís
kala Oscara pre najlepší dokumentárny film, sa vydáva po sto
pách dvoch fanúšikov, ktorí chceli
zistiť, čo sa v skutočnosti stalo s ich
hrdinom. Objavia veľmi prekvapivé
skutočnosti.
Študenti školy majú vstup zadar
mo, všetky náklady spojené s pre
mietaním nesie škola. Ďalšie pre
mietanie je plánované na 20. feb
ruára o 16.00 h.
Spojená škola

Plesajte so Vstúpte

Vstúpte, n. o., vás srdečne pozýva na 3. Reprezentačný ples 14. februára so začiatkom o 19.00 h v Kultúrnom dome vo V. Levároch.
V cene vstupenky 17 € sú 2 večere, prípitok, 0,5 l vína, 0,5 l nealka, káva,
čaj a dezert. Do tanca hrá skupina Tenor, pripravená je aj bohatá tombola.
Tak neváhajte a rezervujte (t. č. 0907 79 05 14, vstupte@gmail.com)
či rovno kúpte si vstupenky ešte dnes. Predpredaj v centre na Ul. 1. mája
(oproti gymnáziu) alebo v predajni Vecičky s dušou na Radlinského ulici.

Slovenský poľovnícky zväz a Okresná organizácia Malacky
vás srdečne pozývajú na

16. Poľovnícky ples

Uskutoční sa 7. februára o 19.00 h v hoteli Átrium v Malackách.
Vstupné je 30 €. Do tanca hrá skupina Tip top band.
Organizátori sľubujú jedlá z diviny, výbornú hudbu a bohatú tombolu.
V cene lístka sú dve večere, káva a ½ fľaše vína.

4D ultrazvuk
NEMOCNICA MALACKY

Jeden obrázok, ktorý povie tisíc slov,
jeden moment, ktorý vyjadrí tisíc pocitov.

Viac informácií:

034/28 29 700

www.nemocnicamalacky.sk
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1 901 01 Malacky

,

ako organizacná zložka
Spojenej školy sv. Františka Assiského
Malacky

Ponuka štúdia:

Š t v o r r o č n ý v z d e l áva c í p r o g r a m
– vŠeobecné zameranie

gymnázia

V školskom roku 2014/2015 otvárame jednu triedu 1. ročníka
s počtom žiakov maximálne 30.
Zámerom školy je vytvorenie tvorivého a motivovaného triedneho
kolektívu, ktorý umožní plnohodnotný osobnostný rast študenta.
Školský vzdelávací program podporuje intenzívnu jazykovú
prípravu (anglický, nemecký a latinský jazyk), rozvíjanie
informatizačných, komunikačných a prezentačných zručností
a vyučovanie predmetov prírodovedného a humanitného
charakteru so zámerom získania kvalitného všeobecného
rozhľadu pre ďalšie VŠ-štúdium.
Charakteristika školy:
•
•
•
•
•
•

rodinná škola zdôrazňujúca potrebu kvalitného
vzdelávania a formácie uvedomelých a kultivovaných mladých ľudí,
výborné materiálne podmienky a digitalizovaná
výučba,
progresívne moderné vyučovacie metódy,
individuálny a priateľský prístup – dôraz na
vzájomné vzťahy,
škola ako životný priestor – možnosť rozvíjania
svojich schopností a preddispozícií,
škola ako prostredie – moderné, digitálne
a spoločenské.

Bližšie informácie o škole, štúdiu a kritériá prijatia do 1. ročníka
na webovej stránke školy: www.csmalacky.sk
Žiak ZŠ podáva prihlášku na štúdium
na predpísanom tlačive do 20.4.2014.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Kaufland
berie
stravné
lístky!
Platí len v obchodnom dome Kaufland Malacky.
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Harmonogram vydávania
Malackého hlasu – 2014
Mesiac

MH č.

Uzávierka

Expedícia

1

13. 1. do 12.00

16. 1.

2

24. 1. do 12.00

29. 1.

3

7. 2. do 12.00

12. 2.

4

21. 2. do 12.00

26. 2.

5

7. 3. do 12.00

12. 3.

6

21. 3. do 12.00

26. 3.

7

4. 4. do 12.00

9. 4.

8

16. 4. do 12.00

23. 4.

9

2. 5. do 12.00

7. 5.

10

16. 5. do 12.00

21. 5.

11

30. 5. do 12.00

4. 6.

12

13. 6. do 12.00

18. 6.

júl

13

27. 6. do 12.00

2. 7.

august

14

22. 8. do 12.00

27. 8.

15

5. 9. do 12.00

10. 9.

16

19. 9. do 12.00

24. 9.

17

3. 10. do 12.00

8. 10.

18

17. 10. do 12.00

22. 10.

19

31. 10. do 12.00

5. 11.

20

14. 11. do 12.00

19. 11.

21

28. 11. do 12.00

3. 12.

22

12. 12. do 12.00

17. 12.

január
február
marec
apríl
máj
jún

september
október
november
december

Detailnejšie informácie na media@malacky.sk.

Malacký hlas znížil
ceny inzercie!

Podnikateľom, ktorí by radi inzerovali v dvojtýždenníku Malacký hlas,
ponúkame nové, nižšie ceny inzercie. Ceny sme znížili o viac ako 2/3
a dávame tak šancu zviditeľniť sa aj menším malackým firmám.
Kontaktujte nás na
malackyhlas@malacky.sk alebo telefonicky na
034 796 61 73, 034 796 61 23.

Babičkina čajovňa
Zlatý vek začal 13. januára písať
ďalšiu etapu srdečných stretnu
tí v Babičkinej čajovni v jedálni
MsCSS na Ul. 1. mája. Išlo o prvé
stretnutie v tomto roku, a tak
bola príležitosť na objatia i bla
hoželania.

V úvode prítomným blahoželal
predseda Zlatého veku J. Balogh.
Dôstojným bodom programu bolo
blahoželanie k 90. narodeninám dl
horočným členkám klubu pani Anne
Zmekovej a pani Vlaste Nemečkovej.
Stretnutie pokračovalo bese
dou s primátorom mesta J. Ondrej
kom. Seniorov oboznámil so situá
ciou v meste. Vypočuli si pozitívne
informácie o kolaudácii kanalizácie,
hospodárskej situácii v meste, vyu
žívaní projektov z EÚ. Hovoril však
aj o známych nedostatkoch, na kto

ré sa občania často sťažujú. Opravy
chodníkov, ciest, verejného osvetle
nia budú môcť byť vďaka kladným
prebytkovým výsledkom hospodá
renia zrealizované.
Ďakujeme pánovi primátorovi za
priblíženie množstva poznatkov zro
zumiteľných aj nám, seniorom. Vďa
ka patrí aj ďalším osobnostiam mes
ta, ktorí sa s nami ochotne stretli. Ce
níme si prístup i ochotu nájsť si pre
nás čas. Vďaka ústretovosti vedenia
MsCSS môžeme mať Babičkinu ča
jovňu každé 2 týždne v pondelok
o 14.30 h (od novembra do apríla).
Pozývame medzi nás aj nečlenov se
niorov z mesta. Posedíte si s nami pri
káve alebo čaji, poučíte sa, zasme
jete sa a možno nájdete aj nových
priateľov. Tešíme sa na vás!
Za výbor Zlatého veku A. Dubajová
(upravené)

Vo Vánku chystajú burzu
detského a tehotenského oblečenia a potrieb
21. 2. od 15.00 do 18.00 h a 22. 2. od 9.30 do 12.30 h
v priestoroch MC na Ul. M. Rázusa 30 v Malackách.
Záujemcovia o predaj na burze môžu
od 17. do 19. 2. od 10.00 do 12.00 h,
v stredu 19. 2. aj od 15.00 do 18.00 h
priniesť čisté veci (jednotlivo ozna
čené menom predávajúceho, po
radovým číslom zo zoznamu a ce
nou) na predaj do materského cen
tra. Ak ponúkate na predaj súpravy,
všetky časti musia byť ZOPNUTÉ do
jedného celku. Veci na predaj musia
spĺňať NOVÉ PODMIENKY PREDA

JA, ktoré nájdete na FB stránke MC
Vánok alebo ich dostanete vytlačené
priamo v herni MC Vánok. Treba odo
vzdať aj elektronickú verziu formulá
ra, ktorú nájdete na www.mcvanok.
sk alebo FB stránke. Súbor treba pri
niesť na kľúči alebo poslať na vanok.
malacky@gmail.com.
•••
Bližšie informácie vo Vánku alebo
na t. č. 0944 96 37 39, 0948 50 09 18.

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.
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Tanečná
rytmika v CVČ

CVČ v Malackách ponúka deťom
predškolského veku (5,5–6 r.), ktoré
majú rady hudbu a tanec, krúžok ta
nečnej rytmiky. Deti každú stredu
od 16.30 do 17.30 h čakajú pohy
bové a tanečné hry, rytmické cvi
čenia, základy gymnastiky, nácvik
tancov na vystúpenia.
Prihlásiť sa možno v CVČ v pra
covných dňoch od 8.00 do 18.00 h.
Informácie na tel. 034/772 22 28
a na www.cvcmalacky.sk.

Jarné
prázdniny
v CVeČku

CVČ v Malackách pripravilo
pre deti počas jarných prázd
nin (24.–28. 2. 2014) týždeň
celodenných podujatí. Deti sa
môžu prihlásiť na 1 alebo viac
celodenných podujatí, ktoré sa
uskutočnia od 8.00 do 15.30 h.

24. 2. – deň plný folklóru – nácvik
tanca, súťaže, spoločenské hry
25. 2. – celodenný výlet do Brati
slavy – remeselné dielne v Ústredí
ľudovej umeleckej výroby (deti si na
výlet prinesú celodennú stravu)
26. 2. – výlet na Plavecký hrad –
v prípade nepriaznivého počasia za
bezpečíme náhradný program.
27. 2. – korčuľovanie, kino – filmo
vé predstavenie Chrobáčikovia
28. 2. – múzeum, knižnica, plavá
reň
Poplatok za 1 deň je 7 €. V poplat
ku je zahrnutý obed (okrem utorka),
pedagogický dozor, vstupné, cestov
né, materiálne zabezpečenie.
Záväzné prihlášky s poplatkom
treba odovzdať v CVČ do 15. 2. 2014.
Kapacita na jednotlivé podujatia
je max. 20 detí.
MALACKÁ MATRIKA
od 13. do 27. 1. 2014
Nie sú medzi nami
František Zeman, Malacky,
*1950; Margita Kocáková,
Malacky, *1929; Mária Da
rášová, Stupava, *1917; Vladimír
Ferencey, Malacky, *1956; Štefan
Pfundtner, Malacky, *1935; Mirosla
va Tesárová, Borský Sv. Jur, *1948;
Albína Michalovičová, Malacky,
*1913; Ján Holenka, Sekule, *1931;
Jozefa Krajčírová, Závod, *1944

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

SPOMIENKY
21. 1. si pripomína
me 8. výročie úmrtia
nášho sy
na, man
žela, otca a de
da
Miroslava Binčíka
z Malaciek. S láskou
spomínajú matka,
manželka, synovia a ostatná rodina.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Odišiel si, nie si
medzi nami,
no v našich srdciach
žiješ stále s nami.
23. 1. si pripomína
me 13. výročie úmr
tia nášho drahého
otca, deda a pradeda Štefana Čer
ného. S láskou spomínajú Štefan
s rodinou a súrodenci.

Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
klesli ruky, čo pre
nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti za všetkých nás.
27. 1. sme si pri
pomenuli 6. výro
čie úmrtia nášho drahého syna,
brata, otca, deda a druha Ľudovíta
Špelitza. S úctou a láskou spomína
celá rodina.

1. 2. si pripomína
me prvé výročie
úmrtia nášho otca
Augustína Brimi
cha.
Zároveň si 16. 2.

pripomíname 1. výročie úmrtia je
ho brata Ladislava Brimicha. Spo
mienky na nich sú stále živé. Kto ste
ich poznali, venujte im tichú spo
mienku.
5. 2. si pripomína
me 2. výročie, keď
nás navždy opus
lovaný
til náš mi
Štefan Horínek
z Malaciek. S lás
kou i úctou spo
na manželka Ľudmila, dcéry
mí
Jana, Elena, Gabika s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

ŠPORT
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ZŠ Záhorácka víťazom
v minihokeji

Súťaž troj
skokaniek
vyhrala
pretekár
ka AC
Malacky
Monika
Baňovi
čová,
ktorá sa
rozbiehala
na svoje
pokusy
zo skrá
teného
rozbehu
a dosiah
la výkon
12,43 m.

V piatok 24. januára sa na ľa
dovej ploche v Zámockom par
ku uskutočnil 5. ročník turnaja
v miniľadovom hokeji žiakov
o pohár primátora mesta Ma
lacky.

Podujatia sa zúčastnilo 7 druž
stiev: ZŠ Štúrova „A“, ZŠ Štúrova „B“,
ZŠ Záhorácka „A“, ZŠ Záhorácka „B“,
ZŠ Dr. Dérera, Gymnázium Malacky
a ZŠ Zohor.
V súboji o bronz boli úspešnejší
žiaci ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky, ktorí

Záhoráci víťazili
na šampionáte
západného
Slovenska

Bohatá záhorácka účasť ozdobila oblastný halový šampionát v atle
tike žiakov, dorastencov, juniorov i dospelých v Bratislave. Do haly
Elán sa organizátorom prihlásilo 600 atlétov nielen zo západo
slovenského regiónu, ale aj z iných atletických oblastí. Záhorácke
kluby Junior Holíč, Atletika ŠK Skalica, AK pri ZŠ Borský Svätý Jur
a MŠK Borský Mikuláš bojovali o tituly oblastných šampiónov. Ma
lacká atletika patrí do bratislavskej atletickej oblasti, ale aj z tohto
klubu sa niektorí pretekári tešili z prvých miest.

Výborne si v náročných podmien
kach počínal talentovaný Malačan
Marcel Žilavý, ktorý s prehľadom vy
hral skok do diaľky výkonom 571 cm.
Neskôr pridal ďalšie víťazstvo v behu
na 150 m v novom osobnom rekorde
18,14 s. Škoda jeho diskvalifikácie
po predčasnom štarte v behu na
60 m prekážok. Medzi žiakmi potvr
dil svoju dominanciu v chôdzi jasným
prvenstvom Mário Nesnadný (MŠK
B. Mikuláš) s novým osobným maxi
mom. Oblastnými šampiónmi sa stali
Viliam Vávra z Holíča v behu na 800
m medzi žiakmi a Adam Votruba,
výškar medzi dorastencami. V skoku
do diaľky sa prvý raz v drese Slávie
STU Bratislava predstavil dorastenec
Erik Miklušičák, ktorý uplynulé roky
súťažil za AC Malacky. V sobotu sko
čil 614 cm, čo mu stačilo na 2. miesto
v kategórii. Trojskok mužov podľa
očakávania vyhral Malačan Martin
Koch, súťažiaci za Sláviu UK Bratisla
va. Holíčan Michal Ďurkáč obsadil
v skoku do výšky mužov 4. miesto.
Dievčatá na šprintérskych tratiach
V dievčenských kategóriách sa
najviac žiačok predstavilo na šprin
térskych tratiach. Darilo sa Melánii
Beňkovej z MŠK B. Mikuláš, ktorá
v hale neštartovala na svojich tradič
ných stredných tratiach. Dala pred
nosť rýchlostnej príprave, a tá jej
vyšla skvele. V behu na 60 m sa s ča
som 8,41 s dostala do finále. V ňom
skončila druhá, pričom si čas z rozbe
hu pokazila iba o stotinu. Dobrým
výkonom na 60 m sa prezentovala aj
Malačianka Kristína Martinusová
(8,42 s z rozbehu), ktorá ale nemohla
byť vo finále, keďže doň postupova
li iba súťažiace zo západoslovenskej

oblasti. V behu na 150 m si ešte do
behla po 4. miesto časom 20,48 s. In
dividuálne prvenstvá si podľa pred
pokladov vybojovali pretekárky MŠK
B. Mikuláš Monika Zavilinská (skok
do výšky 156 cm) a Ema Hačundová
(chôdza na 2000 m 10:06,84 min.).
V behu na 1500 m sa pekným časom
5:39,80 min. prezentovala mladšia
žiačka Zuzana Švejdová (Borský Sv.
Jur), ktorá skončila tretia medzi žiač
kami v oblasti. V dorasteneckých ka

zvíťazili nad družstvom Gymnázia,
Malacky v pomere 9:3. Finále medzi
„čiernym koňom” turnaja, ZŠ Zohor
a družstvom ZŠ Záhorácka „A” sa
prekvapivo hladko, ale zaslúžene
skončilo v pomere 3:8 v prospech
Malačanov. Žiaci ZŠ Záhorácka, Ma
lacky „A” tak získali víťaznú trofej
za prvenstvo v turnaji, zlaté medaily
a súčasne putovný pohár primátora
mesta Malacky, ktorý sa po ročnej
odmlke objaví na pôde ich školy už
po štvrtý raz.
Text: P. Filip, foto: H. Kurtulíková

tegóriách zvíťazili (v slabo obsade
ných disciplínach) Karolína Smreko
vá z AC Malacky (trojskok 9,32 m)
a Kristína Pavlíková z AK pri ZŠ Bor
ský Sv. Jur (3000 m chôdza 19:11,06
min.).
Skok do diaľky dorasteniek
V skoku do diaľky dorasteniek sa
tešila z titulu Aneta Flajžíková, kto
rá tento rok reprezentuje športové
gymnázium Nitra. V rovnakej disciplí
ne žien skákali okrem oboch sloven
ských seniorských reprezentantiek
Velďákových aj Eliška Chvílová (AC
Malacky) a bývalá pretekárka z tohto
klubu Claudia Hladíková, ktorá v sú
časnosti trénuje práve s Velďákovými
v Dukle B. Bystrica. Druhá menovaná
obsadila celkovo 4. miesto za výkon
570 cm. E. Chvílová sa po zdravotnej
pauze skokom dlhým 589 cm takmer
priblížila osobnému rekordu 595 cm
z minulej sezóny a skončila celkovo
tretia. Súťaž trojskokaniek vyhrala
ďalšia pretekárka AC Malacky Moni
ka Baňovičová, ktorá sa rozbiehala
na svoje pokusy zo skráteného roz
behu a dosiahla výkon 12,43 m.
Viacerí záhoráci si vylepšili osobné
maximá, čo je dobrým signálom pre
nastávajúcu halovú sezónu.
Text: TK AC (upravené)
Ilustračné foto: TK AC

Výzva

100. výročie
organizovaného športu
v Malackách

Plán celomestských športových podujatí na rok 2014
Podujatia, ktorých hlavným organizátorom je komisia MsZ

Organizátor

Dátum

5. ročník turnaja v ľadovom hokeji ZŠ

CVČ

jan., febr. 2014

Vyhlásenie Najlepšieho športovca a Najšportovejšej školy 2013

komisia

21. marec

42. ročník Behu oslobodenia

organizačný výbor

8. máj

40. ročník Putovného pohára MDD v šachu

ZŠ Dr. Dérera

27. máj

Športové hry malackej mládeže o Putovný pohár primátora mesta

komisia

30. máj

7. ročník Záhoráckeho výstupu na Vysokú

organizačný výbor

16. august

31. ročník Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP

organizačný výbor

5. september

7. ročník šachového turnaja (Regionálny šachový festival)

CVČ

september 2014

31. ročník cestného behu Malacká desiatka

organizačný výbor

8. november

9. ročník behu Malacký kilometer

CVČ

8. november

Podujatia pod patronátom komisie

Organizátor

Dátum

4. ročník medzinár. turnaja mládeže v stolnom tenise Slovak open

MSK Malacky

14.–16. marec

19. ročník medzinárodného Pohára Záhoria v boxe

BC RTJ Malacky

17. jún

20. ročník Memoriálu A. Škvaridla v ľahkej atletike

AC Malacky

jún 2014

4. ročník turnaja Záhorácky minihandball

HO Strojár Malacky

jún 2014

Majstrovstvá Slovenska vo vodnom motorizme mládeže

OVM Malacky

12. júl

Športový deň zdravotne postihnutej mládeže

KZPMaD Malacky

august 2014

61. ročník Pohára SNP vo volejbale mužov

VO Strojár Malacky

august 2014

Práve tento rok oslavuje orga
nizovaný šport v Malackách
už sto rokov. V druhej polovici
roka bude pri tejto príležitosti
vydaná kniha, zahŕňajúca celú
históriu malackého športu, kto
rú pripraví MCK Malacky – Mú
zeum Michala Tillnera v spolu
práci s komisiou pre šport a sa
motnými športovými klubmi.

My vám tieto športy budeme
približovať aj v číslach Malackého
hlasu. Predtým by sme vás radi vy
zvali, aby ste sa zapojili do samot
nej tvorby tejto knihy. Môžete mú
zeu poskytnúť textové či obrazové
materiály v elektronickej podobe
alebo požičať vo fyzickej podobe
na naskenovanie.
•••
Kontaktovať nás môžete na t. č.:
034 772 21 10, na e-mailovej adre
se: muzeum@mckmalacky.sk, prí
padne osobne počas pracovnej do
by v múzeu.
-mck-
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