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Nevšedný
úkaz

Už v piatok 20. marca budeme
svedkami zaujímavého predstavenia
na nebeskej oblohe. Mesiac zakryje
až okolo 60 percent Slnka, pôjde tak
o najväčšie zatmenie Slnka na území
Slovenska medzi rokmi 2011 a 2026.
Slnko, Mesiac a Zem sa ocitnú v jednej priamke. Okrem toho bude v piatok aj jarná rovnodennosť. Na severnej pologuli sa tak začne jar a na južnej pologuli jeseň.
Čiastočné zatmenie bude najviac
viditeľné práve u nás na Záhorí, kde
o 10.47 zakryje Mesiac až 63 percent
slnečného disku. Zatmenie bude však
viditeľné aj zo stredu či východu našej
krajiny. Zaujímavý nevšedný úkaz by
mal trvať od približne 9.40 h do zhruba 12.00 h. Náš zážitok by malo podporiť aj počasie. Podľa SHMÚ by malo
byť v piatok jasno alebo len malá oblačnosť.
N. Slobodová, zdroj: internet

Mesto Malacky

vyhlasuje ponuku na

prenájom

nebytového priestoru
miestnosti č. 35 o výmere 43,9
m2 na 3. poschodí polyfunkčného objektu na Mierovom
námestí 2545/12 v Malackách.

Viac informácií nájdete
na úradnej tabuli mesta.

V marci o knihách
a knižnici
V Mesiaci knihy má malacká kniž
nica pripravený program plný atrak
tívnych podujatí. Zážitkové čítania
so škôlkarmi či školákmi sa striedajú
s besedami a tento rok je v programe
aj výstava pri príležitosti 200. výročia
narodenia Ľ. Štúra. Prváci
sa môžu bezplatne zapí
sať.
Viac na
strane
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Víťazstvo v sabráži
stálo päť stehov

Lyžiarske stredisko Donovaly je
známou baštou someliérov, sabrá
žistov a sekáčov amatérov, a tak ne
čudo, že práve tu sa konali už tretie
majstrovstvá Slovenska v sekaní sek
tov. Horúcim želiezkom v súťaži bol
Tomáš Vyšvader, ktorý mal
vo svojej kategórii slušnú
konkurenciu.
Viac na
strane
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Najmladší pretekár
vodného motorizmu

Mladučký Malačan, len 7-ročný
Kristián Viktorín, ktorý sa venuje vod
nému motorizmu, dokázal vo svojej
prvej súťažnej sezóne 2014 prekonať
aj starších a skúsenejších pretekárov
a zo štyroch súťaží sa v konečnom
hodnotení stal majstrom
Slovenska v kategórii
mladších žiakov.
Viac na
strane
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Rómeo a Júlia žijú
V novej hre Divadla na hambálku ožili najväčší zaľúbenci všetkých
čias. Trinásta inscenácia malackého ochotníckeho divadla má názov
Rómeo a Júlia ... po tridsiatich rokoch.

Autorom hry je Ephraim Kishon,
režisérske spracovanie má, ako inak,
na svedomí Vlado Zetek.
Dve alternácie hercov Divadla
na hambálku odohrali v dňoch 13.
a 14. marca slávnostné premiéry,
ktoré zožali úspech. Dvakrát bola
sála Kultúrního domečku plná na
prasknutie a dvakrát diváci v závere

tlieskali v stoji. Nečudo, veď kome
diálny žáner malackým ochotníkom
jednoducho svedčí.
V hre nenechal Wiliam Shakespe
are zaľúbencov zomrieť, naopak
doprial im dlhý (manželský) život,
v ktorom zažívajú radosti i starosti.
Stereotyp v manželstve a pubertál
na dcéra Lukrécia spôsobujú dvojici

Nová cesta je už
v územnom konaní
Primátor mesta Juraj Říha rokoval s investorom o podmienkach budúcej výstavby v areáli
Píly na Pezinskej ulici. Jedným
zo záverov rokovania je dohoda na podmienkach výstavby
novej cesty, ktorá bude viesť
cez tento areál.
Spojenie medzi nadjazdom a Pe
zinskou ulicou bude mať paramet
re mestskej komunikácie a prejde
do vlastníctva mesta. Nová cesta

č. 6 vyjde 1. apríla

by mala ústiť na Pezinskej ulici. Úsi
lím mesta je rozptýliť dopravný ťah
smerujúci na svetelnú križovatku
na nadjazde. V súčasnosti sa usku
točňuje územné konanie. „Je aj v našom záujme poskytnúť investorovi
súčinnosť a zároveň nastaviť pravidlá
budúceho využívania tohto územia.
Naším spoločným cieľom je zladiť vzájomnú spoluprácu, aby sme odovzdali
obyvateľom novú cestu v čo najkratšom čase,“ povedal primátor.
-red-

neprijíma inzeráty od
nebankových subjektov
poskytujúcich pôžičky.

nielen vrásky na čele, ale i neustále
hádky. Problémy im pomáhajú rie
šiť postavy z pôvodnej Shakespea
rovej hry, ale aj samotný Shakespe
are. Ako to celé dopadne? Túto hru

si môžete prísť vychutnať už 21.
a 28. marca. Vstupenky sa dajú kú
piť na stránke www.kinomalacky.sk
alebo v pokladnici kina.
Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

Mestský úrad s novým

pracovným časom

Od stredy 18. marca bude mestský úrad bližšie k svojim klientom
a občanom mesta. Dodatkom k pracovnému poriadku, ktorý podpísal primátor J. Říha v pondelok 16. marca, sa upravuje pracovný čas
zamestnancov MsÚ.

Doteraz mali zamestnanci voliteľ
ný pracovný čas od 6.00 h do 8.00 h,
čo im umožňovalo opustiť pracovis
ko už o 14.00 h. Po novom bude s vý
nimkou mesiacov júl a august voliteľ
ný pracovný čas len od 7.30 h do 8.00
h. Úradníci tak budú k dispozícii ob
čanom v pondelok, utorok a štvrtok
minimálne do 15.30 h až 16.00 h v zá
vislosti od toho, ako ráno prídu do
práce. V stredu bude základný pra
covný čas pre všetkých do 17.00 h
bez výnimky a v piatok zostáva pra
covná doba nezmenená do 14.00 h.
Úradné hodiny klientskej kance
lárie MsÚ zostávajú nezmenené tak,
ako fungovali doteraz (pondelok,
utorok, štvrtok od 8.00 do 15.30 h;
streda od 8.00 do 17.00 h; piatok od
8.00 do 13.00 h).
„Myslím si, že mestský úrad je tu

pre občanov. Pôvodný pracovný čas
umožňoval, že občan nezastihol
úradníka na svojom pracovisku už
po druhej hodine popoludní. Nepovažoval som tento stav za prijateľný, preto som predložil dodatok k pracovnému poriadku. Vítam, že odbory zmenili svoj pôvodný nesúhlas a napokon
podporili tento návrh na úpravu pracovného času,“ vyjadril sa primátor
mesta J. Říha. V minulom týždni totiž
predložil odborom svoj návrh o zme
ne pracovného času, na jeho prekva
penie však odbory prvotne so zme
nou nesúhlasili.
Nové vedenie mesta plánuje v sú
vislosti s tohtoročnou reorganizáciou
mestského úradu spracovať úplne
nový pracovný poriadok a tiež sys
tém odmeňovania zamestnancov.
N. Slobodová
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SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

5/2015

Mesto Malacky v súlade s ust. § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

vedúci Oddelenia ekonomiky
Mestského úradu Malacky.
Miesto výkonu práce
Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, Malacky
Druh pracovného pomeru
hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu
1. 5. 2015

Okolie pomníka

Sovietskej armády
v novom šate
Okolie pomníka Sovietskej armá
dy na Kláštornom námestí prechádza
rekonštrukciou. Staré schody vedúce
do tesnej blízkosti pomníka onedlho
nahradia nové. Mali by mať pieskov
covú farbu. Ich tvar už nebude rov
ný, schody sa budú smerom dolu
postupne rozširovať. Okrem nich

pribudnú nízkorastúce ihličnany a je
den nízkorastúci kvitnúci ker. Okolie
bude vysypané štrkom.

5. apríla uplynie 70 rokov od skon
čenia druhej svetovej vojny, resp.
prechodu frontu cez Malacky. Nové
okolie pomníka tak podtrhne piet
ny akt, ktorý sa každoročne v uve
denom dátume uskutočňuje. Mesto
v týchto dňoch zveľaďuje aj okolie
pomníka padlého vojaka v 2. sv. voj
ne A. I. Dubovského, ktorý je umiest
nený na starom cintoríne.
Text: N. Slobodová
Foto: -tabu-

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania,
Iné kritériá a požiadavky
• prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií minimálne 5 rokov,
prax vo verejnej správe v oblasti financií výhodou,
• riadiaca prax minimálne 3 roky,
• znalosti právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej
správe a súvisiacej legislatívy,
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť,
• znalosti MS Office,
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
• vodičský preukaz skupiny B,

Výzva na
deratizáciu
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie celoplošnej
jarnej deratizácie (regulácia
živočíšnych škodcov) na území
všetkých obcí Bratislavského
samosprávneho kraja v období
od 1. apríla do 15. mája.
Obce vykonávajú deratizáciu
v objektoch a na verejných priestran
stvách v správe alebo majetku obcí.
Fyzické osoby – podnikatelia
a právnické osoby vykonávajú de
ratizáciu v ich alebo nimi spravova
ných objektoch, kanalizačných a ko
lektorových rozvodoch a areáloch
určených na podnikanie a bývanie
vrátane objektov školských, zdra
votníckych, športovo-rekreačných,
telovýchovných a kultúrnych zaria
dení, zariadení sociálnych služieb,
bytových a polyfunkčných domov,
administratívnych budov, skladov
a skládok odpadov; fyzické osoby –
podnikatelia a právnické osoby dera
tizáciu uskutočnia prostredníctvom
odborných firiem oprávnených na
profesionálne vykonávanie regulá
cie živočíšnych škodcov.
Fyzické osoby – občania vyko
návajú deratizáciu na pozemkoch
a v objektoch využívaných na chov
hospodárskych zvierat a v prípade
známok výskytu hlodavcov aj v piv
ničných a prízemných priestoroch
rodinných domov a objektov urče
ných na bývanie; fyzické osoby – ob
čania deratizáciu môžu vykonávať aj
svojpomocne dostupnými biocíd
nymi prípravkami, ktoré sú určené
a schválené na predmetný účel.

Rámcová náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• riadiaca a koordinačná činnosť oddelenia ekonomiky,
• komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania,
• metodické usmerňovanie rozpočtového procesu a vedenia účtovníc
tva mesta, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených
mestom,
• riadenie a dohľad pri uplatňovaní právnych noriem v oblasti financova
nia hospodárstva mesta počnúc procesom zostavovania rozpočtu, určo
vaním pravidiel rozpočtového hospodárenia, priebežným hodnotením
plnenia rozpočtu, finančným usporiadaním všetkých vzťahov k rozpočtu
a končiac zostavením návrhu záverečného účtu mesta,
• metodické usmerňovanie plnenia a sledovania pohľadávok a záväzkov
mesta vrátane vymáhania, odsúhlasovania stavu majetku mesta a vý
sledkov jeho inventarizácie,
• styk s peňažnými ústavmi a poistenie majetku,
• komplexná správa miestnych daní a poplatkov,
• komplexná agenda školského úradu,

Jarná údržba v meste
Už od polovice januára vykonávajú vďaka priaznivému počasiu pracovníci mesta jarnú
údržbu zelene.

Strihanie kríkov, trvaliek a tráv aj
čistenie záhonov – tomu všetkému sa
pracovníčky už venovali na uliciach
Mesto Malacky opäť pripravilo
jarný zvoz objemného odpadu.
Prvá etapa určená pre bytové
domy sa uskutočnila v pondelok 16. marca. V rámci druhej
etapy, ktorá sa uskutoční o týždeň neskôr,
v pondelok
23. marca, sa
bude zvážať
objemný odpad od rodinných domov.
Vyradený odpad vyložte ku sto
jiskám kontajnerov alebo na okraj
cesty, príp. na iné vhodné a prístup
né miesto najskôr v nedeľu 22. mar
ca poobede alebo v pondelok 23.
marca ráno do 7.00 h, aby sa predišlo

Veľkomoravská, F. Kostku, 1. mája,
Bernolákova, Ľ. Zúbka a Radlinského.
Ďalej pokračujú po Záhoráckej ulici
a dostanú sa aj na Břeclavskú, Štefá
nikovu a sídlisko Juh. Pracovníci sa ve
nujú orezu alejových stromov a od
pratávaniu konárov po výruboch.
		
Text, foto: -naty-

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov,
• overená kópia dokladu o vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
a o zdravotnej spôsobilosti.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v za
lepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia eko
nomiky – neotvárať“ najneskôr do 30. marca 2015 do 12.00 h na adresu:
Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.
Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchá
dzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

V meste sa koná jarný zvoz

znečisťovaniu verejných priestran
stiev. Odpad vyložený po tomto ter
míne nebude odvezený.
Vyložiť môžete nepotrebný sta
rý nábytok, sporáky, koberce, staré
umývadlá a pod.
Elektronický odpad ako televízo
ry, chladničky a pod. vozte radšej na
odpadový dvor na Partizánskej ul.,
aby sa predišlo rozoberaniu a zne
čisťovaniu verejného priestranstva.
Ďakujeme.
Zvoz sa netýka biologického
odpadu zo záhrad!
Žiadame občanov, najmä v rodin
ných domoch, aby nábytok rozobrali
na dosky kvôli lepšiemu nakladaniu.

Prevádzkové hodiny na odpadových dvoroch:
Odpadový dvor na Partizánskej ulici v sídle spoločnosti Tekos
Obdobie:
od 1. 4. do 30. 9.
od 1. 10. do 31. 3.
Pondelok–Piatok: 16.00–19.00 h
Pondelok–Piatok: 16.00–17.00 h
12.00–16.00 h
Sobota:
12.00–16.00 h
Sobota:
Odpadový dvor na Hlbokej ulici
Obdobie:
od 1. 4. do 30. 9.
Pondelok
voľno
Utorok
9.00–17.00 h
Streda
9.00–17.00 h
Štvrtok
11.00–19.00 h
9.00–17.00 h
Piatok
Sobota
9.00–17.00 h

od 1. 10. do 31. 3.
voľno
9.00–17.00 h
9.00–17.00 h
9.00–17.00 h
9.00–17.00 h
9.00–17.00 h

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO

5/2015

Mesto Malacky v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta

riaditeľa
Základnej umeleckej školy,
Záhorácka 1918,
901 01 Malacky.
Požadované kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky
• vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v súlade s časťou X. v prílohe č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
Iné požadované predpoklady
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
Ďalšie požiadavky a kritériá
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy,
Záhorácka 1918 v Malackách ,
• prehľad v školskej legislatíve,
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
• prax na riadiacej pozícii je výhodou,
Požadované doklady na výberové konanie
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• overená kópia dokladu o vzdelaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• podpísaný štruktúrovaný životopis (uveďte aj telefonický kontakt),
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• vlastný návrh koncepcie rozvoja školy 				
(najviac v rozsahu štyroch strán),
Termín nástupu na miesto riaditeľa
1. júl 2015.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10. apríla 2015 do 13.00 h na adresu
Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky v obálke s označením „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZUŠ“. V prípade zasielania
poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.
Termín, miesto a hodina výberového konania budú uchádzačom, ktorí
splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, oznámené najmenej
sedem dní pred jeho začatím.

Valné zhromaždenie
Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Záhorie
V utorok 10. marca sa v sídle Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Záhorie v Smrdákoch konalo valné zhromaždenie. Členovia si volili nových zástupcov
do riadiacich orgánov, odsúhlasili rozpočet na rok 2015 a plán
činnosti, s ktorým súvisí aj čerpanie prostriedkov od štátu na
podporu projektu rozvoja cestovného ruchu.

V úvode bola všetkým zúčastneným členom predstavená hodnotia
ca správa o činnosti OOCR Záhorie
v predchádzajúcom roku a stav čerpania financií organizácie za rok
2014. Po odstúpení Emílie Pavlíkovej,
dočasnej riaditeľky OOCR, a zmene
primátorov a starostov v komunálnych voľbách bolo potrebné zvoliť
nové vedenie OOCR. Valné zhromaždenie sa uznieslo na novom zložení predstavenstva OOCR, dozornej
rady i na novej výkonnej riaditeľke.
Tou sa stala Dominika Leváková,
ktorá doposiaľ pôsobila ako projek-

Biologický odpad a drobný stavebný odpad ako aj nebezpečný
odpad z domácností (autobatérie,
zvyšky farieb či trocha oleja) je možné doniesť na odpadové dvory, ktoré
sú zriadené na Hlbokej a Partizánskej ulici.
Vykladať odpad okolo zberných nádob mimo tohto termínu
je zakázané a bude pokutované.
Otváracie hodiny na odpadových
dvoroch nájdete aj na www.malacky.sk.
V rámci mobilnej apikácie City
Monitor, ktorú pred časom mesto
zaviedlo, bolo v posledných dňoch

zaznamenaných viacero podnetov
na čierne skládky. Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia
síce bezodkladne skládky čistí, ich
tvorba je však zakázaná. Mesto každoročne vykonáva zbery objemného odpadu na jar a na jeseň, okrem
toho sú na objemnejší odpad k dispozícii už spomínané odpadové dvory.
Opätovne občanov žiadame,
aby nevytvárali čierne skládky
v prírode, škodia tým sami sebe
a hlavne nášmu spoločnému životnému prostrediu.
OURŽP/red
Foto: -tabu-

tová manažérka v Senickej regionálnej rozvojovej agentúre Trnavského
samosprávneho kraja. Predsedom
predstavenstva sa stal primátor Holíča Zdenko Čambal, podpredsedom
Ľudovít Bránecký zo Skalice (o. z. Vínna cesta Záhorie). Za ďalších členov
predstavenstva boli zvolení: Martin
Lidaj (Senica), Katarína Turečková
(Holíč), Renáta Fasurová (Skalica),
Ivana Nováková (Malacky), Ľubomír
Štvrtecký (Rekreačné služby mesta
Senica, spol. s r. o.), Mária Turjaníko
vá (PLK Smrdáky), Peter Švaral (o. z.
Podhoran) a Milan Hollý (OZ Záhorie
región). Predsedom dozornej rady sa
stal Milan Ondruš zo Senice (SeRRA
TTSK). Členmi dozornej rady sú Ingrid
Tripšanská (Obec Smrdáky), Jana Jurkovičová (Mesto Holíč), Róbert Bujna
(Obec Kuchyňa), Alena Chovancová
(Hotel sv. Michal, s. r. o.) a Krystyna
Sečkárová (Wellness hotel Spark).
V rámci schvaľovania rozpočtu na
rok 2015 bola zjednotená výška člen
ského pre obce na výšku 0,30 € na
obyvateľa, pre ostatné členské sub

jekty ostáva v nezmenenej podo
be 100 €. Tento rok je OOCR Záhorie
prvýkrát oprávnená žiadať o štátnu
dotáciu v zmysle zákona č. 91/2010
Z. z. o podpore cestovného ruchu.
Projekt predstavila novozvolená riaditeľka D. Leváková. Projekt je zameraný na vytvorenie nového reklamného spotu o Záhorí, ktorý bude určený
na mediálnu propagáciu destinácie,
tiež na dotlač informačných materiá
lov o našom regióne v slovenskom,
nemeckom a anglickom jazyku a vytvorenie komplexného kalendára
podujatí na rok 2016.
OOCR Záhorie sa tak po dvoch ro
koch postupného formovania desti
nácie cestovného ruchu posúva do
ďalšej kvalitatívne vyššej úrovne práce, ktorá bude znamenať postupné
napĺňanie hlavného poslania organi
zácie. V závere zdôraznili niektorí zakladajúci členovia, že netreba zabúdať na to, že najdôležitejšia je spolupráca, a len tak sa môže Záhorie po
súvať ďalej.

Pozor na rozkopávku!
Spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a. s., požiadala mesto
Malacky na základe právoplatného
územného rozhodnutia o vydanie
rozkopávkového povolenia na časti ulíc J. Kubinu, Kukučínova, M. Rázusa a 1. mája z dôvodu rekonštrukcie elektrického vedenia. Predbežný
termín rozkopávky je naplánovaný
od 16. marca do 1. mája, ale môže sa
zmeniť v závislosti od niektorých nepredvídaných skutočností.
V súvislosti s avizovanými prácami a rozkopávkami, ktoré s tým súvisia, prosíme dotknutých obyvateľov
mesta o zhovievavosť a toleranciu.
Rozkopané miesta budú po dokončení prác uvedené do pôvodného
stavu. V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich s uvedenými rozkopávkami môžu občania kontaktovať
mestský úrad, oddelenie územného
rozvoja a životného prostredia, tel.
034/796 61 43 (Viera Baňovičová),
alebo e-mailom: viera.banovicova@
malacky.sk
Text: -tabu-; foto: -oúržp-

objemného odpadu

3

TIK

4

INZERCIA / ŠKOLSTVO / SPEKTRUM

5/2015

SVETOVÝ

DEŇ
VODY
V NEMOCNICI MALACKY
Malacká šošovica
má svoj web,
môžete sa prihlásiť
na najbližšiu

Vyrábate voňavé mydlá, pestujete zeleninu
bez chémie alebo sa venujete aktivitám, ktoré zlepšujú život vo vašej komunite? Tento
rok máte opäť príležitosť ukázať celému mestu, čo sa vo vás skrýva! Prvá tohtoročná Malacká šošovica privíta svojich návštevníkov
už onedlho.

Druhý ročník úspešného poduja
tia, ktoré podporuje všetkých šikov
ných Malačanov a spája občiansky
sektor v Malackách, sa tento rok
uskutoční v troch termínoch. Jarná
Šošovica priláka návštevníkov už
18. apríla, letná 20. júna a jesenná
Šošovica 19. septembra. Spravidla
sa koná od 9.00 do 15.00 h. Všetky
tohtoročné Šošovice nájdu svoje
stále miesto v parku na Kláštornom
námestí v Malackách.
Súčasťou Malackej šošovice bu
dú okrem originálnych trhov s ruč
ne vyrábaným tovarom i rôzne dru
hy tvorivých workshopov, prezentá
cia aktivít malackých občianskych
združení, výstavy miestnych umel

19. 3. 2015

Vestibul Nemocnice Malacky, od 8:00 -12:00
Pri príležitosti Svetového dňa vody organizuje
Nemocnica Malacky pre svojich pacientov
Deň zdravia, kde sa dozviete:
• Prečo je voda dôležitá
• Ako si vybrať vodu pre ideálny pitný režim
• Význam horčíka pre ľudský organizmus
• Dostanete dobré rady a samozrejme DARČEK,
minerálnu vodu Magnesia

DenVody_153x138.indd 1
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cov, fotografov, prednášky s témami
týkajúcimi sa histórie Malaciek, ale
aj praktické ukážky občianskeho ak
tivizmu a zrealizovaných projektov.
O Malackej šošovici sa viac do
zviete aj prostredníctvom interne
tovej stránky na adrese
www.malackasosovica.sk.
Ak máte záujem sa podujatia
zúčastniť ako predajca, prihlásiť sa
môžete cez elektronický formulár
na spomínanej stránke, a to najne
skôr do 25. marca 2015.
Došošovicovania, priatelia!
Text: -tsFoto: -tabu-

Týždeň po anglicky
V týždni od 23. do 27. februára sa v Spojenej škole Sv. Františka
Assiského konal týždeň s anglicky hovoriacimi lektormi. Študenti,
ktorí sa prihlásili, boli rozdelení do dvoch skupín. V prvej skupine
sa nachádzali študenti prvého ročníka a v druhej boli spojení študenti tretieho a štvrtých ročníkov. Vyučovali mladí lektori, ktorí
pochádzajú z Ameriky, na Slovensku a v Čechách však učia už pár
mesiacov.

Vyučujúcim sa rýchlo podarilo
dostať sa študentom pod kožu a tí
si ich obľúbili. „V našej skupine sa té
my často týkali maturity, keďže lekto
ri sa snažili priblížiť nám okruhy, kto
ré by sa mohli vyskytnúť na ústnych
skúškach,“ hovorí študentka Micha
ela. Aj samotní študenti sa snažili
naučiť lektorov niečo po slovensky,
predovšetkým jazykolamy a frázy.
„Mnohé z jazykolamov zvládli lepšie
ako my,“ priznáva študentka.

Počas celého týždňa boli štu
denti nútení komunikovať v anglic
kom jazyku nielen s lektormi, ale aj
medzi sebou navzájom. „Obohatili
sme si najmä slovnú zásobu a tiež
náš prejav. Rovnako sme po čase
odhodili zábrany a nebáli sme sa
rozprávať nahlas, hoci sme spočiat
ku boli nesmelí a každé slovo sme si
radšej dobre premysleli,“ opisuje ďa
lej Michaela.
Pomocou rôznych hier sa štu

denti interaktívne vzdelávali, vďa
ka čomu sa aj výborne zabavili
a ani nevnímali, že sa učia.
„Obaja lektori boli zo Slovenska
takí nadšení, že sme často mali po
cit, že sú tu viac doma ako my. Veľ
mi si pochvaľovali slovenské jedlá,
najviac halušky. Veľa sme sa dozve
deli aj o ich rodných mestách a kra
jinách, o ich školách a vzdelávacom
systéme. Inšpirovali nás k ďalšiemu
štúdiu cudzích jazykov a k poznáva
niu iných kultúr a krajín, pretože nám
ukázali, že sa vždy nájdu ľudia, kto
rí nás priateľsky privítajú. Dúfame,
že aj v ďalších rokoch k nám zavíta
jú takí skvelí lektori, aby sme s nimi
mohli stráviť týždeň plný zábavy,“
uzavrela rozprávanie študentka.
Text, foto: SŠSFA (upr.)
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V marci o knihách

a knižnici

V Mesiaci knihy má malacká knižnica zvyčajne program plný čitateľsky atraktívnych
podujatí. Zážitkové čítania so škôlkarmi či školákmi sa striedajú s besedami a tento rok
je v programe aj výstava pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra. Prváci sa môžu
v marci do knižnice bezplatne zapísať a stať sa jej členmi. Mnohým čitateľom určite príde
vhod aj týždeň bez pokút, počas ktorého môžu bez sankcií vrátiť knihy, za ktoré by inak
zaplatili možno aj mastnejšiu pokutu...

Modernizácia stále napreduje
Knižnica sa v priestoroch MCK v Malackách
na Záhoráckej ulici v tejto podobe nachádza
od roku 2006. Sídlila tu však už od roku 2001,
teda v čase, keď sa v súčasnej budove MCK na
chádzal mestský úrad. Vchádzalo sa do nej oso
bitným vchodom cez terasu. Mnohí si určite pa
mätajú, že predtým sa nachádzala aj na iných
miestach, no až tu sa jej dostalo najrozsiahlejšej
modernizácie a zveľadenia. Postupne sa začal
obnovovať knižničný fond a systém výpoži
čiek sa dnes už vykonáva automaticky. Čitatelia
majú k dispozícii online katalógy, ale aj mož
nosť elektronicky si predĺžiť výpožičnú lehotu
kníh, resp. zistiť, či kniha, o ktorú má čitateľ zá
ujem, práve nie je požičaná. „Naša knižnica sa
môže popýšiť viacerými prvenstvami,“ spokojne
sa usmieva známa knihovníčka Mária Knotko
vá. „Ako jediná v Bratislavskom kraji je otvorená
aj v sobotu a takisto ako jediná v širokom okolí
má vytvorený tzv. Záhorácky kút, v ktorom v spo
lupráci s Múzeom Michala Tillnera zhromažďuje
me regionálnu literatúru o Záhorí, o Záhorákoch
alebo písanú po záhorácky.“ Osadenstvo MCK
je pyšné aj na BIBLIOBOX, ktorý je umiestnený
pred budovou a umožňuje čitateľom vrátiť kni
hy aj v čase, keď je knižnica zatvorená. Tento vý
dobytok vďaka grantu slúži ľuďom od vlaňajška.

Príď s knihou, odíď s knihou
Vôňu starého knižného papiera zacítite, len
čo vojdete do medzichodbičky pred vestibu
lom MCK v Malackách. Vľavo oproti súsošiu
malackej keramikárky Libuše Čtverákovej je
pozdĺž celej steny regál s knihami, ktoré sú
po revízii vyradené, ale určite ešte pre niekoho
zaujímavé. „Toto je obľúbené a často navštevo
vané miesto. Nazvali sme ho Príď s knihou, odíď
s knihou! Knihy z týchto políc si ľudia môžu po
prezerať, ale aj odniesť domov,“ hovorí Jana Zet
ková, riaditeľka MCK v Malackách, ktorého sú
časťou je aj knižnica pre deti a dospelých. „Na
opak, nepotrebné knihy, ktoré ktokoľvek doma
vyradí, je možné priniesť k nám do MCK a my
zhodnotíme, do ktorej ponuky ich zaradíme,“ vy
svetľuje dlhoročná riaditeľka. Práve pod jej ru
kami sa knižnica dostala do súčasnej podoby.
Kreslo pre babičku
K Mesiacu knihy sa pracovníčky knižnice
rozhodli návštevníkom listovanie v knihách
spríjemniť. Vo vestibule vpravo od vchodových
dverí sa nachádza staré pohodlné kreslo a ved
ľa neho na zemi sú do výšky naukladané hŕby
kníh, ktoré dopĺňajú ponuku tých predchádza
júcich. Kto chce, môže sa tu pohodlne usadiť,
zažať si stolovú lampičku a začítať sa. Ak sa mu

Písomné maturity
už aj online
Pre študentov záverečných ročníkov
dvoch malackých
gymnázií sa začali
maturity. Rovnako ako ostatní maturanti na celom
Slovensku v utorok
17. 3. absolvovali
prvú, písomnú časť
maturitnej skúšky,
ktorá preverila ich
vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry. Nasledujúci
deň (streda 18. 3.)
ich čakala písomná
maturita z cudzieho
jazyka a vo štvrtok
z matematiky.

Na Gymnáziu na Ulici 1. mája v Malackách
si v stredu sadlo za zelené stoly 109 maturan
tov. Ide o dve triedy študentov 8-ročného a dve
triedy 4-ročného štúdia. Z nich menšia časť, 21
študentov, po prvý raz v histórii školy maturo
vala online. Tento spôsob si zvolili dobrovoľne
a rovnaké zadania externej časti písomnej ma
turitnej skúšky vypracovávali namiesto na pa
pier priamo do počítača, na čo mali 120 minút.
Online maturitná skúška, ktorú organizuje
Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM),
má viacero výhod. Okrem šetrenia papiera
je obrovskou výhodou pre študentov najmä
okamžitý výsledok. „Ostatní maturanti, ktorých
práce škola posiela na vyhodnotenie do NÚCEM,

kniha zapáči, nikto a nič mu nebráni odniesť si
ju domov... Ale toto pohodlie si môžete užiť na
ozaj len počas Mesiaca knihy.
Knižnica v číslach
Knižnica MCK má aktuálne 1510 čitateľov
– 1046 dosp
 elých a 464 detských. Knižničný
fond im ponúka 24 807 knižných titulov, kto
ré sa každoročne dopĺňajú a obnovujú. V roku
2014 sme dokúpili 689 nových kníh pre deti
i dospelých, aby sme uspokojili čitateľov roz
ličných literárnych žánrov. Na tento účel sme
investovali 5572 €, z toho časť z rozpočtu
a časť z dotácií Ministerstva kultúry SR, ktoré
nám na tento účel prispieva pravidelne. Zisky
z knižnice sa tvoria z príjmov za zápisné, z príj
mov za pokuty a za doplnkové služby ako kopí
rovanie, hrebeňová väzba, laminovanie a pod.
„Knižnica nie je inštitúcia, ktorá by si na svoju
prevádzku vôbec niekedy dokázala zarobiť. Som
však zástancom zásady, že čo knižnica zarobí, to
sa vráti do kníh,“ prízvukuje Jana Zetková a zdô
razňuje, že pracovníkom knižnice leží na srdci
aj čitateľský vkus. „Na zákazníckom pulte je po
ložená škatuľka, kde môžu čitatelia vložiť návrhy
na tituly, ktoré by mali radi v ponuke našej kniž
nice. Ak to je možné, usilujeme sa im vychádzať
pozvánka

Gašparkova
čarovná stolička

Stražanovo bábkové divadlo je najstarším
bábkovým divadlom na Slovensku. V tejto ro
dine sa remeslo dedí z otca na syna už niekoľko
generácií. Ladislav Stražan s manželkou sú už
štvrtou generáciou bábkarov slávneho rodu.
Rozprávkovú pohodu prinesie Stražanovo
bábkové divadlo aj do CVeČka v Malackách,
kde sa 27. marca (piatok) o 16.00 h uskutoční
predstavenie Gašparkova čarovná stolička. Di
vákom sa prihovorí svojimi originálnymi mario
netami z lipového dreva a scénicky oživeným
CVČ
rozprávkovým príbehom. Vstupné 1 €.

čakajú na verdikt aj niekoľko týždňov,“ zdôrazni
la zástupkyňa školy Viera Mojžišová.
„Popoludní o 13.00 h sa oficiálne zverejnili té
my na druhú časť písomiek. Študenti si vyberali
jednu z nich a za 2,5 hodiny vypracovali slohovú
prácu v rozsahu 1,5–3 strany. Túto časť však už nie
je možné vykonať online,“ doplnila. Na bezprob
lémový priebeh písomných maturít dohliadal
okrem vedenia školy a pedagógov najmä pred
seda školskej maturitnej komisie Pavol Tedla
a predsedníčky predmetových komisií Mária
Dršková zo Spojenej školy sv. Františka Assiské
ho v Malackách a Adriana Hlavínková zo Spoje
nej školy na Tilgnerovej ul. v Bratislave.
Text, foto: T. Búbelová

v ústrety,“ vysvetľuje riaditeľka MCK. Uveďme
však ešte zopár čísel. Knižnica má dve stále za
mestnankyne. Okrem kníh ponúka aj 25 peri
odík, k dispozícii verejnosti má pripravených 5
počítačov. V roku 2014 evidovala 8790 návštev,
18 569 výpožičiek a 65 organizovaných podu
jatí. Tržby knižnice za rok 2014 dosiahli 4047 €.
Doplnkové služby knižnice
Možno mnohí nevedia, že do knižnice môžu
zájsť, aj keď nie sú jej čitateľmi. Môžu si tu dať
za poplatok okopírovať dokumenty, ale aj zvia
zať ich hrebeňovou väzbou, dať si listy papiera
zaliať do fólie či oskenovať. Cenník týchto slu
žieb má knižnica zverejnený na internetovej
stránke MCK Malacky v sekcii Knižnica (www.
mckmalacky.sk/cennik-sluzieb-kniznice).
Projekty a zámery
Je zrejmé, že aktivity a zveľaďovanie pod
mienok pre čitateľov by neboli možné bez fi
nančnej podpory získanej z grantov a dotácií.
„Pravidelne žiadame ministerstvo kultúry o finan
cie na obnovu a doplnenie knižničného fondu, ak
tuálne napríklad aj na modernizáciu technického
a počítačového vybavenia knižnice, na doplnenie
regionálnej literatúry, na nákup regálov do odde
lenia pre dospelých,“ vymenovala J. Zetková, kto
rá je spokojná s tým, že každý rok sa vždy podarí
urobiť aspoň nejaký krok dopredu vďaka exter
ným zdrojom. Podľa nej však starosti personálu
ešte vždy robia ľudia, ktorí neodolajú lákaniu
„odniesť” si domov aj knihu riadne evidovanú
v knižničných katalógoch. „Pretože knihy sa stá
le strácajú, podávame na Ministerstvo financií SR
projekt s názvom Ochrana a správa knižničného
fondu. V rámci neho žiadame o 10 000 € na zave
denie bezpečnostného systému inštalovaním tzv.
detekčných brán a čipovania na všetky evidované
knihy,“ priblížila riaditeľka systém, ktorý funguje
podobne ako ochrana tovaru v obchodoch.
Text, foto: T. Búbelová
Všetky informácie o knižnici vrátane jej aktivít, poplatkov a poskytovaných služieb sú zverejnené na
internete (www.mckmalacky.sk/kniznica).

Kapela Down to Hell
pokrstí prvý album
Hudobné zoskupenie funguje už od roku 2006 a produkuje melodický a symfonický black metal.

„Naša hudba je postavená
na kontrastoch v speve aj vo
zvuku nástrojov alebo v samot
ných textoch, ktoré sú písané
formou príbehov,” prezrádza je
den z členov kapely.
Down to Hell tvorí 6-člen
ná skupina milovníkov metalu
– Miroslav Kani Gajdár (gita

ra, spev), Martina Bilkovičová
(spev), Martin Ťapo Matlovič
(gitara), Miroslav Hulka (basgi
tara), Ľubo Müller (klávesy), Du
šan Bensfúr Šelc (bicie). V roku
2014 zoskupenie nahralo al
bum V zajatí temnoty. V závere
toho istého roku ho vydali ako
svoj debut v digitálnej a ne

skôr aj vo fyzickej podobe.
Všetky texty na ňom sú v slo
venčine.
V sobotu 21. marca sa v bra
tislavskom Randal Clube hu
dobníci dočkajú aj krstu svojej
prvotiny. Svojou prítomnos
ťou aj hudbou večer okorenia
kapely Achsar (metal, Levice),
Sighisoara (gothic metal, Brati
slava), Sinners Moon (sympho
nic metal, Sereď). „Všetkých
pozývame, radi vás uvidíme.
Začiatok je naplánovaný na
20.00 h,“ pozýva klávesák Ľu
bo Müller.
N. Slobodová

INZERCIA / SPEKTRUM

5/2015

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

6

FASHION
POSITIVE
21. – 22. marca
Kasting na Nákupné maniacky
Dara Rolins | Škola štýlu
www.borymall.sk

Víťazstvo v sabráži stálo päť stehov
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Lyžiarske stredisko Donovaly
je známou baštou someliérov,
sabrážistov a sekáčov amatérov, a tak nečudo, že práve tu
sa konali už tretie majstrovstvá
Slovenska v sekaní sektov.

Vlani boli Malačania úspešní vďa
ka Marike Sedliakovej, ktorá získala
medzi ženami amatérkami titul maj
sterky SR, a Tomáša Vyšvadera, ktorý
sa stal vicemajstrom pre kategóriu
profi. Tento rok sa posádka zmenila

a v kategórii amatér sa zúčastnil mi
lovník vína a bubliniek Dávid Maďar,
ktorý si prišiel na Donovaly odseknúť
svoju prvú fľašu. Príležitosti sa chopil
ako správny bojovník, vytasil meč
a fľašu správne a na prvý šup odse
kol. Pódiové umiestnenie mu ušlo len
o chĺpok a tvrdým tréningom sa chce
pripravovať na ďalší ročník.
Horúcim želiezkom v súťaži bol
Tomáš Vyšvader, ktorý to mal vo
svojej kategórii oveľa ťažšie. Konku
rencia nespí a nápady na sekanie ne
poznajú hranice. V prvom kole všet
ci povinne sekajú rovnakou šabľou
a hodnotí sa viacero kritérií, ktoré
musí profesionál zvládnuť – od pred
stavenia fľaše vína cez manipuláciu

s fľašou, bezpečnosť, očistenie fľaše,
samotné odseknutie, someliérovo
vystupovanie a komunikáciu až po
uspokojivý celkový dojem. Do finále
postúpili šiesti. Tam už bol spôsob
a pomôcka na sekanie výlučne so
meliérovou voľbou. „Po vyhlásení šies
tich finálových sekáčov mi napadla
bláznivá myšlienka. Uvedomil som si,
že mám na sebe termobielizeň rovna
kej značky, ako je v preklade názov
reštaurácie, kde pracujem (Pavúk wine
restaurant Modra), tak som sa napriek
mínusovým teplotám rozhodol sekať
len v tomto sporom oblečení. Hrial ma
adrenalín a hnacím motorom bola pre
mňa túžba konečne vyhrať,“ hovorí
Tomáš, ktorý sa nakoniec tešil z ví

ťazstva. Sekal podkovou.
Ostatní14:46
po
13.3.2015
pustili uzdu fantázii a sekali kadečím,
od barovej lyžice cez rybací nôž, ho
vädziu kostru až po 2-chlapovú pílu.
„Na toto víťazstvo si spomeniem
vždy, keď sa pozriem na dlaň pravej
ruky, kde mi svieti jazva po piatich ste
hoch,“ dodáva na záver víťaz z Ma
laciek. „Jednou z cien, ktoré som do
stal, bola trojlitrová fľaša sektu Elesko,
ktorú som sa rozhodol otvoriť pre di
vákov a spolusúťažiacich – ako inak,
zasa podkovou... Sabráž sa podarila,
ale hrdlo bolo mohutnejšie, čo som
v tej eufórii neodhadol a prebehol
som po ňom dlaňou,“ spomína víťaz
a šoumen Tomáš, ktorý tak na záver
otestoval aj pohotovosť vo vojenskej
nemocnici v Ružomberku.
Text: T. Búbelová, foto: I. Piader

MÁTE BOLESTI?
robia

náš život

farebnejsim

Vaše

v

v

Dakujeme!

www.vstupte.org

Vstúpte, n.o. - zariadenie sociálnych služieb
pre ľudí s mentálnym postihnutím v Malackách
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Zažívacie, kožné,
dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie

DIACOM

odhalí príčinu vášho problému
(mikroorganizmy, parazity,
chemické látky).
Navrhneme vám terapiu
novými účinnými
biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 €
je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.sk
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Riadková
inzercia
• Abstinentovi dám
do prenájmu slneč
ný, novozariadený
1-i byt v BratislaveZáluhách II po ge
nerálnej rekonštruk
cii v slušnom byto
vom dome v pek
nom prostredí so
všetkou infarštruk
túrou v dosahu pár
100 metrov.
Kontakt:
0944 25 07 45
• Zabehnutá rocko
vá kapela z Mala
ciek hľadá speváka.
Kontakt:
0905 82 20 21
• SBS KURZ v Bra
tislave na získanie
preukazu odbor
nej spôsobilosti od
21. do 28. 3. 2015.
Výhodná cena len
180 € + 33 € správ
ne poplatky. Viac
informácií na t. č.
0904 00 14 75 alebo
na www.sbskurzy.
sk.
• Predám zdravých
červených a fia
lo
vom odro-čierno-šedých karasov vo
veľkostiach od 8 do
15 cm. Výlov a trans
port si po dohode
zabezpečí odbera
teľ. Cena podľa veľ
kosti 2,50 až 3,50 €.
Kontakt:
0905 64 54 50

Výročie úmrtia posledného Pálfiovca
Posledný malacký Pálfi, knieža Mikuláš XIII., ktorý
sa v našom meste narodil v roku 1861, zomrel vo
veku 74 rokov v rakúskom Marcheggu 6. marca
1935.

Mikuláš Pálfi, od roku 1879 hlava malackej línie rodu,
pôsobil na dvore Františka Jozefa I. Svoje hlavné sídlo mal
však v Malackách. Aj vďaka jeho aktivitám vznikol v meste
dobrovoľný hasičský zbor a ženský kláštor vincentiek, kto
rý sa stal pevným bodom malackého školstva. Po prevra

te 1918 sa kvôli údajným informáciám o ohrození života
zo strany Malačanov presťahoval do rakúskeho Marcheg
gu. Do Malaciek potom podľa dostupných informácií ne
prišiel ani na návštevu.
Okrem nútenej zmeny sídla mu osud neprial ani
v iných oblastiach – s manželkou Margitou Ziči nema
li deti, zmena pomerov ho postupne obrala o veľkú časť
pozemkov na slovenskom území, o značný majetok ho
podvodom obral aj príbuzný Jozef Pálfi zo Smoleníc.
Po smrti manželky zostal Mikuláš sám, s dlhmi. Tie ho do
nútili vzdať sa vlastníctva malackého zámku.
Mikuláš zomrel vo Viedni 6. marca 1935 a pochovaný
je v hrobke v zámockom parku v Marcheggu vedľa svojej
manželky, ktorá zomrela o desať rokov skôr, a vedľa bra
ta Alexandra. Zvyšok rodového majetku (a dlhov) prešiel
na jeho bratranca Ladislava, ktorý zomrel v roku 1947.
Informácia o Mikulášovej smrti bola v Malackách pri
jatá bez väčších emócií, výnimku tvorili rehoľníčky – vin
centky, ktoré túto správu prijali so smútkom: „Len pred
niekoľkýma hodinámi hlučné a veselé ulice zrázu utichly,
keď ako čierný mrak a neočakávaný blesk rozniesol sa smutný chýr zomrel knieža Pálffy Mikuláš... Zakvili Malacka a jej
obyvatelia, lebo vedia čo a koho v ňom mali a teraz utratili. No neviem, či to kto viac pocítil ako my milosrdné sestry,
veď pominul zomrel zakladateľ nášho ústavu, našej školy.
... Nech mu Boh dá večnú slávu, ktorú si svojím na šlachetné skutky tak bohatým životom zaslúžil... dľa jeho vypovede
mnoho blažených chvil prežil tu. Prišiel si do školy medzi detské neviné duše odpočinúť, zabudnúť na trampoty politického života. Zomrel v ňom veľký bývalý státnik ľudomil, ktorý
zaujem ľudu vedel predložiť aj všetkým súvekým predpojatostiam a nedbajúc neblahých pre slovenský ľud neprajných
pomerov dbal o to aby v škole utvorily sa slovenské triedy
so slovenským vyučovacím jazykom. ... Jeho najoblúbenejším odpočinkom bola jazda po lesoch, keď samotný nikým
nemilený mohol sa vhlbiť do tajnosti vesmíra a obdivovať
tvorivú ruku Všemohúceho.”
Text: M. Macejka, foto: www.artnet.com
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Tanečné popoludnie
seniorov

Jednota dôchodcov v Malackách
spolu s Klubom dôchodcov pripravi
li pre svojich členov tanečné popo
ludnie v Spoločenskom dome MCK.
Príhodne a v priateľskej nálade tak
oslávili aj Medzinárodný deň žien.
Páni nečakali a povykrúcali dámy
v rytme evergreenov v podaní man
želov Havlíkovcov. Ich temperament
a cit pre rytmus by im veľa mladých
mohlo len závidieť.
Text, foto: -tabu-

MALACKÁ MATRIKA
od 9. 3. do 16. 3. 2015
Povedali si áno
Jozef Rusnačko a Zuzana
Salvová, Róbert Kopča a Daniela
Petrášová
Nie sú medzi nami
Branislav Mikula, Ma
lacky, *1947; Anna Karo
vičová, Lozorno, *1927;
Magdaléna Galbová, Plavecký
Štvrtok, *1934; Jana Eibnerová,
Plavecký Štvrtok, *1938; Štefan
Klempa, Závod, *1937; Ján Gáll,
Závod, *1946; Ján Papaj, Malac
ky, *1937; Ondrej Juhás, Závod,
*1949; Alojz Beitl, Malacky, *1949;
Terezia Vaváková, Malacky, *1939
SPOMIENKY
Osud je veľmi krutý, nevráti, čo raz
vzal, zostanú iba
spomienky a v srdci
žiaľ. Nepočuť už Tvoje slová ani žiaden
hlas, ale v našich
srdciach zostávaš vždy pri nás.
12. marca sme si pripomenuli so
žiaľom v srdci 7. výročie úmrtia náš
ho drahého manžela, otca a dedka
Maximiliána Muchu. S láskou spo
mína manželka Helena, syn Roman,
vnučky Romanka a Danielka a Vier
ka s rodinou.
Možno bol čas už odísť, snáď to tak
bolo súdené. Zostali len sny, ktoré dali
sa ešte snívať. Odišla si tichučko, drahá naša, tichučko snívaj ten Tvoj večný sen a ver, že nikdy nezabudneme
na ten smutný deň...
11. marca sme si
pripomenuli 6. vý
ročie úmrtia našej
manželky, mamič
ky a starej mamy
Márie Vinceovej.
S láskou spomína
jú manžel a deti s rodinami.

blahoželaniA
Pri Tvojom krásnom výročí slzy sa
tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši a radosť nám vchádza do duší. Ži
dlho, mama, medzi nami, kým Teba
máme, nie sme sami.
Všetko najlepšie,
veľa zdravia k ži
votnému jubileu
70 rokov zo srdca
prajú Márii Jurigovej manžel, deti
s rodinami a prav
nuci Dominik a Bastián posielajú
prababke veľkú pusu.
Dnes máš, otecko, sviatok veľký,
prijmi želanie od manželky, od detí,
vnukov, pravnukov, ktorých si stálou
zárukou šťastia a lásky, radosti od
samej útlej mladosti. Zo srdca Tvojho pramení láska aj v žitia jeseni.
Ži dlhé dni a hodiny na radosť celej
rodiny.
Všetko najlepšie
k životnému ju
bileu Jaroslavovi
Danihelovi praje
manželka, dcéry
s rodinami, syn
s priateľkou, vnuci a pravnuci.
Hoci si odišiel a nie si už medzi nami,
v našich srdciach však budeš stále
s nami.
7. marca sme si pri
pomenuli 35. výro
čie úmrtia nášho
drahého manže
la a dedka Pavla
Furiana. S láskou
spomína manžel
ka Mária, synovia František a Peter
s rodinami.
Mama. To slovo je cennejšie ako
hocijaké iné na svete. Keď Ťa už niet,
rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj
svoj večný sen, v spomienkach sme
pri Tebe každý deň.
11. marca uplynul
rok, čo nás na
vždy opustila na
ša manželka, ma
ma, dcéra, sestra,
švagriná a kama
rátka Mária Jurigová z Moravského Svätého Jána.
Spomínajú manžel Marián, deti
Anetka a Maroš, mama, bratia, ro
gová, Švecová, Bolfová
diny Juri
a všetci priatelia a známi.
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5. ročník Slovak
Open Malacky

V dňoch od 6. do 8. marca sa v našom meste uskutočnil už 5. ročník
súťaže v stolnom tenise Slovak Open Malacky, v ktorej súperili mini
a mini mini kadeti a kadetky.

Najmladší pretekár vodného
motorizmu majstrom SR

Išlo o medzinárodný turnaj v stol
nom tenise mládeže do 11 a do 13 ro
kov, ktorý patrí medzi 5 najväčších
turnajov v tejto kategórii v Európe.
Organizačne je to jeden z najprestíž
nejších a športovo najsilnejších tur
najov uvedenej kategórie. V Ma
lackách sme privítali 160 mladých
hráčov a 80 trénerov z 15 krajín.
Do Malaciek zavítalo aj množstvo
rodičov a fanúšikov stolného tenisu.
Potešením bola aj početná návšte

ko, Francúzsko, Španielsko, Litva,
Poľsko a Slovensko – boli nadšené
silnou kvalitou turnaja a vysokou
úrovňou hráčov a hráčok. Spokoj
nosť bola aj s organizáciou podujatia
a už teraz sa všetci tešia na 6. ročník.
Priateľská a rodinná atmosféra tur
naja len potvrdila heslo turnaja – My
sme tu doma. Naozaj sa tu tak všet
ci zúčastnení cítili. Propagácia nášho
mesta vyšla na jednotku a Malacky
opäť dýchali stolným tenisom, tu

va malackých zvedavcov. Súťaženie
sa uskutočnilo v piatok aj v sobotu
od ranných až do neskorých večer
ných hodín, s výpravami sme sa lú
čili v nedeľu popoludní a s niektorý
mi dokonca až v pondelok. Hralo sa
na 25 stoloch v 2 halách – ŠH Malina
a stolnotenisová hala. Zúčastnené
krajiny – Bulharsko, Anglicko, Čes
ká republika, Maďarsko, Rumunsko,
Srbsko, Izrael, Nórsko, Írsko, Nemec

ristami a príjemnou atmosférou.
Poďakovanie patrí mestu a patró
novi turnaja primátorovi Jurajovi Ří
hovi, ktorý prevzal záštitu nad touto
najväčšou športovou akciou nielen
v Malackách, ale aj v širokom okolí.
Spolu bolo udelených 77 pohárov,
bola zvolená miss turnaja a hlavnú
cenu najlepšej výpravy turnaja zís
kala maďarská reprezentácia. Veľmi
nás teší, že za slovenskú reprezen
táciu nastúpili aj Malačania Sára
Bilkovičová a Félix Ivančo. Malacké
farby hájili Bianka Polakovičová, An
drej Freund a Patrik Fusek. Naši hrá
či predviedli veľmi dobré výkony,
za ktoré im patrí vďaka, a veríme, že
Malačanov uvidíme na stupňoch ví
ťazov aj v ďalších ročníkoch. Výsled
ky nájdete na www.malacky-open.
sk.

Len 7-ročný Kristián Viktorín z Malaciek sa venuje
vodnému motorizmu, ku ktorému ho vedie otec.
Mladučký Malačan dokázal vo svojej prvej súťažnej
sezóne 2014 prekonať aj starších a skúsenejších pretekárov a zo štyroch súťaží sa v konečnom hodnotení stal majstrom Slovenska v kategórii ml. žiakov.

Prváčik Kristián získal hneď vo svojej prvej súťaži v Pieš
ťanoch zlato. Druhé kolo MS Formula Future sa konalo na
jazere v Jakubove, kde sa Kristián umiestnil na 2. mieste.
Tretie kolo súťaže sa opäť uskutočnilo v Piešťanoch a Kris
tián tu získal svoj ďalší zlatý pohár. V tejto súťaži získal zlato
aj talentovaný pretekár spomedzi starších žiakov Richard
Pajpach z Jakubova. „Richard je trénerom Kristiána, ktorého
úspech je aj dôkazom Richardových trénerských schopností
a jeho jedinečného prístupu k deťom,“ hovorí Kristiánov otec
Slavomír Viktorín.
Naši vodní motoristi ukončili súťažnú sezónu 4. kolom
Formula Future v Komárne. V jazdách získali prvenstvo
jednoznační favoriti Richard Pajpach za starších žiakov
a Kristián za mladších žiakov. Žiaľ, obom jazdcom sa „po
darilo“ pokaziť viazanie jedného z uzlov, čím posunuli zla
to súperom a obsadili v 4. kole strieborné priečky.
Najúspešnejší pretekári štartujú tento rok opäť na MS
a ME, ktoré sa budú konať v Taliansku od 31. júla do 2. au
gusta na jazere Maggiore v blízkosti Milána. Zúčastní sa
ich aj náš najmladší pretekár Kristián Viktorín, ktorý nemo
hol v roku 2014 štartovať kvôli veku. Želáme veľa šťastia!
Text: -ts/red-, foto: archív S. Viktorína

Sútaž Formula Future

má dve disciplíny. Vo viazaní lodných uzlov, ktoré sa na Slovensku viažu nie
len na správnosť, ale aj na čas. Ten je rozhodujúci v bodovaní. Druhá a hlav
ná disciplína je jazda motorovým člnom vo dvoch kolách. Cieľom je jazda
čo najväčšou rýchlosťou a zároveň manévrovanie okolo plávajúcich bójok.
Tých sa pretekár nesmie dotknúť člnom, inak stráca cenné body. Celkový
čas je meraný od štartovacej brány cez pole bójok, otočením sa v druhej
bráne a návratom okolo bójok do štartovacej brány.

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pozýva verejnosť
na každoročné udeľovanie cien

Najlepší športovci a športové
kolektívy za rok 2014.
Podujatie sa uskutoční v piatok 20. marca o 18.00 h
v Spoločenskom dome MCK (pri Inkubátore). Okrem ocenených
sú srdečne vítaní všetci priaznivci športu v Malackách.

Text: V. Mihočko ml.
Foto: Š. Sopóci

Žolík víťazom zimnej halovej ligy BFZ mladších žiakov
Aj tento rok sa starší žiaci (narodení po 1. 1. 2000 a mladší)
a mladší žiaci (narodení po 1. 1.
2002 a mladší) zúčastnili tradičnej dlhodobej zimnej halovej ligy žiakov o Pohár Západoslovenskej energetiky, ktorú
v zimnej futbalovej prestávke
organizuje Bratislavský futbalový zväz (BFZ).

V kategórii mladších žiakov hralo
celkom 20 družstiev, ktoré boli roz
delené do štyroch 5-členných sku
pín. Hral každý s každým o postup
do finálového turnaja. Mladší žiaci ŠK
Žolík postúpili do finále, kde obsadili
výborné 1. miesto a obhájili prven

stvo z minulého roka. Najlepším
strelcom ZHL BFZ 2014/2015 v kate
górii mladších žiakov sa stal Andrej
Šimek (ŠK Žolík Malacky), ktorý strelil
21 gólov.
V kategórii starších žiakov hralo
celkom 16 družstiev, ktoré boli roz
delené do dvoch 8-členných skupín,
kde hrali každý s každým o celkové
umiestnenie. Starší žiaci ŠK Žolík po
stúpili zo svojej skupiny a obsadili
konečné 3. miesto.
Futbalový klub ŠK Žolík Malacky
každoročne organizuje v ŠH Malina
vlastnú zimnú halovú ligu pre kate
górie starší žiaci, mladší žiaci, staršia
prípravka a mladšia prípravka. V ŠH
Malina sa počas troch mesiacov trva

nia ZHL odohrali veľmi kvalitné zá
pasy. V jednotlivých kategóriách sa
Žolík umiestnil takto: starší žiaci 1.
miesto, mladší žiaci 1. miesto, star
šia prípravka 4. miesto a mladšia prí
pravka 3. miesto.
Tohtoročná ZHL v Malackách ma
la veľmi dobré ohlasy zo strany verej
nosti. Chceme sa preto poďakovať
všetkým klubom a trénerom, ktorí
sa súťaže zúčastnili. Poďakovanie
patrí aj všetkým rodičom za podpo
ru a pomoc pri organizovaní ZHL
i za ich povzbudzovanie počas jed
notlivých zápasov.
ŠK Žolík organizuje turnaje aj
v kategórii mini prípraviek (narodení
po 1. 1. 2007 a mladší), kde hrajú naj

menšie deti, ktoré sa postupne učia
základy futbalu. V mini prípravke
máme celkove 60 detí. Mini príprav
ka je preto rozdelená na tri družstvá
vždy podľa ročníka narodenia (U8 –
1. 1. 2007 a mladší, U7 – 1. 1. 2008
a mladší a najmenšie deti hrajú za U6
– 1. 1. 2009 a mladší). Všetky mini prí
pravky sa tiež pravidelne zúčastňujú
na turnajoch v blízkom okolí, keďže
súťažné zápasy ešte nehrajú.
Blíži sa začiatok jarných častí súťa
ží riadených BFZ. Preto v prípravkách
veľmi radi privítame nové deti (roky
narodenia 2005–2006 a mini prípra
viek 2007–2009). Taktiež hľadáme
a radi medzi sebou privítame nových
trénerov mládeže.

A čo Vám môžeme ponúknuť?
ŠK Žolík pôsobí v Malackách už 12
rokov. Deti, ktoré pred 12 rokmi za
čínali v Žolíku, dnes hrajú zápasy
v kategórii starší dorast. Hrávajú sú
ťažné zápasy a turnaje v blízkom
okolí, ktoré sú finančne nenáročné.
Klub si vlastnoručne vybudoval tráv
naté futbalové ihrisko so zavlažova
ním.
Kontakt:
František Lörinczi, 0905 22 44 95,
lorinczi@centrum.sk; Matúš Kuma,
0905 41 61 32, kumamatus@pobox.
sk. Bližšie informácie nájdete aj na
novej webovej stránke
www.skzolikmalacky.sk
Vaši Žolíci
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