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ÚVODNÍK

Rozhodnime 
všetci!

Miestne dane po novom
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Voľby do parlamentu sú už pre-
do dvermi a my máme opäť v rukách 
moc rozhodnúť o  smerovaní Sloven-
ska. Časy, keď bolo povinnosťou ísť vo-
liť, sú už našťastie preč. Dnes je to naše 
právo, avšak ak hovoríme o povinnos-
ti, tá morálna tu zostala. Každému do-
spelému človeku, ktorý žije,  pracuje 
alebo študuje na Slovensku, by nema-
lo byť jedno, kto bude viesť našu kraji-
nu ďalšie 4 roky. Nemalo by nám byť 
jedno, čo bude ďalej. Aby boli voľby 
naozaj čo najobjektívnejšie a aby bolo 
Slovensko také, aké ho chceme mať, 
svoj názor by sme mali vyjadriť všetci 
práve vhodením hlasovacieho lístka.

Večné frfľanie je snáď súčasťou 
nátury Slovákov. Preto nežijem v  se-
baklame, že po voľbách budeme všet-
ci šťastní a spokojní. 5. marca má však 
každý z  nás SVOJ HLAS pre budúc-
nosť našej krajiny. Želám vám šťastnú 
ruku! N. Jánošová

Túlali sme sa Malackami
V ten týždeň každý deň husto pršalo. Až prišla sobota 20. február, keď od rána svietilo slniečko. Že by 
znamenie? Určite, pretože sa konala zimná verzia Historických potuliek Malackami. A  pekné počasie 
pravdepodobne prispelo k vysokej účasti verejnosti na tomto podujatí.

Od 1. januára 2016 platí nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

Záver 
korčuliarskej 
sezóny

Ľadová plocha v Malackách je 
pre verejnosť už zatvorená. Od 
pondelka 29. februára je k  dis-
pozícii iba organizovaným skupi-
nám na prenájom, a to len v prí-
pade, že teplota vzduchu nebude 
vyššia ako 10 stupňov Celzia.

Tento dokument určuje výšku 
daní a stanovuje jeden nový poplatok  
a 3 nové dane: 
•  poplatok za drobný stavebný od-

pad,
•  daň z pozemkov, na ktorých sa na-

chádza transformačná stanica ale-
bo predajný stánok,

•  daň za predajné automaty,
•  daň za nevýherné hracie prístroje.

Poplatok za drobný stavebný 
odpad (ich vznik určil nový zákon 
o odpadoch, pričom mestá si pros-
tredníctvom VZN stanovujú ich výš-
ku). V Malackách sa od 1. marca platí 
0,025 € za jeden kilogram drobné-

ho stavebného odpadu bez obsahu 
škodlivín. 

Daň z pozemkov, na ktorých sa 
nachádza transformačná stanica 
alebo predajný stánok: jej výšku sta-
novuje zákonom určený vzorec. 

Daň za predajné automaty (prí-
stroje a automaty, ktoré vydávajú to-
var za odplatu): podľa druhu automa-
tu 100 €, 166 € alebo 1660 € ročne. 

 Daň za nevýherné hracie prí-
stroje (elektronické prístroje na počí-
tačové hry alebo mechanické prístro-
je, elektronické prístroje, automaty  
a iné zariadenia na zábavné hry): 

podľa druhu prístroja 100 € alebo 
166 € ročne. 

Daňová povinnosť vzniká prvým 
dňom kalendárneho mesiaca, v kto-
rom sa predajný automat alebo ne-
výherný hrací prístroj začal prevádz-
kovať, a  zaniká posledným dňom 
mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho 
prevádzkovanie.

Výška ostatných daní zostáva ne-
zmenená: 
•  daň z nehnuteľností (z pozemkov, 

zo stavieb, z bytov a z nebytových 
priestorov v bytovom dome),

•  daň za psa (podľa okolností v roz-

medzí od 10,40 € do 34,30 €),
•  daň za užívanie verejného 

priestranstva,
•  daň za ubytovanie (0,52 € na osobu 

a prenocovanie).
Daňovníkov, ktorí si nesplnili da-

ňovú povinnosť, vyzývame, aby v čo 
najkratšom čase podali priznanie 
k  dani za predajné automaty a  za 
nevýherné hracie prístroje, ako aj za 
všetky ostatné miestne dane. 

Úplné znenie VZN č. 9/2015 je zve-
rejnené na webovej stránke mesta 
www.malacky.sk (sekcia MESTO, časť 
SAMOSPRÁVA MESTA). Ľ. Pilzová

Volebný  
špeciál
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Fotografovať povolené, otázky vítané
Pred farským kostolom Najsvätejšej 
trojice, kde sa začínali potulky, bol 
v  sobotu pred 14. hodinou popo-
ludní nebývalý ruch. Na prehliadku 
histórie nášho mesta prišlo takmer 
100 ľudí – deti, mladí i starší. A  do-
konca aj jeden psík. Rozdelili sa do 
troch skupín, ktoré viedli pracovníci 
z Múzea Michala Tillnera Martin Ma-
cejka,  Pavol Vrablec a  Ivana Kováro-
vá. Trasa potuliek sa začínala vo far-
skom kostole, pokračovala na starom 
cintoríne, vo františkánskom kostole, 
v  kryptách, v  synagóge a  končila sa 
v kaštieli. 

Na každom mieste sprievodcovia 
prezentovali množstvo zaujímavých 
faktov, pričom často to boli pre verej-
nosť neznáme informácie. Napríklad 
vedeli ste, že okrem pálfiovských krýpt 
skrývajú Malacky ešte jedny krypty? Na-
chádzajú sa pod farským kostolom. Ich 
obsah je však pre nás zatiaľ tajomstvom.  

Od starého cintorína až do kaštieľa 
Starý cintorín môžeme pokojne nazvať 
„kronikou Malaciek“. Svoj večný sen tu 
spia františkáni, pápežský komorník, 
poslanec uhorského snemu , rádové 
sestry – vincentky, pálfiovskí úradní-
ci, správcovia, záhradníci či koniari. Po-

čas výkladu na cintoríne zazneli okrem 
vážnych historických súvislostí aj rôzne 
„pikošky“, napríklad prečo doktor Jozef 
Dérer rád kŕmil myši alebo prečo spiso-
vateľ Ľudo Zúbek namiesto jedla radšej 
kupoval knihy.

Peší prechod zo starého cintorína 
do centra mesta takisto sprevádzal za-
ujímavý výklad sprievodcov o sochách 
a budovách na Záhoráckej ulici. Aj ďal-
šie pamätihodnosti Malaciek, v ktorých 
sme pobudli - františkánsky kostol, 
krypty, synagóga – majú svoju vlastnú 
bohatú históriu. Vnímavému človeku 
stačí iba počúvať ich tichú reč.  

Poslednou zastávkou potuliek bol 

kaštieľ, kde nás vítal Andrej Wsól, ob-
lečený v  dobovom kostýme. Okrem 
pálfiovskej izby s dobovým nábytkom 
najviac pozornosti pútala nová stre-
cha so žiariacimi snehobielymi komín-
mi. Kto chcel, mohol nahliadnuť aj do 
kaplnky, ktorá sa snáď už v blízkej bu-
dúcnosti zaskvie v celej svojej kráse.  

Spomienky a súčasnosť
Bývalá učiteľka Elena Friedrichová ho-
vorí, že jej „srdcovkou“ bola vždy sy-
nagóga a  bývalé priľahlé námestíčko 
s  malým kaštieľom: „Moderné Malacky 
sa síce pekne vybudovali, ale často to bolo 
na úkor histórie. Aj preto som cítila vnútor-
nú povinnosť znovu si prejsť tieto miesta. 
Som rada, že sa historické 
prechádzky organizujú a  že 
prišlo veľa mladých.“  
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Nové verejné osvetlenie  
už čoskoro

V ZUŠ odkryjú historické maľby

Za drobný stavebný odpad  
sa bude platiť

O niekoľko dní sa v Malackách začne I. etapa modernizácie verejného 
osvetlenia. Mesto už protokolárne odovzdalo zhotoviteľovi stavenisko. 
V prvej etape sa zmodernizuje osvetlenie v 14 uliciach: Stupavská, M. R. 
Štefánika, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, arm. gen. 
L. Svobodu, K. Orgoňa, A. Veselého, kpt. Uhra, J. Murgaša, V. Clementisa, 
J. Gabčíka a Kukorelliho. 

V budove Základnej umeleckej školy na Záhoráckej ulici chceli naj-
prv len zrekonštruovať vchod. Mestský architekt však ešte predtým 
odporučil prizvať reštaurátora. Ten potvrdil, že pod bielym náterom 
sa nachádzajú historické maľby. 

Konateľ spoločnosti Tekos Juraj Schwarz hodnotí prvé dva mesiace zberu triedeného odpadu podľa nových 
pravidiel a vysvetľuje, prečo sa za drobný stavebný odpad bude platiť.

Zástupca primátora Malaciek Mi-
lan Ondrovič približuje celý projekt  
v číslach: „Práce sa začnú po 7. mar-
ci. V priebehu 2 - 3 týždňov sa vymenia 
3 kilometre elektrického vedenia a 194 
starých či zastaraných svietidiel nahra-

dia úsporné LED svietidlá. V teréne bude 
denne 6 vysokozdvižných plošín, pre-
to prosím obyvateľov dotknutých ulíc 
o trpezlivosť. Verím však, že určité ob-
medzenia vydržia a odmenou im bude 
nové, krajšie a funkčné verejné osvetle-

nie, ktoré večer poskytne úplne inú kva-
litu verejných priestorov a výrazne bude 
šetriť naše životné prostredie.“ 

 V procese verejného obstarávania 
sa podarilo znížiť odhadovanú cenu  
projektu o jednu tretinu. Vysúťažená 
cena je 163 tisíc €, pričom pätinu z nej 
zaplatí Európska banka pre obnovu  
a rozvoj formou dotácie. Mesto súbež-
ne pripravuje projektovú dokumentá-
ciu na modernizáciu verejného osvet-
lenia v celom meste.  

 Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Reštaurátor Peter Záhora: „O histórii 
budovy toho veľa nevieme, odkrytie ma-
lieb nám však zrejme mnoho prezradí. 
Na stenách sa totiž nachádzajú tabu-
le, údaje a roky. Podľa všetkého 
sú v  relatívne dobrom sta-
ve. Ide o  tri štukové rámy 
a iluzívne mramorovanie 
s textom.“

Vedenie mesta re-
konštrukciu pôvodných 
malieb naplno podporu-
je. „Môžeme síce realizovať 
projekty pre modernejšie Malac-
ky, ale musíme pamätať aj na našu mi-
nulosť. Často sme svedkami devastácie 
umeleckých či historických vzácností, 
preto sa snažíme mať k takýmto veciam 
iný prístup. Akákoľvek možnosť obnovy 

pôvodných veci, aj takejto ne-
patrnej veľkosti, si zaslúži našu 

energiu a  záujem,” uviedol primátor 
mesta Juraj Říha. 

Pôvodné maľby odkryjú a zrekon-
štruujú v jarných mesiacoch. 

 Text: -naty-, foto: -msú-

Máme za sebou dva mesiace trie-
deného dopadu po novom. Tre-
ba na rovinu priznať, že nie vždy 
bol zber bezproblémový. Ako ste  
spokojný?
Je pravda, že nový systém zberu 
sprevádzali viaceré problémy, najmä 
komunikačné. Je to spojené s tým, že 
meníme systém, ktorý bol zavedený 
niekoľko rokov. Stojíme si za tým, že 
systém je nastavený správne a treba 
mu dať šancu. Pripravujeme súbor 
opatrení, ktoré by mali systém zjed-
nodušiť, zefektívniť a zlepšiť.

Ozýva sa nám množstvo obyva-
teľov, ktorí navrhujú častejší zber 
plastov – namiesto raz mesačne by 
podľa nich bolo lepšie plasty zbie-
rať dvakrát do mesiaca.
Áno, sú občania, ktorí triedia naozaj 
veľa, a tým zber raz za mesiac nestačí, 
avšak naše čísla, ktoré dosahujeme za 
posledné dva mesiace, nám ukazujú, 
že väčšine obyvateľov takto nastave-
ná frekvencia v  meste stačí. Pripra-

vujeme však opatrenia, ktoré zvýšia 
komfort zberu.

Dôležitou informáciou je, že od  
1. marca sa platí za privezenie drob-
ného stavebného odpadu na zber-
ný dvor...
Spoplatnenie drobného stavebné-
ho odpadu nám prináša nový Zákon 
o  odpadoch a  my sa mu nijako ne-
môžeme vyhnúť. Poplatok, ktorý ob-
čan platí, je príjmom mesta a platí sa 
iba za drobný stavebný odpad. Všetok 
ostatný odpad, ktorý sú občania zvyk-
nutí nosiť na zberný dvor, t. zn. biolo-
gický odpad, objemný odpad, separo-
vaný odpad je naďalej možné voziť na 
zberný dvor bezplatne v akomkoľvek 
množstve. Sadzba za drobný staveb-
ný odpad je 0,025€ za jeden kilogram.

Zavedenie poplatku vzniklo na zá-
klade toho, že doterajší systém bol 
diskriminačný pre občanov, ktorí za 
celý rok nedoviezli na zberný dvor 
žiadny drobný stavebný odpad, no 
napriek tomu zaň museli platiť. Teraz 

už za drobný stavebný odpad zaplatí 
iba ten, kto ho naozaj reálne privezie.

Čo s  názormi, že po spoplatnení 
zberu poputuje drobný stavebný 
odpad namiesto na zberný dvor 
do prírody, teda že tu vyrastú nové 
čierne skládky?
Pokiaľ sa na ten problém budeme po-
zerať takto, tak to riziko naozaj hrozí. 
Je však v  záujme nás všetkých, aby 
sme si životné prostredie chránili, aby 
sme sa k  nemu správali zodpoved-
ne. To, že zavádzame poplatok, súvi-
sí s  tým, že musíme pokryť náklady, 
ktoré nám s likvidáciou drobného sta-
vebného odpadu vznikajú. Zároveň 
ruka v  ruke so zavedením poplatku 
idú opatrenia na to, aby sme si ochrá-
nili naše životné prostredie. Do vybra-
ných lokalít nasadíme fotopasce. Nimi 
budeme kontrolovať občanov, ktorí 
sa budú snažiť nelegálne vyhadzovať 
odpad, aby sme ich vedeli pristihnúť 
pri čine a aby boli právom potrestaní.

 Ľ. Pilzová

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom 
pracovnom mieste v Mestskom úrade Malacky.  
Názov pracovnej pozície: 
samostatný odborný referent právny a správy majetku
Rámcová náplň práce:
•   zabezpečuje podklady k zmluvným prevodom majetku mesta,
•   identifikuje pozemky vo vlastníctve mesta užívané fyzickými a právnický-

mi osobami,
•   identifikuje pozemky v  rámci katastrálneho územia Malacky na  vydanie 

územného a stavebného povolenia,
•   zabezpečuje plnenie uznesení o prevode majetku mesta,
•   spolupracuje s katastrálnym odborom na okresnom úrade, pozemkovým 

úradom, Slovenským pozemkovým fondom, Lesmi SR.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný 
pracovný úväzok
Termín nástupu: 1. 4. 2016
Kvalifikačné predpoklady: 
•   úplné stredné odborné vzdelanie (stredná odborná škola) alebo vysoko-

školské vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky:
•   občianska bezúhonnosť,
•   min. 2 roky profesijná prax s orientáciou v pozemkových knihách, katastri 

nehnuteľností, katastrálnych mapách, 
•   znalosť agendy v oblasti správy majetku výhodou,
•   znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
•   samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
•   žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového 

kontaktu,
•   štruktúrovaný životopis,
•   kópia dokladu o vzdelaní, 
•   písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle záko-

na č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 7. marca 
2016 na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiados-
ti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Dokončenie z 1. strany 
Pridáva sa jej priateľka Oľga Kadleco-

vá: „Moji rodičia žili v Malackách odmalič-
ka, otec bol účtovníkom v starom liehova-
re. Mojím najobľúbenejším miestom bola 
aleja od čiernej brány ku kláštoru. Pamä-
tám si ešte staré rybníky pri kaštieli.“

Po troch hodinách sa rozchádzame, 
každý so svojimi myšlienkami a vlastný-
mi zážitkami. Oslovujeme dvojicu mla-
dých dievčat. „Prehliadka bola rozsiahla 
a  zaujímavá, najviac sa mi páčil kaštieľ,“ 
hovorí Kristína. „Mne sa páčilo úplne všet-
ko, ale najzaujímavejší bol starý cintorín,“ 
dopĺňa Natália. Študentka Ivana prišla 

aj s priateľom, ktorý nepochádza z Ma-
laciek: „Je zo Sekúľ a sám povedal, že pre-
hliadka mesta by ešte mohla pokračovať.“ 

Veľké poďakovanie patrí predovšet-
kým účastníkom potuliek, ktorí veno-
vali jedno sobotné popoludnie spozná-
vaniu histórie nášho mesta. Rovnako 
ďakujeme za sprievodné slovo a výklad 
zamestnancom Mestského centru kul-
túry – Múzea Michala Tillnera i študent-
kám – dobrovoľníčkam Isabel de Pasqa-
le, Lucii Valentovej a Pavlíne Habovej. 

Najbližšie historické potulky Malac-
kami nás čakajú v júli a v auguste. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Túlali sme sa Malackami
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História Malaciek sa už 52 ro-
kov spája s podujatím Malacká 
hudobná jar. Aj tento rok sa mô-
žeme tešiť na vskutku zaujíma-
vé hudobné vystúpenia. O tom, 
čo nás v  rámci programu čaká, 
sme sa porozprávali s  riaditeľ-
kou Mestského centra kultúry 
v Malackách Janou Zetkovou.

Malacká hudobná jar  
s kvalitným a pestrým programom

O pár dní odštartuje už neuveriteľ-
ný 52. ročník Malackej hudobnej 
jari. To už je naozaj krásna tradí-
cia. Odkedy pripravuje jej program 
mestské centrum kultúry a od koho 
prebralo pomyselnú štafetu? Kto 
prišiel s organizáciou Malackej hu-
dobnej jari pred 52 rokmi?
Malackú hudobnú jar začalo orga-
nizovať mesto Malacky a  niekdajšie 
osvetové stredisko, ktoré bolo takým 
predchodcom mestského centra kul-
túry. Pamätám si, že MHJ bola pôvod-
ne podujatím venovaným vážnej hud-
be, prezentovalo sa tu veľké množstvo 
významných osobností hudobného 
sveta nielen zo Slovenska, ale i zo za-
hraničia. Som rada, že táto tradícia po-
kračuje aj napriek tomu, že v tejto dobe 
už podniky a firmy nekupujú vstupen-
ky pre svojich zamestnancov, ako to 
bolo kedysi. Ľudia sú ochotní zaplatiť 
za kultúrne podujatie, a to ma naozaj 
veľmi teší. Už je iba na nás, aby sme im 
ponúkli kvalitu za primeranú cenu.

Hudobná jar bývala špecifická tým, 
že išlo o sériu koncertov vážnej hud-
by a speváckych zborov. V minulých 
ročníkoch sa však už predstavili aj 
mnohí interpreti šansónovej či po-
pulárnej hudby. Komu bude patriť 
prvý tohtoročný koncert?
Pri zostavovaní programu MHJ sa mi 
spájajú tri slová: KVALITA – PESTROSŤ 
– MALACKY. Kvalita je samozrejmos-
ťou, pestrosť sa očakáva, keďže chce-
me ulahodiť čo najväčšiemu počtu 
divákov, preto vyberáme hudbu rôz-
nych žánrov. A bonusom by mala byť 
i  prezentácia umelcov so vzťahom 
k Malackám. Keď si pozerám ponuku 
tohtoročnej MHJ, myslím, že sa nám 
to celkom podarilo.

Začíname v  nedeľu 13. marca  
o 17.00 h šansónovým koncertom 
herca a  speváka Stana Krála, ktorý 
sa síce narodil v Kostolišti, ale detstvo 
prežil v  Malackách a  v  našom meste 
žije i  jeho mamička a brat s  rodinou. 
Hudobným hosťom koncertu bude 
herečka a speváčka Janka Lieskovská. 
Sprevádzať ich budú na gitare Pavol 
Hrnčirik, na klavíri Rasťo Král a na kla-
rinete a saxofóne famózny umelec Pa-
vol Hoďa.

Súčasťou programu býva premie-
tanie záznamu opery v niektorej zo 
svetových metropol. Ktorá to bude 
tentokrát?
Prenosy alternatívnych programov 
sa od digitalizácie kina v  roku 2011 
stali u  nás v  Malackách samozrej-
mosťou. Pravidelne štyrikrát do roka 
robíme prenosy, či už baletného vy-
stúpenia slávneho divadla Boľšoj teatr 
z  Moskvy, divadelného predstavenia 

z Londýnskeho národného divadla či 
prenos z  Metropolitnej opery z  New 
Yorku. V  rámci MHJ premietneme 
Čarovnú flautu W. A. Mozarta. Ide 
o  prenos venovaný 10. výročiu exis-
tencie projektu Prenosy z Metropolit-
nej opery. 

Než príde človek na prenos, má 
možno pocit, že to nemôže byť dobré, 
že naživo je predsa atmosféra iná. Ak 
to však raz zažije, vráti sa. Nehovoriac 
o svetovej kvalite umeleckého preve-
denia a možnosti kochať sa majstrov-
stvom najuznávanejších svetových 
umelcov. Divák dostáva i veľký bonus, 
možnosť vďaka prenosu nazrieť i  do 
zákulisia, do šatní hercov, do technic-
kého zázemia, do umeleckých dielní, 
pozrieť si prestavby scén, kostýmo-
vé sklady či rekvizitárne. Jednoducho 
miesta, na ktoré by sa inak nedostal.

Stálicou v  programe Malackej hu-
dobnej jari býva koncert vokálneho 
zoskupenia Fragile. Malacké publi-
kum ho doslova miluje, a  preto sa 
vždy konajú hneď dva koncerty po 
sebe. Všimli sme si, že lístky na ten-
to koncert sú už v predaji na strán-
ke kina. Prezraďme teda čitateľom, 
kedy k nám Fragile opäť zavíta.
Áno, bez skupiny Fragile by nebola 
Malacká hudobná jar hudobnou ja-
rou. Táto špičková kapela je tiež tak 
trošku malacká, máme tam predsa 
našu Soňu Norisovú a  Braňo Kost-
ka je tiež čo by si kameňom dohodil, 
„ze Zohoru“. Po skúsenostiach z  mi-
nulých rokov, keď sme po vypredaní 
vstupeniek vždy pridávali ešte jeden 
koncert, sme sa v tomto roku rozhod-
li hneď na začiatku urobiť v jeden deň 
dva koncerty za sebou, aby si každý 
divák mohol vybrať čas, ktorý mu lep-
šie vyhovuje. Išli sme trochu do rizi-
ka, ale verím, že sa oba koncerty vy-
predajú. Uskutočnia sa v  pondelok  
4. apríla o 17.30 h a o 20.00 h. 

Tri koncerty sme si predstavili. Ma-
lacká hudobná jar ich ale ponúkne 
až šesť. Čo nás teda ešte čaká?
Ďalším koncertom, tiež naším, ma-
lackým, bude koncert Beatles in 
Jazz. Pôjde o vystúpenie bratov Za-
jačkovcov a Daniela Urbana, teda Za-
jaček´s Urban Trio. Toto zoskupenie je 
zárukou kvalitnej hudby. V nedeľu 10. 
apríla nám predstavia známe i menej 

známe skladby liverpoolskej štvori-
ce v  trochu inom šate. Beatlesácke 
piesne zaznejú vo zvuku bossa–novy, 
bluesového a  funkového groovu či 
swingu.

Ako som už spomínala, okrem kva-
lity chceme, aby bola MHJ i  rôzno-
rodá. Preto v  rámci nej pokrstí svoje 
nové CD aj Dychová hudba Záho-
rienka so svojimi hosťami, manželmi 
Osičkovcami. Texty k piesňam na no-
vom CD napísal Malačanom dobre 
známy Marián Polakovič.

MHJ vznikla ako prezentácia váž-
nej hudby a, samozrejme, ani v tom-
to roku sme na tento žáner nezabudli. 
V nedeľu 24. apríla sa v synagóge pred-
staví komorným koncertom absolvent 
malackej ZUŠ, najlepší minuloročný 
absolvent bratislavského konzervató-
ria, klarinetista Martin Adámek s kla-
viristkou Júliou Novosedlíkovou a  ja-
ponskou speváčkou Nao Higano.

No a čo naši najmenší? MCK iste pri 
zostavovaní programu nezabúda 
ani na nich.
Samozrejme, na našich najmenších 
divákov nikdy nezabúdame. Pre nich 

sme na nedeľu 6. marca pozvali pred-
skokana MHJ, nášho priateľa, pra-
videlného návštevníka predstavení 
Divadla na hambálku, ale i  veľkého 
kamaráta tanečného štúdia Saltatrix, 
speváka Mira Jaroša s  jeho Koncer-
tom pre /ne/poslušné deti.

Pre mimoriadny záujem o  koncert 
o 16.00 h, na ktorý sa vstupenky vypre-
dali za 3 dni, sme pridali i ďalší o 11.00 h. 
 Ten už je však tiež vypredaný.

V  rámci MHJ bude deťom veno-
vaná i  Rozprávková nedeľa, ktorá sa 
bude konať už tradične tretiu nede-
ľu v  mesiaci, t. j. 20. marca o 17.00 h. 
Deti sa môžu tešiť na hudobnú rozpráv-
ku Divadla Makile – Sestričky notičky: 
O chorej notičke. A ako sa vraví, do tre-
tice všetko dobré: v sobotu 2. apríla prí-
de do Malaciek Divadlo Maska so svo-
jím hudobným predstavením Smejko 
a  Tanculienka. Okrem spomínaných 
podujatí pre verejnosť pripravujeme 
pravidelne pre školy i  tvorivé dielničky 
s názvom Výtvarné muzicírovanie.

Verím, že i  tohtoročná, 52. Malac-
ká hudobná jar si nájde svojich priaz-
nivcov a  bude KVALITNÁ, PESTRÁ  aj 
naša, MALACKÁ. Tešíme sa, že si s nami 
spríjemníte i  tohtoročnú jar. Vstupen-
ky na koncerty si môžte zakúpiť v  po-
kladni KD – kina vždy hodinu pred 
akýmkoľvek podujatím alebo online na  
www.kinomalacky.sk.

Za rozhovor ďakuje N. Jánošová.
 Foto: S. Osuský

Jana Zetková: 
„Než príde človek na 
prenos, má možno 
pocit, že to nemôže 
byť dobré, že naživo je 
predsa atmosféra iná. 
Ak to však raz zažije, 
vráti sa.“
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Prednostka MsÚ Ľubica Čikošová:  
„Na voľby sme pripravení.“
Pani prednostka, toto vydanie Ma-
lackého hlasu vychádza v stredu,  
t. j. tri dni pred voľbami. Ako je 
mesto pripravené? 
Dovolím si tvrdiť, že celý organizačný 
štáb pracuje svedomito a zodpoved-
ne. V spolupráci s Okresným úradom 
Malacky sme zaškolili členov okrsko-
vých volebných komisií a sme s nimi 
v pravidelnom kontakte. Zapisovateľ-
ky okrskových komisií, ktoré sú všet-
ky zamestnankyňami mestského úra-
du, sú skúsené a spoľahlivé kolegyne, 
takže presne vedia, aké sú ich úlo-
hy. Pripravujú sa volebné miestnosti, 
oficiálna výzdoba, hlasovacie lístky, 
obálky na hlasovacie lístky či voleb-
né urny. Nesmieme nič podceniť, ani 
na prvý pohľad takú drobnosť, ako 
sú napríklad perá pre hlasujúcich za 
plentami.

Čo všetko ešte treba urobiť, kým 
nastane „Deň D”?
V spolupráci s referentkou evidencie 
obyvateľstva aktualizujeme zoznamy 
voličov a na mojom sekretariáte ešte 
stále vydávame hlasovacie preuka-
zy pre tých, čo nebudú voliť v mieste 
svojho trvalého bydliska. V piatok, deň 
pred voľbami, pôjdem osobne skon-
trolovať všetky volebné miestnosti. 

Budú to pre vás prvé voľby vo funk-
cii prednostky mestského úradu. 
Voľby sa konajú podľa nových pra-
vidiel; ktoré z  nich považujete za 
najdôležitejšie? 

Nový zákon hovorí, že obec doručí do 
každej domácnosti jedno oznámenie 
o voľbách, t. j. čas konania,  volebný 
okrsok, adresu volebnej miestnosti 
atď. Predtým dostával toto oznáme-

nie každý volič na svoje meno, avšak 
tentoraz už prišlo do domácnosti iba 
jedno oznámenie a bez akéhokoľvek 
mena. Obávam sa, že toto pravidlo 
môže mnohých ľudí zneistiť. Ak to-

tiž volič býva v podnájme, takisto do-
stal oznámenie o voľbách, avšak ad-
resa volebnej miestnosti sa vzťahuje 
na byt, resp. dom, v ktorom aktuálne 
býva. On však musí ísť voliť tam, kde 
patrí podľa trvalého bydliska. 

Ako bude vyzerať volebný deň pre 
vás a vašich spolupracovníkov? 
V sobotu začíname veľmi skoro: už 
o 6. hodine ráno privítam na mest-
skom úrade predsedov všetkých 
okrskových komisií, ktorým odo-
vzdám voličské zoznamy. Volebné 
miestnosti otvárame tak ako na ce-
lom Slovensku, o 7. hodine. Počas 
dňa sa určite aj ja vyberiem „do te-
rénu” - nielen, aby som hlasovala, 
ale aby som sa osobne presvedčila  
o priebehu volieb v našom meste. 
Na mestskom úrade budú po celý 
deň prítomní kolegovia z organi-
začného štábu, ktorí sú v prípade 
potreby pripravení pomôcť a riešiť 
rôzne nepredvídané situácie. 
Verím však, že voľby prebehnú bez 
problémov či komplikácií, a želám 
si, aby mali Malacky slušnú voleb-
nú účasť. Na všetkých voličov ape-
lujem, aby využili šancu rozhodnúť 
o svojej budúcnosti.  
 Foto: S. Osuský

Posilnené hliadky MsP 

Aby ste našli správnu  
volebnú miestnosť

Nové pravidlá vo volebnej miestnosti
• prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič vlastnoručným podpisom
•  volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky do zapečatenej schránky, inak sa dopustí priestupku  

s možnou pokutou 33 eur
   
NEZ ABUDNITE SI  PRINIESŤ OBČIANSKY PREUK A Z!

Dôležité dátumy

Ďalšie informácie nájdete na:

Piatok 4. marec  - posledný termín na vydanie hlasovacieho preukazu (ak chcete voliť a budete mimo Malaciek). Preu-
kaz sa dá vyzdvihnúť osobne na sekretariáte prednostky Mestského úradu Malacky (Radlinského 2751/1) do 13. hodiny.

Sobota 5. marec – deň volieb do Národnej rady SR (7.00 h – 22.00 h)

w w w.malack y.sk , odkaz  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

w w w.minv.sk , odkaz Voľby do Národnej rady

Na bezproblémový priebeh volieb bude dohliadať aj mestská polícia. V sobotu 5. marca budú v službe posil-
nené hliadky, ktoré sa budú pohybovať predovšetkým v okolí volebných miestností.  Príslušníci MsP sa zame-
rajú na prípadné narušenia verejného poriadku.

Podľa platného zákona obec do-
ručí do každej domácnosti ozná-
menie, v  ktorom uvedie čas kona-
nia volieb, volebný okrsok, volebnú 
miestnosť, stručný spôsob úpravy 
hlasovacieho lístka a povinnosť vo-
liča preukázať svoju totožnosť. Pod-
ľa starých pravidiel dostával toto 
oznámenie každý volič na svoje 
meno, avšak tentoraz už príde do 
domácnosti iba jedno oznámenie. 
Ak občan býva v podnájme a tr-
valé bydlisko má na inej adrese, 
musí ísť do volebnej miestnosti 
podľa svojho trvalého bydliska. 

Do domácnosti, kde aktuálne býva, 
síce dostal oznámenie o adrese vo-
lebnej miestnosti, ale tá sa vzťahu-
je na adresu konkrétneho bytu, kde 
bolo oznámenie doručené. 

Príklad: občan XY býva v nájom-
nom byte na Juhu, adresa Pri Maline 
a trvalé bydlisko má na Sasinkovej. 
Do nájomného bytu príde oznámenie 
o volebnej miestnosti v ZŠ Štúrova, to 
sa však vzťahuje na adresu Pri Maline. 
Občan XY musí ísť podľa svojho trva-
lého bydliska voliť do Centra voľného 
času.
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Čísla kandidujúcich politických subjektov

Prenosná hlasovacia schránka 
(hlasovanie mimo volebnej miestnosti) 

Okrsok
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Adresa volebnej miestnosti
Základná škola, Štúrova 142/A, družina č. 1
Základná škola, Štúrova 142/A, družina č. 2
Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen M. R. Štefánika 7, prízemie, č. dv. 41
Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, prízemie, č. dv. 1
Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, vestibul
Sobášna sieň, Bernolákova 2954, vestibul
Mestský úrad Malacky, Radlinského 1, klientske centrum
Základná škola, Záhorácka 1941/95, I. B trieda
Materská škola, Jána Kollára 896/2, trieda č. 2
Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, 1. pavilón
H S F, s.r.o., Jesenského 50, vestibul
Malacký kaštieľ, Zámocká 932/14, prízemie vľavo

Telefónny kontakt
0948 183 675
0948 183 676
0948 183 677
0948 183 678
0948 183 679
0948 183 680
0948 183 681
0948 183 682
0948 183 683
0948 183 684
0948 183 685
0948 183 686

Adresy volebných miestností  
a kontakty na okrskové volebné komisie

  1 STRANA TIP 
  2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
  3  OBYČAJNÍ ĽUDIA A  NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI  (OĽANO 

– NOVA)
  5 ŠANCA
  6 SME RODINA – BORIS KOLLÁR
  7 STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA
  8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 
  9  MAĎARSKÁ KRESŤANSKODEMOKRATICKÁ ALIANCIA – 

MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG 
10 VZDOR – STRANA PRÁCE
11 MOST – HÍD 
12 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA 
13 ODVAHA – VEĽKÁ NÁRODNÁ A PRORUSKÁ KOALÍCIA

14 KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
15  SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA  –  

DEMOKRATICKÁ STRANA  
16 SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA
17 KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE 
18 SLOVENSKÁ OBČIANSKA KOALÍCIA 
19 KOTLEBA – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO 
20 SIEŤ 
21  STRANA MAĎARSKEJ KOMUNITY – MAGYAR KÖZÖS-

SÉG PÁRTJA
22 PRIAMA DEMOKRACIA
23 SLOBODA A SOLIDARITA
Strana č. 4 DEMOKRATI SLOVENSKA – ĽUDO KANÍK  
nekandiduje

Volič, ktorý zo závažných, najmä zdravotných dôvodov ne-
môže prísť voliť do volebnej miestnosti, môže požiadať o pre-
nosnú hlasovaciu schránku. Stačí, keď v deň volieb zavolá na 
kontaktné mobilné číslo svojej okrskovej volebnej komisie. 
V takom prípade prídu k voličovi dvaja členovia komisie, ktorí 
prinesú prenosnú volebnú schránku, hlasovacie lístky a obálku. 

Prenosná volebná urna umožňuje hlasovať aj v nemoc-
niciach.
O  PRENOSNÚ HLASOVACIU URNU MOŽNO PO-
ŽIADAŤ V DEŇ VOLIEB PROSTREDNÍCTVOM  MO-
BILNÝCH TELEFÓNNYCH ČÍSEL OKRSKOVÝCH VO-
LEBNÝCH KOMISIÍ (kontakty sú uvedené v tabuľke).

Zoznam  
ulíc a okrskov
Okrsok č. 1 Základná škola, Štúrova 
142/A, družina č. 1
F. Malovaného
M. Tillnera
Pri Maline
Stupavská
Štúrova 141, 143 – 145, 147, 149, 151, 
153, 155, 157, 159

Okrsok č. 2 Základná škola, Štúrova 
142/A, družina č. 2
D. Skuteckého
Ľ. Fullu
Štúrova 51 – 73, 75, 75A, 76 – 92, 92A, 
93 – 96, 96A, 97 – 114, 114A, 115, 117, 
118, 118A, 119, 120, 121, 123 – 140, 142

Okrsok č. 3 Základná škola – Dr. J. 
Dérera, Ul. gen M. R. Štefánika 7, prí-
zemie, č. dv. 41
A. Veselého
arm. gen. L. Svobodu
Boreckého
gen. M. R. Štefánika
J. Gabčíka
J. Murgaša
K. Orgoňa
kpt. M. Uhra
Ľ. Kukorelliho
L. Novomeského
Ľ. Zúbka
Nádražná
Námestie SNP
P. Blahu
P. Jilemnického
Radlinského 3, 5 – 11, 13, 14, 15, 17, 19, 
21, 24 – 27, 32
Š. Čulena
Štúrova 2, 4, 5 – 8, 8A, 9 – 24, 27 – 50
V. Clementisa

Okrsok č. 4 Základná umelecká škola, 
Záhorácka 1918/49, prízemie, č. dv. 1
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

Okrsok č. 5 Mestské centrum kultúry, 
Záhorácka 1919, vestibul
Brnianska
Břeclavská
J. Kubinu 
záhradkárska oblasť 4427, 4491, 4521, 
4621, 4624, 4635, 4636, 4637, 4638, 
4639, 4640, 4645, 4646, 4650
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
záhradkárska oblasť Prídavky

Okrsok č. 6 Sobášna sieň, Bernoláko-
va 2954/22, vestibul
Bernolákova 24, 26, 28, 30
Budovateľská
F. Kostku
J. Hollého
J. Kalinčiaka
Jánošíkova
Kláštorné námestie 
záhradkárska oblasť 4641
Mierové námestie
M. Nešpora
Mojmírova
Príjazdná
Rastislavova
Robotnícka
S. Chalupku
Slovenská
Svätoplukova
Vlastenecká

Okrsok č. 7 Mestský úrad Malacky, 
Radlinského 2751/1, klientske cen-
trum

voliči bez adresy
Bernolákova 2 – 17, 20, 32, 34, 36, 38
Radlinského 22
Veľkomoravská 1 – 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39

Okrsok č. 8 Základná škola, Záhorác-
ka 1941/95, 1. B trieda
Cesta mládeže
Družstevná
Hviezdoslavova
I. Dérera
Kozia
M. Benku
Mlynská
P. Hallona
P. Straku
Veľkomoravská 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 38A, 40 – 47, 47A, 48 – 77, 79
V. J. Kučeru
Vinohrádok
V. Gajdoša
Záhorácka 22, 62, 62A, 64, 66, 66A, 68, 
70, 72, 76, 78, 78A, 80, 80A, 82, 86, 88, 90, 
92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 99A, 100 – 106, 
108, 110, 112, 114, 116A

Okrsok č. 9 Materská škola, J. Kollára 
896/2, trieda č. 2
J. Kollára
Kukučínova
Legionárska
Malé námestie
M. Olšovského
Na brehu
Nad výhonom
Nová
Oslobodenia
Sládkovičova

Okrsok č. 10 Centrum voľného času, 
M. Rázusa 2383/30, 1. pavilón
1. mája
M. Rázusa
Sasinkova
Vajanského

Okrsok č. 11 HSF, s. r. o., Jesenského 
50, vestibul
Agátová
Brezová
Dielenská
Dubovského
Gaštanová
Jelšová
Jesenského
Lipová 
záhradkárska oblasť 4026, 4622,4625
O. Kožucha
Partizánska
Pezinská
Priemyselná
Sadová
Stromová
Továrenská
Záhradná
Zámocká

Okrsok č. 12 Malacký kaštieľ, Zámoc-
ká 14, prízemie vľavo 

B. Nemcovej
Duklianskych hrdinov
Džbankáreň
Hlboká
Hodžova
Hurbanova
J. Kráľa
Lesná 
záhradkárska oblasť 2890, 4362, 4630
Na majeri
Písniky
Rakárenská
R. Dilonga
Táborisko
Tichá
Vysoká

Dvojstranu pripravila Ľ. Pilzová

Mobilné kontakty na okrskové volebné komisie budú k dispozícii v deň volieb od 7.00 do 22.00 h. 
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Čo sa skrýva za jarnou únavou? 
Ste ospalí, cítite sa vyčerpaní, malátni, ťažšie sa sústredíte a nič sa vám 
nechce? Sú to bežné prejavy jarnej únavy, ktorú prežívajú mnohí. Dobrá 
správa je, že nejde o chorobu, lebo medicína takúto diagnózu nepozná. 
Je to skrátka odpoveď nášho organizmu na zmenu ročného obdobia 
a, ak sme zdraví, trvá krátko, pár dní.

INZERCIA
• Kúpim stavebný pozemok alebo sta-
rý dom v Malackách. T. č. 0908 10 96 02
• Vytiahnem, vyškrobím háčkované 
dečky. V  pracovné dni od 15.00 do 
17.00 h. Kontakt: 0903 31 60 81.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Jarná únava má viacero príčin
„Počas zimy sa oslabili naše adaptač-
né mechanizmy prispôsobiť sa von-
kajším podmienkam. Jeden z  dôvo-
dov je, že v  zimných mesiacoch bolo 
málo svetla. Náš organizmus priro-
dzene reaguje na minimum slnečných 
lúčov. V  dôsledku toho máme nedo-
statok vitamínu D, ktorý sa vplyvom 
slnka tvorí v  našej koži,“ vysvetľuje 
MUDr. Želmíra Daňová, lekárka - in-
ternistka z Nemocnice v Malackách. 
V  zime navyše v  našom jedálničku 
bolo menej čerstvého ovocia a ze-
leniny, čo je vzácny zdroj vitamínov 
a minerálov. Práve tie majú význam-
nú úlohu v obranyschopnosti orga-
nizmu. Chladný vzduch a nízke tep-
loty sa takisto podpísali pod úbytok 
našej energie, pretože organizmus 
sa vyčerpal zabezpečovaním teles-

nej teploty. Nejeden z  nás nabral 
ďalšie kilá, a  tak sa ťažšie hýbeme 
a  skôr sa cítime unavení. Kaloricky 
výdatná strava s  vysokým zastúpe-
ním tukov, cukrov a soli sa podpisu-
je pod znaky únavy. 

Náhle oteplenie verzus spomalené
 reakcie organizmu
Hoci sa na jar príroda prebúdza k ži-
votu, nie je nič nezvyčajné, že na 
niekoho náhly prísun slnečných lú-
čov pôsobí opačne. Prečo je to tak? 
Doktorka Daňová vysvetľuje: „Rých-
le zmeny teploty ovzdušia znamenajú 
aj zmenu atmosférického tlaku a spô-
sobujú zvýšené nároky prispôsobiť sa 
im. Na to reagujú horšie ľudia s  niž-
šou telesnou zdatnosťou či pacienti 
s ochorením srdca, pohybového systé-
mu či s  dýchacími problémami.“  Ná-
hly prílev teplého vzduchu môže 
„zamávať“ aj s  tými, ktorí veľmi cit-
livo reagujú na vonkajšie prostredie. 
No a  samostatnou skupinou sú tzv. 
meteosenzitívni ľudia. Je to ľudo-
vé označenie pre tých, u ktorých sa 
zmeny ovzdušia prejavujú bolesťa-
mi svalov a kĺbov.

Pretrvávajúca únava už nie je 
len únavou
Lekárka pripomína, že jarná únava 
trvá krátko, a preto ak sú stavy ospa-
losti a vyčerpania výrazné a pretrvá-
vajú viac ako niekoľko dní či týždňov, 
treba vyhľadať lekára. Môže ísť o zá-
važné ochorenie. Doktorka Daňová 
hovorí, že za únavou sa môže skrývať 
celý rad zdravotných ťažkostí. „Patria 
sem zápalové, reumatické, neurologic-
ké či nádorové ochorenia. Ďalej sú to 
poruchy imunitného systému, alergie, 
anémia či diabetes, pričom spektrum 
ochorení, pri ktorých je únava sprie-
vodným príznakom, je široké.“ 

Ak sa cítime malátni a  slabí a  zo 
dňa na deň nám vystúpi teplota na 
40 stupňov Celzia, k tomu sa prida-
jú bolesti hlavy, svalov a kĺbov, bo-
lesť v hrdle a  nádcha, tak s  veľkou 
pravdepodobnosťou sme sa nakazi-
li vírusom chrípky. Chrípku však tre-
ba „vyležať“, dbať na dostatok teku-

tín, vitamínov a  nežiadať od lekára 
recept na antibiotiká. Na vírusy totiž 
táto skupina liekov nepôsobí. Za úna-
vou sa môže skrývať ešte ďalšie víru-
sové ochorenie. „Keď pri dlhšej únave 
človeka svrbí koža, i vtedy má zmysel 
vyhľadať lekára,“ radí doktorka Daňo-
vá. Môže ísť o hepatitídu typu C, ktorá 
sa navonok neraz prejavuje len ako 
bežná vírusová infekcia bez špeci-

fických príznakov. „Pri hepatitíde C 
pacient nemusí mať nažlto sfarbenú 
kožu. Pri tomto type hepatitídy sa žlté 
sfarbenie kože vyskytuje v  akútnom 
štádiu len pri malom počte pacien-
tov. No zrazu sa pri odbere krvi zistí 
prítomnosť protilátok,“ upozorňuje 
doktorka.   

Chronická únava patrí do rúk 
špecialistov
Ľudia si neraz pocity únavy vysvetľu-
jú tak, že sú skrátka chronicky unave-
ní. Nie je to také jednoduché. Je zná-
me ochorenie, ktoré označujeme ako 
„chronický únavový syndróm“. Urče-
nie chronického únavového syndró-
mu patrí do rúk lekárom – odbor-
níkom. Podľa doktorky Daňovej ide  
o ochorenie postihujúce viaceré or-
gány prejavujúce sa rozmanitými prí-
znakmi. Jedným z hlavných prejavov 
je oslabenie imunity.

Ak nie sme chorí, jarnú únavu 
môžeme sami prekonať
Ak sa za únavou neskrýva žiadne 
ochorenie, dokážeme ju sami ľahko 
zvládnuť. Mali by sme sa viac pohy-
bovať na čerstvom vzduchu a nájsť si 
šport, ktorému sa budeme pravidel-
ne venovať. Primeraná fyzická akti-
vita je dôležitá preto, aby sme seda-
vú prácu dokázali vyvážiť vhodným 
cvičením. Nesmieme zabúdať ani na 
oddych a dostatočný spánok, preto-
že jeho nedostatok náš organizmus 
opätovne unaví. Významnú úlohu zo-
hráva i pestrá strava a príjem vitamí-
nov, najlepšie v podobe ovocia a ze-
leniny.  
 PR
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www.vstupte.org

Názov:
Vstúpte, n.o.

Sídlo: 1. mája 15, 901 01Malacky
Právna forma: nezisková organizácia

IČO:
37924664

Vstúpte, n.o. - zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v Malackách

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Aj tento rok môžete finančne pomôcť  
klubu ŠK Žolík poukázaním 2 % dane  
z príjmu. 2 % z vašich daní budú použité  
výlučne pre športovú činnosť klubu  
a pomôžu mladým futbalistom vo veku 
od 5 do 18 rokov.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % nájdete  
na stránke www.skzolikmalacky.sk. Ďakujeme!
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Nové vedenie Jednoty 
dôchodcov 

Zástupkyne Slovenského zväzu 
telesne postihnutých - Okresné-
ho centra Malacky sa v dňoch 21. 
- 23. februára zúčastnili na nad-
národnom stretnutí medzinárod-
ného projektu EUPIN v  Skopje, 
v  hlavom meste Macedónska. 
Jeho organizátorom bola Ná-
rodná rada pre rodovú rovno-
právnosť – asociácia ženských 
organizácií Macedónska (SOZM). 
Stretnutie sa konalo v rámci pro-
jektu Erasmus +.

28. februára sme si pripomenuli 
3. výročie úmrtia 
Alojza Krajčíra.

S láskou a úctou na neho mys-
lí a spomína manželka, vnuk 

Miško, syn a dcéra s rodinami.

29. februára sme si pripomenuli 
20. výročie, čo nás navždy opus-

tila naša mama, babka, svokra 
Františka Žilavá z Malaciek. 
S láskou spomína dcéra Evka 

s rodinou, nevesty Janka, Lydka 
s rodinami a ostatná rodina.

8. marca si pripomíname 3. výro-
čie náhleho, nečakaného úmrtia 
Ivana Kučeru z Malaciek. S lás-
kou spomína mama, dcéra Ivan-
ka s manželom Petrom, vnúčatá 
Peťko, Nikolka a Miška. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú

spomienku spolu s nami.   23. februára sme si pripomenuli 
nedožitých 84 rokov nášho dra-

hého manžela, otca, dedka  
Blažeja Kadlica. S láskou v srdci 
spomína manželka a deti s rodi-
nami. Kto ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku.

Odišla si bez rozlúčky, veľmi si chcela 
žiť, no Tvoje srdce to nechcelo dovoliť.

Teraz už môžeme len k Tebe prísť 
a sviečku zapáliť.

23. februára sme si pripomenuli 
9. výročie, čo nás navždy opustila 
Darinka Hulmanová z Malaciek. 
S láskou spomínajú dcéra Marti-

na, vnúčik Romanko, neterka Em-
muška, rodičia, súrodenci s rodi-
nami, ostatná rodina a kamaráti.

28. februára sme si pripomenuli 
4. výročie, čo nás navždy opustil 

náš drahý Eduard Peňaška z Ma-
laciek. S láskou a úctou spomína 
manželka s deťmi a ostatná rodi-

na. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spomienku spolu s nami.

25. februára to bolo 60 rokov, čo 
si sľúbili lásku a porozumenie na 
spoločnej ceste životom manže-

lia Zuzana a Jozef Palátovci.  
Do ďalších rokov ich spoločné-

ho života im pevné zdravie a veľa 
lásky prajú syn Jozef a dcéra Zuz-
ka s rodinami, vnúčatá a pravnú-
čatá Denis, Saška, Natálka, Vilko, 
Sabinka a Terezka posielajú oslá-

vencom veľký bozk.

SPOMIENKY

SPOMIENKY

BALOHOŽELANIE

POĎAKOVANIE PO POHREBE

80  Ján Cauner, Júlia Spustová, Fran-
tišek Škopík, Anna Zetková

85  Helena Balgavá, Anna Blechová, 
Irena Dobrovodská, Zita Marková, 
Oľga Orešanská, Anna Priesolová

91 Robert Čermák, Mária Makytová

MARCOVÍ JUBILANTI

MALACKÁ MATRIKA 
 od  15. 2.  do  29. 2. 

Sobáše: Peter Gregovský  
a Linda Hurbanová
Narodenia: Martin Šprocha,  
*17. 2.
Úmrtia: MUDr. Annamária Ku-
nová, Plavecký Štvrtok,  *1929; 

Anna Špelitzová, Malacky, *1928; En-
gelbert Uher, Borský Svätý Jur,*1943;  
Rudolf Blecha, Malacky, *1927; Oľga 
Hurbanová, Malacky, *1946; Júlia Ba-
buliaková, Malacky, *1929; Agneša 
Čuvalová, Veľké Leváre, *1923; Au-
gustín Jurkovič, Malacky, *1923; Jozef 
Gašpar, Bratislava-Nové Mesto, *1929; 
Milan Zapletal, Malacky, *1959; Vladi-
mír Dujmovič, Malacky, *1945

Občianske združenie Zlatý vek pozýva svojich členov na výročnú schôd-
zu, ktorá sa uskutoční 14. marca v zasadačke Mestského úradu v Malackách 
o 14.00 h. Ste srdečne vítaní. Výbor Zlatého veku

Súťaž literárnej tvorivosti 
Malacké brko 

sa v tomto roku neuskutoční.

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí 10. februára na po-
slednej ceste odprevadili našu dra-
hú zosnulú Viktóriu Matúškovú.
Zároveň ďakujeme za prejavy sú-

strasti a kvetinové dary.               
Smútiaca rodina

Základná organizácia Jedno-
ty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) 
v  Malackách má novú predsedníč-
ku - Danielu Bukovskú. Doterajšia 
predsedníčka Elena Kopčová po-
žiadala na výročnej schôdzi ZO JDS  
o uvoľnenie z funkcie. „Zvažovala 
som, ako ďalej, ale napokon rodinné 
dôvody prevážili. Napriek tomu úplne 
neodchádzam, to by som ani nedoká-
zala. Naďalej zostávam členkou výbo-
ru,” povedala E. Kopčová.  Primátor 
Malaciek Juraj Říha jej za doterajšiu 
prácu poďakoval kyticou kvetov a tý-
mito slovami: „Aj vďaka dvojročnému 
pôsobeniu pani Kopčovej na čele JDS 
v  Malackách sa táto organizácia sta-
la zásadným partnerom vedenia mes-
ta. Som rád, že má svoje zastúpenie  
v Rade seniorov a osôb so zdravotným 
postihnutím, s ktorou sa radím o rôz-
nych dôležitých mestských témach.” 

Na výročnej schôdzi Jednoty sa 
okrem iného hovorilo o plánoch na 
tento rok. Členov čaká množstvo za-
ujímavých akcií, okrem iných náv-

števa divadelného predstavenia 
v  Bratislave, výlet vlakom do Ban-
skej Bystrice, juniáles, okresná súťaž 
vo varení gulášu či okresné športo-
vé hry.  

No a my všetci sa už tešíme na vy-
nikajúce medovníčky a zákusky, kto-
ré naše seniorky tradične pečú na 
podujatie Adventné Malacky. 
 Text: Ľ. Pilzová, foto: N. Jánošová

Najkrajšia kraslica v MsCSS
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky vyhla-

suje druhý ročník súťaže o najkrajšiu kraslicu. Zapojiť sa 
môžu seniori nad 60 rokov. Jeden autor môže priniesť 
najviac dve kraslice vytvorené rôznymi technikami.

Kraslice je potrebné priniesť do 21. marca do denné-

ho stacionára MsCSS. V stredu 23. marca od 9.00 h do 
14.00 h sa v MsCSS uskutoční výstava súťažných kraslíc, 
kde môžete zahlasovať za tú najkrajšiu. O 14.00 h vyhlá-
sia výsledky. Autor najkrajšej kraslice bude odmenený.

 -mscss-

Projekt EUPIN pokračuje  
v Macedónsku

„Organizátori nám predstavili svoju 
bohatú činnosť v  5 oblastiach, ktoré sa 
zameriavajú na postavenie žien v  spo-
ločenskom a politickom živote, uplatne-
nie v  zamestnaní a  podnikaní, proble-
matiku rodiny, chudoby a  zdravia žien, 
rodovo podmienené násilie na ženách 
a násilie na deťoch. Veľmi úzko spolupra-
cujú v projektových aktivitách s ostatný-
mi republikami bývalej Juhoslávie, ale aj 
Balkánu ako celku,“ opisuje manažérka 
projektu za Malacky M. Chaloupková. 

A  ďalej vysvetľuje: „Macedónska 
legislatíva v  oblasti postavenia žien 
a  rodovej rovnosti bola dobre ošet-
rená, do života sa však presadzova-
la len ťažko a pomalými krokmi. V sú-
časnosti sa objavujú snahy ženy opäť 
„poslať“ do domácnosti. Mali by vy-
chovávať 3 – 4 deti a  nesnažiť sa za-
mestnať. Potom by mohli dostať aj 
dôchodok za túto materskú prácu, a 

to len vtedy, ak by nemali odpracova-
ný ani jeden deň na pracovnom trhu. 
Tomuto sa snažia zabrániť ženy, za-
stúpené v  asociácii. Keďže Macedónci 
mali tesne pred voľbami, neboli si isté, 
ako to dopadne. V  štádiu tesne pred 
voľbami už totiž nezasadal parlament  
a úradnícka vláda nekonala nič navyše 
v rámci nevyhnutnej prevádzky štátu.“
 -ts-

Na fotografii doterajšia predsedníčka ZO JDS  
Elena Kopčová s primátorom mesta Jurajom Říhom.



Hádzanárske družstvo mužov TJ Strojár Malacky, ktoré je po jesennej časti 
súťažného ročníka 2015/2016 na peknom druhom mieste v I. lige, prechá-
dza zásadnými zmenami.

Dom športu v Bratislave sa stal dejiskom finálovej časti zimnej halovej ligy 
(ZHL), ktorú počas futbalovej prestávky organizuje Bratislavský futbalo-
vý zväz (BFZ). Do bojov o pohár predsedu BSK zasiahli aj tento rok starší i 
mladší žiaci z Malaciek. Žolík bol jediny klub, ktorý mal vo finále zastúpenie 
v oboch kategóriách.
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Hetrik Žolíka: tretí raz víťazmi 
zimnej halovej ligy!

Pozitívne zmeny  
v hádzanárskom  
družstve mužov.  
„Zabojujeme  
o extraligu!“

Malacká minihandball 
liga má za sebou  
2. a 3. kolo

Atletika: Havlík ukoristil 
dva žiacke titulyV  kategórii mladších žiakov (MŽ) 

súťažilo v 4 základných skupinách 22 
družstiev. Žolíci vyhrali svoju skupi-
nu a po roku sa opäť prebojovali do 
záverečného finále. V semifinálových 
vyraďovacích stretnutiach sa prvým 
finalistom stali hráči ŠK Bernolákovo, 
ktorí porazili FK Scorpions Bratislava. 
V druhom semifinále nastúpili naši 
chlapci proti FKP Dúbravka Bratislava 
a po víťazstve 6:4 zaslúžene postúpi-
li tretíkrát v rade do finále. Vzhľadom 
na vekovú kategóriu malo finálo-
vé stretnutie s Bernolákovom dobrú 
futbalovú úroveň. Po víťazstve 4:3 sa 
mladší žiaci Žolíka Malacky stali cel-

kovým víťazom ZHL o pohár predse-
du BSK vo svojej kategórii.                      

Matúš Kuma, tréner MŽ (držiteľ 
UEFA licencia B): „Finále s ŠK Bernolá-
kovo bolo dobré,  dramatické a emotív-
ne. Sme veľmi šťastní, že sme ho zvládli 
a že som spolu s niektorými hráčmi do-
siahol víťazný hetrik. Tento náš úspech 
je dielom celého kolektívu, v  ňom 
azda najviac vynikal Rastislav  Hara-
mia, s ktorým pracujem už od príprav-
ky. Chcem sa poďakovať celému tímu, 
osobne trénerovi Martinovi Liptáko-
vi (držiteľ UEFA licencia C), vedúcemu 
mužstva Jánovi Repaskému a všetkým 
chlapcom, ktorí odohrali naozaj kvalit-

né zápasy proti silným súperom.“     
V kategórii starších žiakov (SŽ) bo-

jovalo 14 družstiev v dvoch základ-
ných skupinách. Naši chlapci svoju 
skupinu vyhrali a tiež postúpili do zá-
verečného finále. V  semifinálovom 
stretnutí medzi SDM Domino Bratisla-
va nenastúpil pre chorobu Dávid Lip-
ták, ktorý sa stal so 14 gólmi najlepším 
strelcom ZHL v tejto vekovej kategó-
rii. Dávidove góly chýbali a Domino 
po víťazstve 10:4 postúpilo do finále. 
V stretnutí o 3. miesto proti Devínskej 
Novej Vsi však chlapci zabojovali a vy-
hrali o jeden gól v pomere 5:4.  Okrem 
všetkých hráčov, ktorí počas ZHL odo-
hrali výborné zápasy, majú  zásluhu 
na konečnom 3. mieste aj ich tréneri 
František Biksadský a  Patrik Jurkovič 
(držitelia UEFA licencia C).

 Text, foto: ŠK Žolík

Pozvánka na futbalové zápasy ŠK Žolík

Druhý minibasketbalový turnaj pre najmenších

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
5. 3. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – MFK Dubnica nad Váhom

II. liga mladší dorast ZsFZ 
5. 3. 12.30 h ŠK Žolík Malacky - MFK Dubnica nad Váhom

II. liga starší dorast ZsFZ 
19. 3. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – FKM Nové Zámky

II. liga mladší dorast ZsFZ 
19. 3. 12.30 h ŠK Žolík Malacky - FKM Nové Zámky

 - ŠK Žolík-

ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a  futbalových priaznivcov na najbližšie domáce súťažné zápasy, ktoré sa 
odohrajú na ihrisku v Zámockom parku.

ZŠ Štúrova sa opäť stala dejiskom obľúbeného minibasketbalového tur-
naja, ktorý sa uskutočnil pod záštitou basketbalového oddielu TJ Strojár 
Malacky. Účasťou ho podporili deti zo ZŠ na Štúrovej ulici, ZŠ Dr. J. Dére-
ra a z cirkevnej ZŠ. 

Išlo už o druhý minibasketbalový tur-
naj v tomto školskom roku pre deti pre-
važne prvého a druhého ročníka. „Súťaž 

mala úspech. V budúcnosti na nej bude-
me stavať a  pokúsime sa zapojiť všetky 
malacké školy. Deti si otestovali svoju ši-

kovnosť v rôznych štafetových, driblin-
gových, prihrávkových alebo streleckých 
súťažiach a nakoniec aj v minibasketba-
lovom turnaji. Atmosféra bola úžasná. Už 
teraz sa tešíme na ďalšiu podobnú akciu. 
Do konca školského roka ich pripravíme 
ešte minimálne tri,“ prezradil organizátor 
P. Ondruš. -red/P. Ondruš-

V zimnej prestávke sa káder vý-
razne posilnil o hráčov úspešného 
družstva seniorov 35+, ktorí výbor-
ne reprezentovali mesto Malacky na 
EMG 2015 vo Francúzsku. Do prípra-
vy sa zapojili aj niektorí hráči, ktorí už 
v minulosti zanechali aktívnu činnosť,  
a tiež tí, ktorí hrávajú v rakúskych niž-
ších súťažiach. Trénerského kormidla 
sa ujali starí harcovníci, ktorí už v mi-
nulosti pri družstve mužov pôsobi-
li - Jiří Juhas a Milan Mikulčák. Výbor 
HO si od tohto kroku sľubuje výraznú 
stabilizáciu družstva mužov a útok na 
najvyššiu priečku I. ligy, čo by pre Ma-

lacky znamenalo historicky prvý po-
stup medzi elitu slovenskej hádzanej.

Liga sa pre malackých mužov 
začne v nedeľu 6. marca. O 18.00 h 
doma privítajú jedného z hlavných 
konkurentov - Martin.

Káder družstva tvoria: Kuklov-
ský, Roško, Piaček – T. Stachovič ml., 
Pa. Stachovič , T. Stachovič st., Pavlík, 
Živica, D. Stachovič, T. Baláž, R. Baláž, 
Oslej, Sedláček, Nižňanský, Škoda, Bí-
zek, Dobrocký, Hlaváč, Sakar. Tréneri: 
Juhas, Mikulčák 

Družstvu želáme veľa úspechov  
v boji o play off! M. Mízner

Hádzanársky oddiel TJ Stro-
jár Malacky v  spolupráci s CVČ 
a ZŠ Štúrova zorganizovali 2. a 3. 
kolo Malackej minihandball ligy. 

Majstrovstvami Slovenska starších žiakov sa začalo odvíjať vlákno halo-
vých národných šampionátov na Slovensku. Z Malaciek do haly Elán pri-
šli pretekári AC s vysokými i skromnejšími ambíciami. Výsledkom však 
bolo aj pár titulov a medailových umiestnení Malačanov.

Obe kolá (druhé čisto chlapčen-
ské a tretie čisto dievčenské) sa odo-
hrali v ŠH Malina. Snahou organizáto-
rov opäť bolo, aby nešlo o výsledky, ale 
skôr o  zábavu a  chuť dobre si zahrať. 
Zápolenia o  každé víťazstvo však boli 
urputné. Všetky zápasy odohrali deti 

s maximálnym oduševnením a ako naj-
lepší sa nakoniec ukázali v 2. kole chlapci  
z Dérerky a v 3. kole dievčatá zo Štúrky.

Okrem zápasov usporiadatelia opäť 
pripravili aj sprievodné súťaže o sladkú 
odmenu, v ktorých mohli deti ukázať aj 
svoj individuálny talent a šikovnosť. Išlo 
o súťaž v driblovaní a v hode na cieľ. 

Organizátori ďakujú všetkým ria-
diteľom základných škôl v  meste za 
ústretovosť a  tiež pedagógom, ktorí 
viedli a sprevádzali deti. D. Šuster

Najlepšiu bilanciu mali po víken-
de Malacky zásluhou Mareka Havlíka. 
Ten štartoval v náročnej kombinácii 
disciplín 300 a 800 metrov a obe do-
kázal vyhrať. Trojstovku s prehľadom 
v novom osobnom rekorde 37,44 s, 
dlhšiu trať po vyčkávaní a úspešnom 
závere na cieľovej páske. V behoch 
na 1500 metrov prekvapili tí, čo kom-
binujú atletiku s inými športmi. Fut-
balista Matúš Kuma bronzovou me-

dailou po tom, čo bol jeho nitriansky 
súper diskvalifikovaný, jeho oddielo-
vá kolegyňa, tenistka Emma Hube-
ková piatym miestom a osobným re-
kordom 5:29 min. V behu na 800 m 
starších žiačok vyšli papierové prog-
nózy, bronzový kov si vybojovala od-
chovankyňa atletiky v Borskom Svä-
tom Jure Zuzana Švejdová, ktorá od 
novej sezóny behá za AC Malacky.  
 -TK AC-


