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Stačí si len
vybrať
Už v minulom čísle sme vám avizovali,
že jar i leto v Malackách budú naozaj bohaté na podujatia. Len uplynulý víkend sa
v našom meste konali hneď tri veľké akcie
– celoslovenská oslava Dňa matiek Míľa
pre mamu, neuveriteľný 44. ročník Behu
oslobodenia a celoslovenská tanečná súťaž Saltare Orbis. Týždeň predtým sme
si užili Prvomájové Malacky a už teraz sú
v plnom prúde prípravy na Deň detí, ktorý
bude, tak ako minulý rok, spojený s Veterán rallye a po novom aj s Malackou šošovicou. V tomto rozšírenom čísle Malackého hlasu vám prinášame sumár všetkých
podujatí, ktoré sa konali počas uplynulých dvoch týždňov, ale nájdete v ňom aj
množstvo pozvánok na akcie, ktoré nás
ešte len čakajú – Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch, Noc v kaštieli,
koncert Katky Koščovej, predstavenie Divadla na hambálku, podujatia CVČ, DOD
v záchrannej brigáde. Stačí si len vybrať.

N. Jánošová

Privítali sme najvoňavejší mesiac roka
Prvomájové Malacky sú najväčším a najobľúbenejším podujatím v našom meste. Každoročne pritiahnu do
Zámockého parku stovky Malačanov, avšak prichádzajú k nám aj návštevníci z okolitých dedín a miest.
Toto podujatie si už získalo sympatie a popularitu, pre mnohých sa stalo srdcovou záležitosťou. Veď iste
aj sami viete, že ak niekoho nevidíte celý rok, zaručene ho stretnete na Prvomájových Malackách. Práve
stretnutia známych a kamarátov na podujatí každoročne vytvárajú príjemnú atmosféru, ktorá nechýbala
ani tento rok.
Prvý máj mal však tento raz trochu
iný šat. Vedenie mesta sa rozhodlo posunúť koncepciu prvomájových osláv
od hudobného k rodinnému festivalu.
Primátor Juraj Říha: „Tento rok sme sa
rozhodli Prvomájové Malacky zmeniť.
K inovácii sme pristupovali s náležitým
rešpektom, pretože ide o tradičné a najväčšie mestské podujatie. Naším zámerom bolo vytvoriť prvomájky vzdušnejšie – tak, aby mali návštevníci dosť

miesta na sedenie a aby sa pri stánkoch
netvorili rady. Druhou ambíciou bolo
posunúť podujatie od hudobného k rodinnému. Podľa reakcií návštevníkov
z Malaciek i okolia môžem povedať, že
sa nám to podarilo.“
Jedným z lákadiel bola odkrytá
Kaplnka Sv. kríža, ktorá sa donedávna
skrývala v útrobách kaštieľa. Od polovice 20. storočia neslúži svojmu účelu a zachoval sa z nej, žiaľ, len oltár.

Zomrel Karol Machata
V stredu 4. mája ráno vydala Tlačová agentúra Slovenskej republiky túto
stručnú správu: Po dlhej chorobe zomrel v utorok (3. 5.) poobede vo veku 88
rokov herec a dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla Karol
Machata. TASR o tom informoval jeho syn Marián Machata.
Dve stručné vety oznámili odchod
jedného z najznámejších rodákov z Malaciek. Navždy si budeme pamätať jeho
nádherný zamatový hlas, ktorým sa
nám prihováral z rozhlasového éteru.
Rovnako nezabudneme na jeho herecké majstrovstvo v množstve filmov a inscenácií (Červené víno, Dáždnik svätého
Petra, Geľo Sebechlebský, Pieseň o sivom holubovi, Prerušená pieseň, Polnočná omša, Soľ nad zlato a ďalšie).

Bol držiteľom titulov zaslúžilý umelec a národný umelec. Za významné
zásluhy v oblasti divadelnej, filmovej
a rozhlasovej tvorby mu prezident
v roku 2003 udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. V roku 2005
si prevzal cenu Tatrabanky za umenie,
o rok neskôr dostal v rodných Malackách Zlaté Pálfiho srdce a v roku
2008 bol uvedený do Siene slávy OTO
(osobnosti televíznej obrazovky), kam

V minulosti bola rozdelená podlažím
a priečkami na šesť menších priestorov. V jarných mesiacoch tohto roka
bola uvedená do pôvodnej veľkosti.
Kaplnku sme pre verejnosť exkluzívne sprístupnili práve v rámci Prvomájových Malaciek. Priestory dýchajúce
históriou si nenechalo ujsť približne
2600 ľudí.
Novinkou podujatia bolo rozdelenie priestoru na niekoľko zón – hlav-

ho uviedol vtedajší zastupujúci štatutár STV Jozef Mračna, takisto Malačan.
Karol Machata sa posledné roky
zdržiaval v ústraní a snáď naposledy
sa pre médiá vyjadril pred troma rokmi, keď oslávil 85 rokov. V rozhovore
pre Nový Čas si zaspomínal aj na svoje detstvo, ktoré strávil na Stupavskej
ulici v Malackách: „Moja maminka
rada chodila do kina, mali sme doma
rádio a gramofón, ktorý sme dávali
v nedeľu do okna a púšťali sme platne s pesničkami. To sú veľmi romantické spomienky. Bývali sme v Malackách neďaleko lesa, kasární,
kúpaliska, bolo to detstvo plné slnka...“ Machatovci žili striedavo v Bratislave aj v Malackách, kde Karolov
otec postavil dom. „Otecko bol po-

né pódium, western zónu, FRIKULIN
Urban fest, detskú zónu a farmársku
zónu. Na hlavnom pódiu program
odštartoval vystúpením tanečníkov
z Akadémie pohybu a tanca Saltatrix.
Podujatie slávnostne otvoril primátor
mesta Jura Říha v sprievode malackých
mažoretiek ELLA, potom sa tu už celý
deň striedali rôzne hudobné zoskupenia – Ďuri a Stanley, dychová hudba
Malačané, FS Macejko, Bečkovi chlapci,
Wooders, AC + a záver patril obľúbenej
kapele Polemic.
Na lúke blízko kaštieľa sme mohli
byť svedkami prepadnutia voza, prestrelky, prepadu banky či jazdeckej šou.
Takéto vystúpenia totiž ponúkala western zóna. Na bývalom hádzanárskom

ihrisku zase kraľoval nový adrenalínový festival pre mladých s názvom FRIKULIN. Vidieť ste mohli BMX exhibície
i streetworkoutové vystúpenia.
V rámci detskej zóny patrilo prvé
vystúpenie mažoretkám, deti tu zabával klaun Pepele, ale i cvičené psíky. Príjemné pesničky od Malackých
Fešákov sme počúvali vo farmárskej
zóne vo viacerých blokoch, ktoré sa
striedali s exhibičnými vystúpeniami
Timbersports.
A namiesto záveru jedna potešujúca informácia od nášho primátora:
už teraz pripravujeme nové podujatie pre všetkých Malačanov. Zatiaľ sa
nechajte prekvapiť.

Text: N. Jánošová, foto: -lubi-

čas vojny žandárom. To bolo ešte za
Rakúsko-Uhorska a nosil uniformu s
klobúkom s kohútim perom. V roku
1918 prešiel do štátnych služieb, stal
sa zamestnancom súdnictva v Malackách, potom aj v Bratislave na
Kozej ulici. Tam som sa preháňal po
chodbách a tenisovou loptičkou sa
mi občas podarilo rozbiť okno. No,
bol som živé decko...“
(výňatok z rozhovoru pre Nový Čas, január 2013)

z divadla či z nakrúcania a historky s kolegami.
Jeho spomienky na detstvo – to bol
predovšetkým potok Malina a Zámocký park. V našich rozhovoroch plynulo
prechádzal zo spisovnej slovenčiny do
záhoráčtiny. Pamätám si jeho odpoveď
na otázku, ako si vycibril taký krásny
hlas. Povedal nám: Dal sem si zrkadlo
a skúšal sem. Co sa mi lúbilo, to sem
si cvičil.“

Karol Machata prežil s manželkou Mariannou 58 rokov a mali spolu dvoch synov. Takto naňho spomína
rodinná známa Jana Sedláková: „Pán
Machata bol skutočná osobnosť, veľmi
ústretový človek. Rád rozprával príbehy

S Karolom Machatom sa verejnosť
rozlúčila v utorok 10. mája počas pietnej spomienky v budove Slovenského
národného divadla. Za rodné mesto
a všetkých Malačanov sa s legendou
osobne rozlúčili Jana Sedláková a primátor Juraj Říha.
Ľ. Pilzová
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Rekonštrukcia
parkoviska
na Záhoráckej
ulici
V najbližších dňoch sa začne rekonštrukcia parkoviska na Záhoráckej
ulici medzi obchodným domom AFK a okresným úradom.
V súvislosti so stavbou vzniknú
dopravné obmedzenia týkajúce sa
najmä parkovania. „Prosím všetkých
obyvateľov dotknutej lokality o súčinnosť a trpezlivosť. Ide o najväčšie parkovisko na frekventovanej Záhoráckej
ulici a my budeme musieť riešiť náhradné možnosti parkovania,“ hovorí
primátor mesta Juraj Říha.
Aby sa zabezpečili náhradné parkovacie miesta, Ulica 1. mája bude
dočasne jednosmerná a v prípade potreby sa zjednosmerní aj Ulica
Mansvéta Olšovského. V tejto lokalite bude vyznačené dočasné pozdĺžne parkovanie. Zástupca primátora
Milan Ondrovič dopĺňa, že po dohode so stavebníkom sa harmonogram
prác upravil tak, aby sa tieto obmedzenia minimalizovali: „Polovica par-

koviska bude až do posledných dní
pred položením asfaltu normálne využívaná. Celé parkovisko sa uzavrie
len na 3 až 4 dni, pričom celkové práce
budú trvať 4 týždne. Žiadame všetkých
o porozumenie. Odmenou nám bude
nové parkovisko s vyššou kapacitou
a kvalitným povrchom.“
O presných termínoch a obchádzkových trasách budeme informovať
v mestských médiách.

Text: -red-, foto: -otano-

Výmena skla
na autobusovej
zastávke
Jedného aprílového rána si cestujúci všimli rozbité sklo na jednej
z nových autobusových zastávok pri
železničnej stanici. Prvé podozrenie
padlo na neznámych vandalov, avšak zábery z bezpečnostných kamier mestskej polície neukázali nič
závažné. Najpravdepodobnejšou

príčinou bola chyba materiálu. Chýbajúce sklo prišli v priebehu pár
dní vymeniť pracovníci dodávateľskej firmy. Mesto to nestálo ani
euro, keďže zastávky sú ešte stále
nové a výmena skla bola súčasťou
reklamácie. 

Text, foto: -red-

Deviataci zo Záhoráckej navštívili CERN
Žiaci 9. ročníka ZŠ Záhorácka zažili zaujímavú a dobrodružnú poznávaciu cestu do Švajčiarska. Vo vedeckom centre Technorama v mestečku
Wintherthur mali možnosť vidieť princíp fungovania zákona zachovania
energie, magnetizmu, elektromagnetizmu, ale aj to, ako funguje ťažisko, kódovanie šifier či povrchové napätie vody. Dvaja žiaci, Michal Handl
a Juraj Šurlák, sa zúčastnili ako pomocníci na pódiu priamo počas exhibície: Michal bol pri Van der Graaffovom generátore a Juraj pri Teslovom
generátore.

Navštívili aj slávny CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum), Palác národov OSN a prezreli si Ženevu. V CERN-e a v OSN sa stretli so Slovákmi, ktorí
pracujú v týchto nadnárodných inštitúciách. Keďže odpadla jazyková bariéra,
mohli sa sústrediť na informácie, ktoré
sa hrnuli zo všetkých strán. V CERN-e navštívili interaktívnu časť nazvanú Microcosm. Priamo na tomto špičkovom pracovisku si dali obed a snažili sa stretnúť

niekoho s Nobelovou cenou. Nepodarilo
sa, možno nabudúce. Študenti však videli
ako vyzerajú jednotlivé časti obrovského
hadrónového urýchľovača a tiež proces
urýchľovania častíc.
V Paláci národov OSN si prezreli rokovacie miestnosti a v jednej z nich si
sadli aj za rokovací stôl. „Sprievodkyňa
nám vysvetlila, ako táto organizácia funguje, a zároveň nám ukázala, aké krásne
umelecké diela sa nachádzajú v paláci.

Dvoma soškami k nim prispela aj naša republika,“ hovorí pedagogička zo ZŠ Záhorácka.
Vo večerných hodinách sa Malačania presunuli do Ženevy, kde si pozreli
unikátny umelý vodotrysk. Vznikol ako
súčasť poháňania strojov v čase, keď
ešte nebola vynájdená elektrická energia. Fungoval ako pretlakový ventil v potrubí, ktorým sa hnala voda na mlynské
kolesá a tie roztáčali stroje v priemyselných budovách starej Ženevy.
Náročnú cestu domov školákom
spríjemnila prehliadka Bernu a Múzea Alberta Einsteina, kde na vlastné oči videli jeho Nobelove ceny. Celý
program sa uskutočnil vďaka AMAVETu - Asociácii pre mládež, vedu
a techniku.
 Text: -ts- (upr.), foto: AMAVET
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Rastie nám skejtpark

V priestore pod „slimákom“ vyrastá novučičký moderný skejtpark, na ktorý sa môžu tešiť nielen

Malačania, ale aj skejteri zo širokého okolia. Momentálne je už hotový bazén a dokončujú sa ďalšie

Deň detí oslávime 28. mája

adrenalínové prekážky. Nasleduje
terénna úprava okolia vrátane dobudovania prístupového chodníka,
na ktorom tiež pribudnú skejtové
prekážky.
„Vhodný priestor pre skejterskú komunitu v Malackách chýbal a o skejtparku sa hovorilo dlhé roky. Osobne
sa tomu venujem od roku 2010. Robíme všetko pre to, aby mohli mladí tento priestor využívať už počas leta,“ informoval zástupca primátora Milan
Ondrovič.
Podobný skejtpark nájdete na
Slovensku najbližšie v Hlohovci. Ak si
budete chcieť dobre zajazdiť, už nemusíte cestovať do Rakúska či Česka
– v Malackách ste už čoskoro vítaní.

Text: -red-, foto: -naty-

Po minuloročnej zmene miesta, ale i celej koncepcie mestských osláv Dňa detí, sa táto akcia uskutoční aj tento rok
na Mierovom námestí pred Inkubátorom a na ústrednom parkovisku. Rovnako ako vlani privítame veterány v rámci Veterán Rallye, ktorá sa súbežne koná na Kamennom mlyne a na Kláštornom námestí pred kostolom budú svoje výrobky opäť prezentovať šikovní Malačania v rámci Malackej šošovice. Kompletný program nájdete v mestských médiách a
v budúcom čísle Malackého hlasu, ktoré vyjde 25. mája
-red-

Vstúpte do sveta chutí
a podporte dobrú vec
V sobotu 21. mája vznikne v parku na Kláštorom námestí na pár hodín,
od 9.00 do 13.00 h, netradičná reštaurácia. V rámci medzinárodného festivalu jedla známeho pod názvom Restaurant Day budete môcť podporiť malackú neziskovú organizáciu Vstúpte a pochutnať si na dobrotách.
Návštevníci budú môcť vstúpiť do
sveta netradičných chutí. Pre gurmánov, ale aj pre všetkých, ktorí chcú
stráviť príjemné predpoludnie, budú
pripravené vegetariánske špeciality
ako napríklad zeleninové placky, zelerové hranolčeky a iné. Tešiť sa môžete aj na chutné dezerty – domáce
muffiny či ovocné koláčiky. Nebude chýbať ani šošovicová nátierka.
Tá bude „predskokanom“ podujatia
Malacká šošovica, ktoré sa uskutoční
o týždeň neskôr, 28. mája.
„Je pre nás veľkou cťou byť súčasťou dobrej spoločnosti v Dobrej krajine, preto sme neváhali a rozhodli sa
premiérovo zapojiť aj do festivalu jedla. Nie nadarmo sa hovorí, že láska
prechádza cez žalúdok. Našich priaznivcov chceme osloviť aj cez dobroty,
ktoré im spolu s našimi kamarátmi pripravíme, a veríme, že si našu organizáciu zamilujú,“ hovorí Lucia Vidanová
zo Vstúpte.

Pre všetkých návštevníkov reštaurácie je navyše pripravený zaujímavý sprievodný program. V tvorivých
dielničkách si budú môcť vyrobiť
ozdoby z cestovín alebo vytvoriť semiačkové mandaly. O dobrú náladu
sa postará aj duo Pali&Pali, ktoré vedie vo Vstúpte hodiny muzikoterapie.
Restaurant Day vznikol vo fínskych Helsinkách v roku 2011 a odvtedy sa koná v 60 krajinách na celom
svete. Každoročne sa do neho zapájajú tisícky jednodňových reštaurácií
po celom svete. Jednodňovú pop-up reštauráciu si môže otvoriť každý, kto má chuť. Prvotným cieľom
Restaurant Day nie je zarobiť. Reštaurácie fungujú na báze dobrovoľného
príspevku – zaplať, koľko chceš. Ďalšie jednodňové reštaurácie otvoria
v Bratislave, Prešove, Trenčíne, v Kokave nad Rimavicou a vo Vinodole.
Tešíme sa na vás.

Text, foto: Vstúpte, n. o.

Pri futbalovom ihrisku
spadol strom
Silný vietor pred pár dňami spôsobil, že na pódium, ktoré stojí v areáli futbalového štadióna za tribúnou, spadol strom. Keďže sa to stalo
v noci, v jeho blízkosti sa našťastie
nik nenachádzal. Podujatia Míľa pre
mamu a Beh oslobodenia, ktoré sa

konali hneď na druhý deň, neboli
ohrozené.
Strom nenapáchal nijaké väčšie
škody a nepoškodil ani konštrukciu
pódia. Je však potrebné opraviť časť
plechového plášťa. 

Text, foto: -AD HOC-
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Študenti gymnázia
na divadelnom festivale
v Nitre
Aj tento rok sa na Filozofickej fakulte v Nitre uskutočnil trojdňový divadelný festival, na ktorom nechýbali slovenské a české školy z rôznych
oblastí. Študenti si mohli pozrieť predstavenia v nemeckom, francúzskom, ale najmä v anglickom jazyku.
Gymnazisti z Malaciek sa predstavili hrou Pinocchiove dobrodružstvá
podľa rovnomennej knihy talianskeho spisovateľa Carla Collodiho
v angličtine, ktorú s nimi pripravila
vyučujúca Dimana Ivanová. Študen-

Mladí divadelníci z DNH
patria medzi najlepších
na Slovensku
V uplynulých týždňoch sa mladí divadelníci z nášho ochotníckeho Divadla na hambálku zúčastnili na
dvoch postupových divadelných prehliadkach: Malá Tália pre detské súbory a Divadelné konfrontácie
pre mládežnícke súbory. Na divadelné súťaže vraj pritom často nechodia a radšej sa predstavujú domácemu publiku.
Malá Tália
Za poslednú divadelnú sezónu sa v Bratislavskom kraji urodilo tak veľa detského divadla, že krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie
s malou Táliou sa konalo celé tri dni od
16. do 18. marca v MsKS Senec. V detskej dramatickej tvorivosti bolo prihlásených 14 súborov. Na Tálii Malačania
uviedli predstavenie na motívy knihy
Dušana Dušeka Milosrdný čas. Dušekova poetika s úprimnosťou výpovede našim malým divadelníkom učarovala. Samotné naštudovanie si užívali,
zo šiestich účinkujúcich sú totiž štyria
aj skvelí recitátori s nejedným ocenením z najvyššej prehliadky umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín. Ich
dvaja kolegovia im zasa kontrovali javiskovou improvizáciou.
Porota napokon našich drobcov
vychválila. „Priznám sa, že sme boli
z toho v pomykove, pretože Patrik Lančarič, ktorý nás hodnotil za celú porotu,

je úspešným filmovým i divadelným režisérom,“ hovorí vedúca súboru Beáta
Reifová a ďalej hodnotí: „Prehliadka
bola pre nás inšpirujúca a zábavná, videli sme pekné predstavenia a našli sme
si nových kamarátov aj z iných súborov. Najviac nám učaroval súbor AGAPE z Modry pod vedením Martina Žiaka.
Veríme, že nepotrvá dlho a predstavenie o slovenských drotároch, ktoré herci
z Modry uviedli na malej Tálii, naši diváci ocenia dlhotrvajúcim potleskom ako
v Senci.“
Celoštátne prehliadka Zlatá priadka, kam sme z Tálie divadelníci postúpili, bude 25. – 28. mája v Šali.
Divadelné konfrontácie
Toto podujatie sa už tradične
uskutočnilo v Senci na konci apríla. Ide o prestížnu krajskú postupovú prehliadku mládežníckych divadiel a divadiel dospelých. Dvojdňové
zápolenie naši mládežníci vo večer-

ných hodinách zavŕšili predstavením
N.U.D.A a vzápätí sa konalo vyhodnotenie predstavení. Jednotlivé vystúpenia sa zaoberali témami, ktoré sú dospievajúcim bytostne blízke: vlastná
akceptácia, akceptácia spoločnosti
a jej hodnotové princípy. „Pekné, kultivované predstavenie sme videli v podaní divadla Lano z Bratislavy a určite naše
decká zaujal aj súbor Uložiť ako s predstavením Pojednávanie vo veci Genesis.
Najvyššie hodnotenie i umiestnenie sa
však dostalo nám - Divadlu na hambálku z Malaciek - a máme z toho nesmiernu radosť,“ neskrýva nadšenie vedúca
súboru B. Reifová.
Počas prvého júnového víkendu
súťažne opäť vystúpime na celoštátnej
divadelnej prehliadke FEDIM v Tisovci.
B. Reifová: „Som na naše decká
hrdá, je to vizitka nielen pre divadelníkov z DNH, ale aj podpora z jednotlivých
rodín, porozumenie škôl a najmä sily
oboch súborov: zomknúť sa a ísť. Naše
decká sú určite talentované, čo je síce veľký dar, ale je to málo. Chodiť pravidelne
na skúšky, robiť dychové, jazykové, pohybové cvičenia, tvorivé a improvizačné
etudy, rytmizácie a iné – to je hra, ale aj
kus roboty na sebe a za toto som vďačná. Divadelníctvo má svoje nároky ako
napríklad šport či tanec. Som vďačná našim deckám, že sú to bežci na dlhú trať so
všetkým, čo k tomu patrí.“
V Malackách si predstavenia môžete pozrieť v pondelok 23. mája o 18.00 h
v Kultúrním domečku (kine).
 Text: -ts/red-, foto: archív DNH

ti gymnázia prejavili svoj divadelný talent aj vedomosti z anglického jazyka, za čo si vyslúžili diplom
za edukatívny rozmer divadelného
spracovania.
Blahoželáme!
-red/ts-

Na Dohode aj s Adamom
Ďuricom
Organizátori najväčšieho letného
žúru Fun rádio Dohoda, ktorý sa tento rok v Malackách uskutoční 30. júla,
prezradili mená dvoch interpretov.
V našom meste sa môžeme tešiť na
vystúpenie talentovaného a čoraz obľúbenejšieho speváka Adama Ďuricu.
Ten zaspieva aj v Bojniciach a Poprade.
Podľa organizátorov každý interpret predvedie jedinečnú šou,

akú inde neuvidíme. A tak to bude
aj v prípade skupiny Polemic, ktorá
zavíta do všetkých piatich miest Fun
rádio Dohody spolu s bubnovou
show Campana Batucada.

Text: -naty-, foto: -ts-

Z programu MCK
vyberáme
utorok 17. 5. o 17.00 h
Stretnutie so Svetlanou Guzmanovou
ZDRAVIE PODĽA VAŠICH RÚK
MCK, Záhorácka 1919
vstup voľný
štvrtok 19. 5. o 18.00 h
ČAROVŇA: LIEČIVÁ SILA MŔTVEHO MORA
s Milošom Jurkovičom
MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie
vstup voľný
streda 25. 5. o 18.00 h
Klub cestovateľov – OZ Zenit
Alojz Mareček
FILIPÍNY
Beseda na cestovateľskú tému spojená s premietaním fotografií

MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie
vstup voľný
piatok 27. 5. o 18.30 h
ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH
s Andreou Záhradníkovou Krajčírovou
MCK – Tvorivý ateliér, Záhorácka 1919,
1. poschodie
vstupné ľubovoľné
utorok 31. 5. o 18.00 h
Stretnutie s históriou
MARTIN ŠVEC
KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
V MALACKÁCH: GOTICKÝ, ČI RENESANČNÝ? ÚVAHA O DATOVANÍ
Kostol Najsvätejšej Trojice
vstup voľný

KULTÚRA
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Na poslednej
Rozprávkovej nedeli
vyhlásia super diváka
Posledná Rozprávková nedeľa
v divadelnej sezóne 2015/2016 sa
uskutoční 15. mája o 17.00 h v Kultúrním domečku (kine). Predstaví sa
nám známy Féder Teater s Medardovými rozprávkami. Táto Rozprávková
nedeľa bude však výnimočná, pretože bude spojená s vyhodnotením diváckej súťaže a udelením titulu Super divák.

Ak sa vaše deti aspoň šesťkrát zúčastnili na divadelnom predstavení
v rámci cyklu Rozprávková nedeľa
a majú aspoň šesť podpisov hercov
v preukaze, odovzdajte preukaz
v Mestskom centre kultúry Malacky (kino, knižnica, kancelárie) najneskôr do 12. mája. Čakajú na vás pekné ceny.
-mck-

Výstava v mestskom
centre kultúry
Vo štvrtok 5. mája sa v Galérii Mestského centra kultúry v Malackách uskutočnila vernisáž výstavy s názvom Different imagination autorov Karolíny
Jiráskej a Miroslava Kindera. Výstavu môžete navštíviť do 29. mája od pondelka do štvrtka v čase od 9.00 do 17.00 h a v piatky od 9.00 do 20.00 h.  -mck-

5

Kultúrny tip:
DNH pozýva na
predstavenie
V sobotu 14. mája o 18.00 h odohrá malacké
ochotnícke Divadlo na hambálku v Kultúrním
domečku svoju úspešnú dvanástu inscenáciu
Moja fešná slečna v réžii Vlada Zeteka.
Táto romantická komédia je známa po celom
svete pod menom Pygmalion. Napísal ju britský
dramatik George Bernard Shaw pred vyše sto rokmi, ale jej témy - láska, malomeštiactvo či túžba
po lepšom živote - sú aktuálne aj dnes. Možno
ju poznáte z jej muzikálovej verzie s Audrey Hepburn v hlavnej úlohe – My Fair Lady. Dej sa odohráva v Londýne na začiatku minulého storočia
a pojednáva o tom, ako sa mladá dievčina - predavačka kvetín - Liza Doolitlová, učí správnej výslovnosti a slušným mravom u profesora Henryho
Higginsa. Môžete si však byť istí, že v malackom
prevedení nerozpráva dialektom z predmestia
Londýna, ale írečitým nárečím najzápadnejšieho
kúta Slovenska. Čo všetko ju čaká a neminie, uvidíte, ak sa prídete pozrieť. Vstupné: 4 €

Text: -mck-, foto: -otano-
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Mamičky oslávili svoj sviatok míľovaním
V Malackách sa 7. mája konal už
trinásty ročník celoslovenského
pochodu vďaky všetkým mamičkám, starým mamám, krstným
i budúcim mamám – Míľa pre
mamu. Podporilo ho až 622 zaregistrovaných účastníkov.

Program na hlavnom pódiu
otvorila štatutárka MC Vánok Lenka Straská dojímavým poďakovaním svojej mame. Celou akciou prítomných sprevádzala bláznivá Šada
Jada. Prvým bodom programu bolo
divadielko Divoška a Ramptantintanton v podaní divadla Jaja. Deti
v hľadisku si spoločne s jeho hlavnou protagonistkou nacvičili pesničku Moja mamka niečo má a tú predviedli aj svojim mamičkám.
Veselú Šadu Jadu bolo vidieť medzi vystúpeniami aj pri tradičných,
drevených, starobylých hrách - kolkoch, stole, ktorý sa podobal dnešnému biliardu, či pasovaní sa s drevenými tyčami na lávke, kde deti museli
v prvom rade zvládnuť svoju rovnováhu. O kúsok ďalej sa mohli prejaviť kreatívne duše vymaľovaním si
malackého kroja či pečiatkovaním.
Umelkyňa Lenka Balleková vyrobila
pre MC Vánok nádhernú fotostenu
malackého kroja, s ktorou sa neváhala odfotiť aj Andy Timková, krstná
mama Vánku, so Šadou Jadou a Lenkou Straskou.

Hneď, ako sa návštevníci po vstupe do areálu zaregistrovali, dostali
darčekovú tašku plnú rôznych prekvapení od sponzorov a mohli začať
míňať pár eur na ručné práce stánkarov, aby tak podporili ich ďalšiu
tvorbu. V ponuke boli nádherné kvetované čelenky, patchwork a pro-

vensálske levanduľové doplnky na
bývanie, veselé, ručne šité súpravy
nákrčníkov, čapíc, teplákov a sukienok, háčkované oblečenie a hračky,
anjelské sklené misky a sošky, ručne
maľované obrazy, drevené doplnky do interiéru aj exteriéru a v neposlednom rade oči ťahajúce šperky. Areálom rozvoniavali domáce
tradičné koláčiky z rúr dobrovoľníčok MC Vánok, kúpou ktorých návštevníci prispeli na nové hračky pre
deti do „vánkovskej“ herne. Tohtoročnú Míľu pre mamu navštívili aj
dva koníky z ranča u Slávky, ktoré
boli pre mnohé deti najzaujímavejšou atrakciou. Najmä chlapci, ale aj
mnohé dievčatá sa zastavili a dlhší
čas strávili pri strieľaní z luku. Zároveň si mohli vychutnať rytiersky súboj a poťažkať meč rytierov.
Štart pochodu sa tento rok trocha
posunul, ale to neprekážalo nikomu
a s nadšením, s úsmevom a úctou
sme si všetci prešli symbolickú míľu.
Tento rok viedli po prvý raz účastníkov vyznačenou trasou Andy Timková s primátorom Malaciek Jurajom

Říhom. Veríme, že sa tejto krásnej
úlohy zhostia aj na budúci rok.
V ďalšom programe sa predstavil súbor Závodzan s úžasným dobovým vystúpením sprevádzaným
živou hudbou, ktoré korešpondovalo s tohtoročnou témou Míle pre
mamu Tradície v srdci. Neskôr nás
potešili nádherne vystrojené deti
z Centra voľného času z krúžku Ryt-

mika Chrobáčiky. Tomáš Kapryš
zaspieval pieseň Išeu macek do
Mauacek. Jakub Škápik tiež zaujal
svojou ľudovou piesňou. Nechýbalo
ani vystúpenie dievčat z krúžku moderného tanca. No a na záver rozdávala Šada Jada bohatú tombolu, ktorá obsahovala až 43 cien.
Text: L. Straská/-red-, foto: J. Zvěřina

Tanečná súťaž Saltare Orbis opäť rozhýbala Malacky
Do Malaciek dorazilo v sobotu 7. mája viac ako 2000 tanečníkov z celého
Slovenska. Športová hala Malina opäť praskala vo švíkoch a vrelo to nielen na palubovke, ale aj v publiku.

Celoslovenskú tanečnú súťaž
Saltare Orbis každoročne pripravuje Akadémia pohybu a tanca Saltatrix. A tento rok opäť prilákala množstvo zvedavých Malačanov. Nečudo,
veď v okolí športovej haly to hýrilo farbami najrôznejších kostýmov.
Deti, juniori i mládežníci sa predstavili v scénických choreografiách,
v disco, šou, open i hip-hop choreografiách. Tancovalo sa 15 hodín
a vystúpenia si pozrelo takmer 700
divákov. Výkony hodnotila odborná
porota z VŠMÚ, ale i uznávaní českí
a slovenskí tanečníci. Streedancová
porota sa dokonca podvečer predstavila v exhibícii, čo zožalo obrovský úspech v publiku, ale najmä medzi tanečníkmi.

Dovedna sme videli takmer 200
choreografií. Organizátori rozdali
104 ocenení vrátane 15 cien poroty
a Ceny primátora mesta Malacky. Tú

získal tanečný súbor Setas zo Senca
s choreografiou s názvom Rebelové.
Cenu im s potešením odovzdal osobne Juraj Říha. Text, foto: N. Jánošová
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Deň otvorených dverí
v záchrannej brigáde
Záchranná brigáda Hasičského a
záchranného zboru v Malackách
pozýva širokú verejnosť na Deň
otvorených dverí pri príležitosti
osláv sviatku svätého Floriána,
patróna hasičov. Podujatie sa
uskutoční v piatok 20. mája od
8.30 h do 12.00 h v priestoroch
Záchrannej brigády Hasičského
a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici.

Na Juhu opäť stojí máj
Už po tretíkrát vyrástol na sídlisku Juh malacký máj. Celý mesiac bude
krášliť centrálnu plochu na Ulici D. Skuteckého.
V programe, ktorý sa uskutočnil
v sobotu 30. apríla, sa predstavili mažoretky Ella, FS Macejko vrátane najmenších tanečníkov a malého speváka a šermiari zo skupiny Ursus. Deti
potešilo maľovanie na tvár, balóniky,
ale najväčší úspech zožala zmrzlina.
Na Juhu sa strhlo doslova zmrzlino-

vé šialenstvo a rozdalo sa až 800 kopčekov zmrzliny. Organizátori ďakujú
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, ale aj všetkým, ktorí prišli podporiť toto podujatie, a už teraz odkazujú, že máj na Juhu určite postavia aj
o rok.
 Text: -red/ts-, foto: Š. Hronček

CVČ pozýva na rodinný výlet
Centrum voľného času pozýva
všetkých záujemcov na výlet k vojenským rybníkom. Cieľom podujatia je spoznávanie vodného vtáctva,
lesných spoločenstiev rastlín a živočíchov, ktoré u nás žijú. Súčasťou výkladu Martina Mráza, ktorý bude sprevádzať účastníkov, budú i jednoduché
hry, pri ktorých sa deti oboznámia

s cyklami v prírode. Počas výletu si budete môcť nafotiť aj kvitnúce kosatce
žlté. Je vhodné priniesť si ďalekohľad
a fotoaparát.
Stretnutie účastníkov je naplánované na sobotu 4. júna o 9.00 h pred
Plzenskou reštauráciou, predpokladaný návrat je o 15.00 h. V prípade dažďa
sa podujatie nekoná.
-cvč-

Letná burza detského
a tehotenského oblečenia
Na dvere opäť klope burza detského a tehotenského oblečenia, ktorá
sa pravidelne koná v Materskom centre Vánok. Členky centra tentoraz
pripravili niekoľko noviniek, aby zjednodušili a sprehľadnili predaj.
Podujatie sa teší veľkej návštevnosti a organizátorky veria, že aj tentoraz
bude Vánok praskať vo švíkoch. Burza sa uskutoční v piatok 20. mája od
14.00 do 18.00 h a v sobotu 21. mája
od 9.00 do 12.00 h.
Označené veci v označených taškách môžu predajcovia nosiť do
MC Vánok od pondelka 16. mája do
štvrtka 19. mája v čase od 9.00 do
12.00 h. a v stredu 16. mája v popoludňajších hodinách od 16.00 do
18.00 h. Pre nepredané veci a zárobok z predaja si môžu predajcovia
chodiť od pondelka 23. mája do stredy 25. mája v čase od 9.00 do 12.00 h
a v stredu 25. mája aj v popoludňaj-

Hasiči pre všetkých návštevníkov pripravujú praktické ukážky zásahovej činnosti - hasenie vodou
a penou, vyslobodzovanie raneného pomocou hydraulického náradia,
poskytnutie prvej pomoci, transport
raneného sanitkou i ukážky práce
odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru. Pripravené
budú aj ďalšie aktivity: preťahovanie

lanom, ukážky prvej pomoci, hod
šiškou na cieľ či prehliadka hasičskej

7. medzinárodný folklórny festival

DETSKÉ KROJOVANÉ
SLÁVNOSTI
28.5. – sobota – Habánsky amfiteáter
14:00 – krojovaný sprievod obcou
14:30 – otvorenie festivalu

Veľké Leváre – 28. máj 2016
Sprievodné akcie:

Účinkujú:
DFS Leváranek (SR)
DFS Žeravjánek (ČR)
DFS Marijánek (ČR)
DFS Krakovanček (SR)
DFS Pomněnka (ČR)
DFS Lúčánek (ČR)
DFS Matičiarik (SR)
DFS Lienka (SR)

• Otvorené habánske múzeum a habánska kaplnka
• Stánky s ľudovo-umeleckými
predmetmi a občerstvením
• Tvorivé dielne pre deti
• Škola tanca
• Vstup na všetky akcie voľný
Telefón: 0905 810 268
e-mail: levaranek@centrum.sk
Web: www.levaranek.sk
GPS súradnice: 48.5020,16.9947 (habánsky dvor)
48.5053,17.0036 (kultúrny dom)

29.5. – nedeľa – 10:00

Kostol Mena Panny Márie sv. omša
s vystúpením súborov
Leváranek a Matičiarik

ších hodinách od 16.00 do 18.00 h.
Na predaj je určený nový formulár
a podmienky predaja sú upravené.
Všetko nájdete na facebookovom
profile mcvanok.
V týždni počas konania letnej
burzy (16. - 23. mája) bude herňa
MC Vánok pre verejnosť zatvorená.
-naty/mc-

Detské predstavenie v CVČ
Centrum voľného času pripravuje pre deti bábkové predstavenie Princ Bajaja,
ktoré sa uskutoční 16. mája o 14.00 h v priestoroch CVČ na Ulici M. Rázusa. Členovia centra neplatia vstupné (darček k MDD), vstupné pre verejnosť sú 3 €.
-ts-

zásahovej techniky.
 Text: -ts-, foto: -otano- (ilustr.)

Malacky

mediálny partner

Berto sk s.r.o.

Vysoká pri Morave

Obec

Veľké Leváre
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Výtvarná súťaž ku Dňu Zeme
Do aktivít ku Dňu Zeme sa zapojila aj mestská spoločnosť Tekos, ktorá zorganizovala výtvarnú súťaž pre
našu materskú školu a základné školy. Podmienka bola jediná: zobraziť,
ako si deti predstavujú ochranu životného prostredia a zber odpadu.
Žiaci zobrali súťaž veľmi zodpovedne a poslali desiatky svojich výkresov. Porota mala ťažkú prácu, pretože bolo jasné, že deti majú vzťah
k prírode a rozmýšľajú o nej. Víťazné
dielka si môžete pozrieť v knižnici
MCK Malacky.

Výsledky výtvarnej súťaže
ku Dňu Zeme:
Kategória materská škola
1. miesto:
MŠ HAPPYLAND
2. miesto:
1. trieda MŠ Štúrova
3. miesto:
Sophia Bačová, MŠ Hviezdoslavova
Lis na PET fľaše: MŠ Bernolákova
Kategória základná škola
1. miesto:
2. C SŠ sv. Františka Assiského
2. miesto:
Viki Michalovová, 4. A ZŠ Štúrova
3. miesto:
Vanessa Balentová, 3. C ZŠ Záhorácka
Lis na PET fľaše: ZŠ Dr. J. Dérera
Špeciálna cena:
3. B trieda ZŠ Dr. J. Dérera - Zuzana
Bičanová, Kristína Pavlíková, Simona
Pančíková, Tereza Beňová

Text, foto: -lubi-

Deň Zeme na Šťuvíku
Aj tento rok lokalita Šťuvík na Deň Zeme ožila radostným výskaním
200 žiakov piateho ročníka základných škôl v Malackách.
Podujatie oficiálne otvoril viceprimátor mesta Malacky Milan Ondrovič.
Organizátori – mesto Malacky a CVČ
v spolupráci s VLM Malacky a CHKO
Záhorie - aj tentoraz pripravili rôzne
poznávacie, vzdelávacie a pohybové
aktivity.
Na náučnom chodníku sa deti dozvedeli zaujímavosti o tejto lokalite
a zbierali listy rastlín a drevín pre herbár, ktorý si tvorili dvojice žiakov. Ďalšie zaujímavosti o lese a drevinách sa
dozvedeli na stanovisku Všeličo o lese.
V priestore Šťuvíka si každá trieda zasadila svoj strom. Veľký úspech mala
u detí i „ovis terapia“ v podaní Jozefa
Pullmana a jeho zakrslých kôz a ovečiek z firmy Konsad.
Na ďalších stanoviskách si deti
mohli zastrieľať z luku alebo sa venovať loptovým hrám.

Súčasťou podujatia bolo aj čistenie lesa. Zbieraním odpadov sa podarilo zlikvidovať niekoľko čiernych
skládok v tejto lokalite. Deti so svojimi
pedagógmi celkovo vyzbierali 334 kg
odpadu. Veľký úspech malo aj stanovisko Zdravá strava, kde deti dostali občerstvenie. Vynikajúcu mrkvovú
nátierku mnohí jedli prvý raz v živote.
Na záver boli všetky triedy odmenené
darčekmi.
Veľká vďaka patrí sponzorom Zdravé jablká, Tekos, Fotolab ako aj študentom Gymnázia v Malackách, ktorí
pomáhali pri organizovaní podujatia.
Deti strávili príjemný deň v prírode, na ktorom sa veľa naučili a príjemne sa zabavili. V mene organizátorov ďakujeme všetkým, ktorí
pomohli pripraviť a podporili toto
podujatie. Text: CVČ, foto: -naty-

Pustili sme sa
do tréningu pamäti
Prídete do miestnosti a neviete, čo tam hľadáte. Premýšľate, kde ste
dali okuliare. Hľadáte správne slová. To sú veci, ktoré sa stávajú občas
každému z nás. Nemusíte sa s tým však len zmieriť.
Spisovateľ Mark Twain výstižne povedal, že naša pamäť sme my sami. My
sme všetkým tým, čo si pamätáme. Napriek tomu sa však začíname venovať
svojej pamäti až vtedy, keď cítime problém. Zamysleli ste sa niekedy nad tým,
čo potrebuje vaša pamäť?

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Recept na dobrú pamäť
Tak ako naše telo, ak chceme, aby dobre
fungovalo, aj naše poznávacie funkcie,
medzi ktoré patrí aj pamäť, je potrebné
trénovať. Nie sme bezmocní a stav našej
pamäti a iných poznávacích funkcií môžeme ovplyvniť. Každodenný život niekedy neposkytuje dostatočné možnosti na zlepšenie pamäťových schopností,
a preto potrebujeme viac stimulujúcich
aktivít pre náš mozog. Ak lúštite krížovky alebo čítate knihy, idete dobrým
smerom. Špecializovaným spôsobom,
ako stimulovať svoju pamäť aj iné poznávacie funkcie, je tréning pod vedením odborníka, ktorý využíva špeciálne
navrhnuté úlohy na ich precvičovanie.

Začali sme aj v Malackách! Kedy, kde
a kto?
Stretávame sa každý piatok od 14.00 do
15.00 h v budove MCK na Záhoráckej
ulici č. 1919 v miestnosti vedľa knižnice,
kde zábavným a odborným spôsobom
zlepšujeme svoju pamäť, ale aj koncentráciu, reč a myslenie. Fungujeme bez
stresu, každý robí úlohu v prvom rade
sám pre seba. Teší sa na vás psychologička a certifikovaná trénerka pamäti
Simona Adamovičová. Ak ste našli chuť
vyskúšať si to spolu s nami alebo hľadáte akékoľvek ďalšie informácie, volajte
na telefónne číslo 0944 53 39 66. PR
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Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany
Vo štvrtok 5. mája sa v Zámockom
parku v Malackách uskutočnilo
Okresné kolo súťaže mladých
záchranárov civilnej ochrany,
ktorú zorganizoval Odbor krízového riadenia Okresného úradu
v Malackách.
Cieľom súťaže mladých záchranárov je v nadväznosti na učivo Ochrana života a zdravia pripraviť žiakov na
možné riziká a následky v prípade živelných pohrôm, havárií alebo teroristických útokov. Mládežníci si tak
prakticky precvičili získané vedomosti
s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb
a pobyt v prírode, poskytovanie prvej
pomoci a hasenie malých požiarov
a upevnili si návyky v poskytovaní pomoci iným v prípade mimoriadnych
udalostí.
Súťaž otvoril zástupca prednostu
OÚ Malacky Vladimír Stankovský, primátor Malaciek Juraj Říha a riaditeľ súťaže Július Predajniansky. Potom už
mohlo 10 prihlásených družstiev zo základných škôl v okrese Malacky začať

MÁJOVÍ JUBILANTI
80 Peter Csóka, Mária Némethová, Zuzana Palátová, Anna Petrášová, Emília Prokopová, Rudolf Skúpy
85 Jozefa Gajdárová, Františka
Slobodová
91 Jolana Lončeková
92 Cecília Rýdlová
BALOHOŽELANIE

Nech Ti stále slnko svieti v oknách
Tvojho domova, aj keď mráčik zastrie ho, zažiari Ti znova. Nech Ti
život splní všetky nádeje, nech sa
šťastie na Teba denne usmeje, nech
nikdy nespoznáš bolesť ani klam.
Všetko najlepšie k narodeninám
Eve Viere Ralbovskej praje syn
Marcel.

naplno súťažiť v šiestich disciplínach.
V prvej si preverili teoretické vedomosti z oblasti civilnej ochrany, požiarnej
ochrany, dopravnej výchovy a prvej
pomoci formou testu. Ďalšie disciplíny
mali už praktický charakter. Pri požiarnej ochrane muselo súťažné družstvo
pomocou džberovky uhasiť požiar, ktorý predstavovali prázdne plechovky.
V ďalšej disciplíne si družstvá preskú-

šali svoje strelecké umenie pri streľbe
zo vzduchovky. Nasledujúca disciplína
preverila ich schopnosti v oblasti civilnej ochrany. Súťažné družstvá museli
vybrať odporúčané predmety do evakuačnej batožiny, správne použiť prostriedky individuálnej ochrany a prejsť
zamoreným územím. V ďalších úlohách museli vytvoriť improvizovanú
ochranu človeka pred účinkami nebezpečnej látky a ukázať vedomosti pri rozlišovaní varovných signálov.
Po opustení pracoviska civilnej ochrany družstvá na stanovišti prvej pomoci ukázali, ako vedia pomôcť zranenej
osobe a poskytnúť prvú pomoc. Poslednou disciplínou bol pobyt a pohyb v prírode, kde si overili schopnosť
orientovať sa v teréne pomocou mapy,
ale i bez nej, určovať svetové strany pomocou slnka a kompasu.
Výsledky: ZŠ Zohor A (1. miesto),
ZŠ Záhorácka, Malacky (2. miesto)
a ZŠ Zohor B (3. miesto). Spolu s trofejami si družstvá prevzali aj vecné ceny,
ktoré poskytli sponzori podujatia, za
čo im patrí vďaka.
 Text, foto: OKR OÚ Malacky (upr.)

Zvýšené nebezpečenstvo
požiarov
V jarnom období nastáva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí, ktorý je
spôsobený činnosťou občanov, najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia
a konárov orezaných stromov a kríkov. Nemalý počet požiarov spôsobuje neopatrnosť pri zakladaní ohňov
priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí
pri plošnom vypaľovaní suchých porastov, to aj napriek tomu, že vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je
zákonom zakázané.
Hasičský a záchranný zbor preto apeluje na všetkých občanov,
aby v záujme zníženia požiarovosti
a predchádzania požiarov v súlade
so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:
• vypaľovania suchej trávy, porastov
kríkov stromov a spaľovania odpadov,
• fajčenia a používania otvoreného
ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti,

SPOMIENKY

Odišiel si od nás ako krásny sen, nepovedal si ani zbohom, už neprídem.
Zostali len spomienky a odkaz jediný, chýbaš nám veľmi v kruhu
rodiny...
1. mája sme si pripomenuli nedožitých 73 rokov nášho drahého manžela, otca, svokra, dedka
a pradedka Eduarda Kuru. S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéry, zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá. Veľmi nám chýbaš!

V srdci Ťa stále máme a s láskou na
Teba spomíname.
2. mája sme si pripomenuli nedožité 73. narodeniny nášho
manžela, ocka, deda a pradeda Janka Bukovského. Priatelia
a známi, spomeňte si v tento deň
na neho aj vy spolu s nami.

12. mája uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil drahý manžel
Rudolf Fajták z Malaciek.
S úctou spomína manželka a blízka rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

• zakladania ohňa v priestoroch alebo
na miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu.
V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona o ochrane pred
požiarmi upozorňujeme, že okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže fyzickej osobe uložiť
v blokovom konaní pokutu do výšky
100 € a v priestupkovom konaní až do
výšky 331 €.
Na založenie ohňov v prírode je
potrebné využívať priestory na to určené, napríklad vybudované ohniská. V žiadnom prípade nezakladať
oheň priamo v lese a v ochrannom
pásme, čo je 50 m od hranice lesného pozemku.
Veríme, že svojím zodpovedným
konaním prispejete k zamedzeniu
vzniku požiarov a tým aj k zníženiu
škôd na lesných a poľných porastoch.
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Dotĺklo srdce, stíchol hlas, mal rád
ľudí, život, všetkých nás. Čas tíško
plynie, smutno je nám všetkým.
Už nič nie je tak ako predtým, veľmi
nám chýbaš.
11. mája uplynie 5 rokov, čo nás
opustil manžel, otec, svokor, dedko a pradedko Zdenko Hrica.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry Ala a Dagmar, zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.

11. mája uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec Ján
Dojčák z Malaciek. S láskou spomínajú manželka, syn a ostatná
rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu
s nami.

12. mája uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a dedko Jozef Pollák z Malaciek. Zároveň si pripomíname
jeho nedožité 70. narodeniny.
S láskou spomína manželka Helena, synovia Peter, Pavel a Vladimír s rodinami, 4 vnúčatá, sestra
Anna s rodinou a rodinná priateľka Mária.

Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal si ani zbohom, už
neprídem. Už len kyticu z lásky
na hrob Ti môžeme dať, zapáliť
sviečku a tíško spomínať.
9. mája uplynul 1 rok, čo nás
opustil náš drahý Viliam Eliáš
z Malaciek. S láskou spomína
manželka Helena, mama, deti
s rodinami, súrodenci s rodinami
a ostatná blízka rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu
tichú spomienku.

MALACKÁ MATRIKA
od 25. 4. do 9. 5. 2016
Sobáše:
Dušan Rusňák a Katarína Spiessová
Pavol Čermák a Marcela Kašubová
Peter Gombár a Kornélia Blažeková
Úmrtia: Mária Hurbanová,
Gajary, *1930; Miroslav Šišulák, Mikulášov, *1956; František Brenner, Malacky, *1949; Mária Mališková,
Malacky, *1924; Milan Malina, Malacky , *1936

Za porozumenie ďakujú
príslušníci Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Malackách
Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Hádzanári ukončili sezónu
V netradičnom termíne, v piatok 6. mája, sa hralo posledné stretnutie nadstavbovej časti 1. ligy mužov v hádzanej, v ktorom sa stretli Strojár Malacky
a MHK Piešťany.
Malacky začali zápas dosť ospalo,
slabo bránili a zahodili sedmičku, urobili kopu technických chýb. V 5. minúte
bolo na tabuli skóre 0:3 a Malacky dali
prvý gól. Hra sa trochu vyrovnala. Polčas skončil 14:18 pre Piešťany.
V druhom polčase sa hralo zo strany
na stranu. V 9. minúte si domáci zobrali oddychový čas a následne pritvrdili
obranu. V 20. minúte bolo vyrovnané
a Malacky sa prvýkrát ujali vedenia.
Do 26. minúty sa družstvá doťahovali o víťazstvo, záver ale patril Piešťa-

Beh oslobodenia Malaciek

44. ročník Behu oslobodenia v Malackách, ktorý sa uskutočnil v sobotu 7. mája, sprevádzalo veľmi pekné počasie.
Výbornú atmosféru podujatia podporila aj tribúna zaplnená najmä rodičmi a starými rodičmi najmenších bežcov.
Športové súboje na trati v Zámockom parku často odmeňovali povzbudzovaním a zaslúženým potleskom.

Celkovo na pretekoch štartovalo
217 bežcov prevažne z Malaciek. Najväčšiu účasť na Behu oslobodenia si
pamätáme z roku 1992. Vtedy sa zapojilo až 364 účastníkov.
Víťazi jednotlivých kategórií: 1. 2. ročník Adam Boškovič zo ZŠ Dr. J.
Dérera a Tereza Oravcová zo ZŠ Záhorácka, 3.- 4. ročník Peter Binčík zo ZŠ
Jakubov a Nikola Rudavská zo ZŠ Dr.
J. Dérera, 5. - 7. ročník Marko Hladík zo
ZŠ Štúrova a Nicol Brandísová zo ZŠ
Záhorácka, 8. - 9. ročník Marek Havlík
zo ZŠ Záhorácka a Zuzana Švejdová zo
ZŠ Borský Svätý Jur. Medzi dorastencami zvíťazil Jakub Kopiar z Gymnázia
Malacky. Víťazmi v kategóriách dospelých boli Jakub Valachovič a Gabriela
Janíková z AC Malacky.
Prví traja v každej kategórii získali diplomy a vecné ceny, ktoré im odovzdával primátor mesta Juraj Říha a zástupcovia jednotlivých organizátorov

podujatia. Odmenu dostal aj najmladší
účastník Matúš Kovárik z Malaciek (roč-

ník narodenia 2014) a najstarší účastník
Vojtech Plánka z BK VP Malacky (ročník
narodenia 1955). Po štvrtýkrát odmenili aj rodiny, ktoré sa do behu zapojili.
Najpočetnejšou bola rodina Kováriková, ktorú tvorili mama Martina s deťmi
Lenkou, Jakubom a Matúšom.
V rámci behu bojovali žiaci aj o jubilejný, desiaty Pohár Centra voľného
času v Malackách. Celkovo v tomto ročníku bodovalo 10 škôl, čo bola najväčšia účasť škôl v histórii tohto pohára.
Prvé miesto patrilo ZŠ Záhorácka, druhá
skončila ZŠ Dr. J. Dérera a tretie miesto
získala ZŠ Štúrova. Pohár víťaznej škole
odovzdala spolu s primátorom mesta aj
riaditeľka CVČ Alžbeta Šurinová.
Beh pripravili mesto Malacky, CVČ,
Strojár, AC, a AD HOC Malacky a uskutočnil sa pod záštitou Komisie pre
vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ
v Malackách.
Text: A. Pašteka/-red-, foto: CVČ

Pozvánka na futbalové zápasy ŠK Žolík
ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a futbalových
priaznivcov na najbližšie domáce súťažné zápasy,
ktoré sa odohrajú na ihrisku v Zámockom parku.
Vstup je voľný.
II. liga starší žiaci BFZ
11. 5. 17.30 h ŠK Žolík Malacky – SDM Domino Bratislava
II. liga mladší žiaci BFZ
11. 5. 15.45 h ŠK Žolík Malacky – SDM Domino Bratislava

Prípravka B2 BFZ
14. 5. 9.30 h ŠK Žolík Malacky - OFK Dunajská Lužná
I. trieda starší žiaci B BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
14. 5. 11.30 h ŠK Žolík Malacky B – FK Záhorská Ves
II. liga starší žiaci BFZ
15. 5. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – FK Slovan Ivanka pri Dunaji
II. liga mladší žiaci BFZ
15. 5. 12.00 h ŠK Žolík Malacky – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
14. 5. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – FC Baník HN Prievidza a Handlová Prípravka C (Scorpions liga)
15. 5. 15.00 h ŠK Žolík Malacky – ŠK Nová Dedinka
II. liga mladší dorast ZsFZ
14. 5. 12.30 h ŠK Žolík Malacky - FC Baník HN Prievidza a Handlová I. trieda starší žiaci B BFZ
21. 5. 11.30 h ŠK Žolík Malacky B – ŠK Lozorno
Prípravka A2 BFZ
14. 5. 9.30 h FC Malacky - OFK Dunajská Lužná

ŠK Žolík

nom. Malačania robili vo veľkej snahe
vyhrať technické chyby a boli vylučovaní. Piešťany teda potvrdili svoj postup do extraligy. Konečný výsledok
bol 27:30.
Ďakujeme chlapcom za výkony
v tejto sezóne. Bojovali, v každom zápase hrali vyrovnané stretnutia a vyhrali základnú časť. Dúfame, že družstvo zostane pohromade a v budúcej
sezóne nám bude robiť radosť peknou hádzanou.

M. Mízner

Cyklomaratón Memoriál
Petra Patscha
Už po šiesty raz organizuje občianske združenie ZENIT SK v spolupráci
so Slovenským cykloklubom Záhorák Malacky a s podporou mesta Malacky a Bratislavského samosprávneho kraja cyklomaratón venovaný pamiatke cykloturistickej legendy Petra Patscha.

Podmienky sú rovnaké ako po minulé roky: účastníci absolvujú trasu kopírujúcu hranicu Bratislavského kraja
v dĺžke približne 220 km do 13,5 hodiny.
Stretnutie účastníkov bude v sobotu
21. mája o 6.30 h pred športovou halou Malina. Štartuje sa o 7.00 h.
V rámci týchto pretekov sa nehodnotia dosiahnuté časy, ale dojazd, teda
to, kto príde do cieľa. Cieľ bude pred
športovou halou Malina a účastníci musia doraziť do 20.30 h. Získajú tak nárok
na chutnú večeru. Kto stihne odovzdať
účastnícku kartu do 21.30 h, môže vyhrať peknú cenu v účastníckej tombole. Cyklomaratón Petra Patscha nie je len
o testovaní vlastnej kondície a vôle, má aj
poznávací rozmer. Trasa vedie rôznymi

oblasťami regiónu: záhorácke bory i roviny, kopce či doliny Malých Karpát, brehy
Dunaja a Moravy. Nenechajte si ujsť príležitosť priblížiť sa svojím výkonom k výkonom Petra Patscha, cykloturistu, ktorý
svojimi cykloexpedíciami do Japonska,
Egypta , na Island či do Maroka dokázal,
že na dosiahnutie náročného cieľa nie je
rozhodujúce špičkové technické vybavenie a sila svalov. Prihlásiť sa môžete na
týchto kontaktoch: 0905 38 92 68 alebo
namercmila@stonline.sk Pre poskytnutie mentálnej alebo technickej podpory v čase núdze sa počas maratónu jazdí
v skupinách. V prípade vážnejších zdravotných či technických problémov je
pripravené sprievodné vozidlo. 
 Text: R. Vacula, foto: ZENIT SK

ŠK Žolík prijme do svojich radov
malých futbalistov
Žolík privíta a zaradí do tréningov nové deti v kategórii mini prípraviek
(ročník narodenia 2008 a mladší). Klub ponúka priateľské rodinné prostredie a vlastnoručne vybudované trávnaté futbalové ihrisko. Bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke www.skzolikmalacky.sk.
Rozpis tréningov:
Mini prípravka (ročník 2008) – utorok a štvrtok v čase od 17.00 do 18.30 h
na hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku
Mini prípravka (ročník 2009) – utorok a štvrtok v čase od 16.30 do 18.00 h
na futbalovom ihrisku v areáli ZŠ Záhorácka
Mini prípravka (ročník 2010) – utorok a piatok v čase od 17.00 do 18.00 h
na futbalovom ihrisku v areáli ZŠ Záhorácka
Informácie k tréningom, činnosti a fungovaniu klubu poskytnú:
František Lörinczi, 0905 22 44 95, lorinczi@centrum.sk
Matúš Kuma, 0905 41 61 32, kumamatus@pobox.sk
ŠK Žolík
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