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Zoznam
daňových
dlžníkov
Mesto Malacky využilo možnosť,
ktorú ponúka zákon, a zverejnilo zoznam daňových dlžníkov.
K takémuto kroku oprávňuje
§ 52 zákona č. 563/2009 o správe
daní (daňový poriadok).
Zoznam obsahuje mená daňových
dlžníkov, ktorých výška daňových nedoplatkov k 31. decembru 2015 je
viac ako 160 € (fyzické osoby) a 1600
€ (právnické osoby). Dlžník môže svoj
dlh vyrovnať kedykoľvek jeho uhradením poštovou poukážkou, bankovým
prevodom alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu Malacky. V prípade, že svoj dlh uhradí, bude vymazaný
zo zoznamu dlžníkov. Nezaplatením
nedoplatkov na dani sa dlžník vystavuje ich vymáhaniu v zmysle daňového poriadku.
Zoznam daňových dlžníkov je
zverejnený na internetovej stránke www.malacky.sk. Dostanete sa
k nemu viacerými spôsobmi: nájdete ho na hlavnej stránke, prípadne
v sekcii MESTO (samospráva mesta, financie a rozpočet mesta) alebo
v časti OBČAN (dane a poplatky).
-MsÚ-

Stavebný úrad a referát miestnych
daní MsÚ má od stredy 1. júna nové
klientske hodiny:
PONDELOK 7.30 – 15.30 h
(prestávka 11.30 – 12.30)
STREDA
8.00 – 17.00 h
(prestávka 11.30 – 12.30)
PIATOK
8.00 – 13.00 h
Utorky a štvrtky budú mať pracovníci stavebného úradu a referátu miestnych daní vyhradené na
vybavovanie terénnej a písomnej
agendy (miestne zisťovania, kolaudačné konania mimo mestského úradu, vypracúvanie rozhodnutí, spracúvanie daňových priznaní
a podaní atď).
Ďakujeme za porozumenie.  -MsÚ-

Druhé kolo
prijímacích skúšok
do gymnázia
Riaditeľ Gymnázia sv. F. Assiského vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do
1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu denného štúdia pre školský rok 2016/2017 na utorok 21. júna
2016. Prihlášky na štúdium do 2. kola je
potrebné doručiť na riaditeľstvo školy
do piatka 17. júna 2016. Ďalšie informácie na t. č.: 0917 35 01 17. 
-gym-

V sobotu oslávime sviatok všetkých detí
Kto? DETI, RODIČIA, STARÍ RODIČIA, KAMARÁTI
Kde? V CENTRE MALACIEK PRI INKUBÁTORE
Kedy? V SOBOTU 28. MÁJA
Prečo? NO PREDSA OSLÁVIME DEŇ DETÍ!
Áno, presne tak, opäť uplynul rok a ešte než príde leto a vytúžené
prázdniny, máme v kalendári Medzinárodný deň detí. Keďže tohtoročný 1. jún bude v stredu, sviatok všetkých detí oslávime s niekoľkodňovým predstihom – už túto sobotu, 28. mája. Ku Dňu detí sa už
tradične pridá Veterán rallye a po prvýkrát aj Malacká šošovica. Ale
poďme pekne po poriadku.
Malacká šošovica
Medzi 9. hodinou ráno a 15. popoludní ožije Kláštorné námestie, kde opäť
vyrastú stánky Malackej šošovice. Zakúpením farmárskych a hand-made

výrobkov môžete podporiť občianske združenia či drobných podnikateľov a určite vás potešia aj živé ovečky a sova. Pre deti budú pripravené
tvorivé aktivity a maľovanie na tvár.

Dotácia na kaštieľ
Do malackého kaštieľa mieri ďalšia dotácia, vďaka ktorej môže mesto
pokračovať v rekonštrukcii strechy.
Ministerstvo kultúry SR poskytlo 30
tisíc eur účelovo viazaných na obnovu strechy a komínov. Primátor mesta Juraj Říha: „Ďakujeme ministerstvu,
že znovu poskytlo príspevok na pokračovanie rekonštrukcie našej národnej
kultúrnej pamiatky. Dve krídla kaštieľa dostali novú strechu s komínmi už

vlani. Mesto ide ďalej: v súčasnosti je
vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu strechy na zvyšných dvoch
krídlach. Jej financovanie bude čiastočne kryté aj zo spomínanej dotácie
od ministerstva kultúry.“
Počas nedávneho podujatia Prvomájové Malacky prekročilo brány
kaštieľa takmer 3 tisíc návštevníkov.
Prilákala ich nielen výstava žiakov
ZUŠ či Pálfiovská izba, ale predovšet-

K dobrej nálade prispejú Las Puertas,
klauniáda CirKus–Kus a folklórne súbory Macejko a Lábjan. Chcete vidieť
pieskové mandaly alebo tancovanie
pre bábätká? Zažiť starobylé rímske
hry alebo vyskúšať lukostreľbu? Tak
teda nasmerujte svoje kroky v sobotu na Kláštorné námestie!
Deň detí
Hodinu po začiatku Malackej šošovice otvoríme v priestore pri Spoločenskom dome a Inkubátore Deň detí.
Zábava vypukne naplno o 10. hodine
vystúpením našich úspešných mažoretiek ELLA a po nich sa na pódiu

vystriedajú klauni, speváčka MIA so
svojím farbičkovým koncertom, žiaci
Základnej umeleckej školy a Centra
voľného času v Malackách, folklórny
súbor Macejko a revivalová skupina
Oldympic. Deti budú vyrábať krásne
vecičky vo výtvarných dielničkach,
maľovať na chodníky či vytvárať si
rozprávkový svet. Vyjašiť sa môžu
na kolobežkách a skákacom hrade.
A kto bude chcieť, tomu pomaľujeme
tváričku. Pre všetkých otvoríme areál
Materskej školy na Hviezdoslavovej
ulici, kde bude pre deti
pripravených množstvo
súťaží.

kým odkrytá kaplnka, ktorú mesto
sprístupnilo verejnosti po dlhých
desaťročiach. „Záujem Malačanov
nás teší a práve vysoká návštevnosť
kaplnky je pre nás jasným signálom,
že nastúpená cesta je správna,“ hovorí primátor a dodáva: „Okrem rekonštrukcie strechy chceme v priestoroch kaštieľa obnoviť reprezentačné
priestory a v strednodobom časovom
horizonte aj nádvorie a fasádu. Máme
pred sebou jasnú víziu: zrekonštruovaný kaštieľ slúžiaci verejnosti, predovšetkým Malačanom a Malackám.“

Odhadované náklady na obnovu kaštieľa sa šplhajú do obrovských
výšok, preto mesto hľadá rôzne zdroje financovania. Okrem toho sa musí
v mestskej kase nájsť dostatok peňazí na cesty, chodníky, verejné osvetlenie a ďalšie priority. 
-lubi-

Viac na
strane

Klientske hodiny
po novom
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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 na útvare komunikácie a vonkajších vzťahov.
Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent komunikácie
Rámcová náplň práce:
• autorské spracovanie textov pre mestské médiá a aktualizácia informácií,
• redakčné spracovanie podkladov z práce MsÚ, MsZ a mestských inštitúcií,
• redigovanie príspevkov iných autorov pre mestské médiá,
• fotoreportérske práce,
• zabezpečenie marketingových a informačných kampaní MsÚ.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú – zástup
počas materskej dovolenky
Termín nástupu: podľa dohody (jún – júl 2016)

Restaurant Day Malačanom chutil
V sobotu 21. mája sa malacká nezisková organizácia Vstúpte zapojila do medzinárodného festivalu jedla –
Restaurant Day, ktorý sa uskutočnil na trinástich miestach Slovenska. Dobroty v jednodňovej reštaurácii v parku na Kláštornom námestí si vychutnalo niekoľko desiatok návštevníkov. A veru bolo si na čom „pošmáknuť“
– indický dhál z červenej šošovice, zeleninový bulgur, čokoládové mufiny, pusinky, ale aj výborný hovädzí guláš
– to je len malý výpočet toho, čo ste na stole Vstúpte, n. o., našli.
Restaurant Day však nie je len
o chuti, ale v prvom rade o pomoci a podpore organizácií, ktoré sú
zapojené do Dobrej krajiny zriadenej Nadáciou Pontis. Ide o registrovanú zbierku na ministerstve vnútra. V Malackách vyzbierali v sobotu
420,93 €. Z darov a príspevkov, ktoré malacká neziskovka takto získa,
môže zlepšovať podmienky pre zamestnancov chránenej dielne, ale

aj klientov s mentálnym znevýhodnením navštevujúcich rehabilitačné
stredisko.
Ak ste nestihli prísť na Kláštorné
námestie, podporiť Vstúpte môžete
do konca roka zaslaním príspevku
cez webovú stránku Dobrej krajiny –
projekt Strecha pre Vecičky s Dušou.
Vzácni sú najmä stáli donori, ktorí sa
rozhodnú čo i len najmenšiu čiastku
posielať na účet pravidelne.

Poďakovanie za Restaurant Day
patrí Pavlovi Sýkorovi a Pavlovi Hallonovi za hru a spev pre dobrú náladu, Jankovi Hurbanovi za technickú
podporu, Ľubovi Müllerovi za sponzorské ozvučenie podujatia, Zuzane
Kaderovej za výborné mufiny a pusinky, Danielovi Stupavskému za vegošské špeciality a Branislavovi Kopeliovičovi za výborný guláš.
Text: L. Vidanová, foto: archív Vstúpte

Do Kauflandu bezpečnejšie
Na ceste od dolného kostola po
Kaufland vyrastie nový chodník.
Vďaka nemu sa zvýši bezpečnosť
chodcov, ktorí za nákupmi chodili
po okraji frekventovanej cesty. Výstavbu chodníka v sume 43 tisíc eur
plne zafinancuje Kaufland, mesto
zabezpečilo projektovú dokumentáciu. „Malačania budú mať bezpečnejšiu cestu za nákupmi, pretože momentálne veľa z nich chodí po
okraji cesty, čím riskujú svoje zdravie
a možno aj životy,“ hovorí primátor
Juraj Říha, ktorý zároveň vyzdvihuje korektnú spoluprácu s obchodným reťazcom: „Prejavili spoločenskú
zodpovednosť, ktorá je vo vyspelých
krajinách štandardom.“
Chodník povedie od Záhoráckej ulice poza kostol smerom k Brnianskej uli-

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Iné kritériá a požiadavky:
• prax v mediálnej oblasti doložená kópiami troch uverejnených článkov, prípadne záznamom troch audiovizuálnych diel na DVD,
• výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky,
• občianska bezúhonnosť,
• prehľad o spoločenskom dianí v meste a regióne výhodou,
• ovládanie minimálne jedného svetového jazyka na komunikatívnej úrovni
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.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 6. júna 2016
na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

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 na útvare výstavby a životného prostredia.
Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent výstavby a spoločného stavebného úradu
Rámcová náplň práce:
• vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie,
• spravuje miestne a účelové komunikácie,
• pripravuje dopravné štúdie, zabezpečuje inžiniering pri dopravne orientovaných investičných akciách mesta,
• rieši podnety a sťažnosti na úseku dopravy.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný
pracovný úväzok
Termín nástupu: dohodou

ci a napojí sa na chodník pri priechode
pre chodcov pri Ulici 1. mája. Pribudne k nemu aj nové verejné osvetlenie
a nový mostík ponad potok Malina. Výstavba chodníka bude súčasťou roz-

širovania nákupného reťazca. Stavebné práce sa začínajú už v týchto dňoch
a ich trvanie sa predpokladá približne
4 až 5 mesiacov.

Text: -lubi-, foto: -naty-

Pozvánka na zhromaždenie pozemkového spoločenstva
Pozemkové spoločenstvo Združenie vlastníkov podielov urbárskej
a želiarskej spoločnosti v Malackách,
p. s., pozýva na zhromaždenie, ktoré
sa uskutoční v sobotu 4. júna o 9.00 h
v kine Záhoran na Hviezdoslavovej
ulici č. 3 v Malackách.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na žurnalistiku alebo masmediálnu komunikáciu

3. Správa o činnosti a hospodárení
spoločenstva
4. Ročná účtovná uzávierka
5. Správa dozornej rady
6. Správa o obhospodarovaní lesov
a plán pre rok 2016
7. Voľba nových členov výboru
8. Rozhodnutie o právomoci výboru pri hospodárení na spoločných nehnuteľnostiach
9. Diskusia, rôzne
10. Záver

Upozornenie:
V prípade, že sa na valnom zhromaždení nemôžete zúčastniť, môžete splnomocniť na zastupovanie na zhromaždení iného člena rodiny alebo
spoločenstva na základe vami poverenej, riadne vyplnenej a podpísanej
plnej moci na zastupovanie bez overenia. V prípade účasti nižšej ako 50 %
nebudeme uznášaniaschopní a zhromaždenie bude neplatné. Viac informácií na www.urbarmalacky.eu

-Urbár Malacky-

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť,
• prax v oblasti projektovania a riadenia dopravy výhodou,
• prax na stavebnom úrade výhodou,
• odborná spôsobilosť zamestnanca stavebných úradov výhodou,
• znalosť stavebného zákona, správneho zákona a zákona o pozemných komunikáciách výhodou,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET, AutoCAD, MicroStation),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť,
• vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového kontaktu,
• štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladu o vzdelaní.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 3. júna 2016
na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.
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POZÝVAME VÁS

V sobotu
oslávime
sviatok
všetkých
detí
Pokračovanie z 1. strany
Veterán rallye
Keď bude detská zábava v plnom prúde, o 14. hodine zaburácajú motory
a na Mierové námestie prifrčia veterány. Veľké i malé, staršie i mladšie, zelené, čierne, červené, žlté – skrátka prídu
nás, tak ako každý rok, potešiť svojou
historickou krásou. Už 21. ročník Veterán rallye sa začne predpoludním
štartom kolóny na Kamennom mlyne
a cez Zohor a Malacky sa znovu vrátia
na Kamenný mlyn. V našom meste sa
zdržia približne 2 hodiny (od 14. h do
16. h), počas ktorých ich môžete obdivovať zblízka.
Takže milé deti, rodičia, starí rodičia a kamaráti, čakáme vás v sobotu
od rána v centre Malaciek. Bude veselo, hravo, spevavo i slniečkovo, pretože
tak už to na Deň detí býva!

Ľ. Pilzová

28. máj
LAS PUERTAS
CIRKUS-KUS

KLAUNIÁDA
CIRKUSOVÝ WORKSHOP

MACEJKO

FOLKLÓRNY SÚBOR

FS LÁBJAN

FOLKLÓRNY SÚBOR

STAROBYLÉ RÍMSKE HRY

PARTNERI

PARTNERI

SPONZORI

SPONZORI

ORGANIZÁTORI

REKLAMNÝ
PARTNER

ORGANIZÁTORI
REKLAMNÝ
PARTNER

msá alacká
osovica

o. z. Malacká šošovica

á
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Naďa Tučková
jubiluje
Nadežda Tučková, ktorá pôsobila v Základnej umeleckej škole v Malackách viac ako 30 rokov ako učiteľka literárno-dramatického odboru,
oslavuje okrúhle jubileum – 70 rokov.

Študenti gymnázia opäť
zažiarili vo Viedni

Pani Nadežda sa narodila v roku
1946 do rodiny krajčírov. „Otecko
bol vychyteným krajčírom a čas od
času pripravoval aj kostýmy filmovým hercom, napríklad Pavlovi Bielikovi do filmu Jánošík,“ prezrádza
oslávenkyňa a ďalej spomína: „K literatúre a láske k slovenskému jazyku ma priviedla maminka, ktorá rada
čítala. Čítala mi veľa, a tým ovplyvnila celý môj život a profesionálne smerovanie.“ Jej o 5 rokov staršia sestra
Dagmar žije v Bratislave a je geologičkou.

bola 4 roky aj riaditeľkou. Svoje
skúsenosti v oblasti recitácie a divadla, ktoré v mladosti ochotnícky hrávala, odovzdávala desiatkam
mladých ľudí. Jej žiačkami boli aj
všetky súčasné učiteľky literárno-dramatického odboru v ZUŠ Katarína Trenčanská, Diana Kamenistá i Adriana Vallová, ale aj principál
Divadla na hambálku Vlado Zetek či
Beáta Reifová, ktorá vedie Divadlo
mladých DNH. Na prednesy pripravovala aj herca Stana Krála, Braňa
Baču a mnohých ďalších. Divadel-

Neskôr jej kroky smerovali na
malacké gymnázium. Po maturite
zvažovala štúdium herectva na vysokej škole múzických umení. Napokon sa však rozhodla študovať
na Pedagogickej fakulte Trnavskej
univerzity odbor slovenčina – španielčina, ktorý ukončila v roku 1968
štátnymi skúškami. Prvá práca učiteľky vo vyštudovanom odbore sa
jej naskytla v ZŠ v Moravskom Svätom Jáne, kde učila 9 rokov. Potom
prišla učiť literárno-dramatický odbor do ZUŠ v Malackách a strávila
tu viac ako 30 rokov, počas ktorých

né začiatky zažívala aj so sestrami
Zuzanou a Soňou Norisovými, Michaelou Badínkovou či s Michalom
Režným, ktorý dnes hráva aj v Slovenskom národnom divadle. Po
tom, ako pani Nadežda odišla na
dôchodok, na svoje lásky nezanevrela. Aj dnes pomáha mládežníkom pri nácvikoch recitácií či prípravách na skúšky na VŠMÚ.
Do ďalších rokov jej želáme najmä pevné zdravie a veľa dôvodov
na úsmev.


Text, foto: N. Jánošová

V rámci 10. ročníka slovensko-rakúskej spolupráce sa študenti štátneho gymnázia zúčastnili na záverečnej konferencii v Jazykovom inštitúte Rakúskej armády vo Viedni. Po privítaní náčelníkom inštitútu, plukovníkom generálneho štábu T. Froňkom, študenti prezentovali svoje práce v nemeckom a anglickom jazyku.
Ústrednou témou konferencie
bola chudoba a jej politický a etický aspekt. Gymnazisti svoje práce
zamerali na druhy chudoby, príčiny chudoby, dôsledky, ale priniesli
aj štatistické údaje o tom, akými finančnými obnosmi pomáhajú jednotlivé krajiny v rámci oficiálnej

humanitárnej a rozvojovej pomoci. Pozornosť venovali aj vojnovým
konfliktom v súčasnosti a migrácii
ako prirodzenému dôsledku politík
štátov.
Pokračovaním konferencie bola
diskusia s pánom Soudkom, ktorý pôsobil na hraniciach a vytvoril

androidovskú aplikáciu na dorozumievanie sa v arabčine. Spestrením
programu bol obed vo vojenskej jedálni a návšteva vojensko-historického múzea. Študenti získali množstvo nových informácií a zážitkov, za
ktoré organizátorom ďakujeme.

Text: T. Vašková, foto: -gym-

Študentská konferencia
v cirkevnom gymnáziu
V úvode mája prekročili bývalí absolventi cirkevného gymnázia v Malackách opäť brány školy, aby zacítili svojrázne študentské prostredie, vzduch naplnený radosťou, uvideli svojich bývalých profesorov a mali znova pocit, že patria do školskej komunity. I keď pre zaneprázdnenosť nestihli prísť všetci, pripravená konferencia bola
veľmi bohatá.

Do študentských uší sa dostali
informácie o divadle od Michala Jánoša, absolventa doktorandského
štúdia herectva VŠMU, ktorý pôsobí ako herec v Palárikovom divadle
v Trnave, a od Denisa Farkaša, študenta divadelného manažmentu na

VŠMU. Rozprávali o tom, s čím všetkým sa musí herec alebo producent
vysporiadať a čo ponúka štúdium na
VŠMU. Ivana Handanovičová, magisterka na PRIF UK, oboznámila mládežníkov s prácou ekológa. Tomáš
Slama, študent na MatFyz, pred-

stavil, čo robí typický informatik
a v akých programoch pracuje. Tomáš Richveis, absolvent práva, zasa
ukázal náplň svojej práce.
Svoje práce prezentovali aj súčasní študenti gymnázia. Išlo o prezentácie, s ktorými súťažili v celoslovenskom kole súťaže SOČ. Isabel
de Pasquale poradila, ako sa rýchlo
a efektívne naučiť cudzí jazyk, šprintér Michal Mecháček skúmal, aký
vplyv má cvičenie s činkami na výkonnosť šprintérov. Barbora Okruhlicová prezentovala svoju odbornú
prácu o tréningu vrcholovej tenistky
po zranení s cieľom vrátiť sa do súťažného kolotoča.
Tretí ročník Študentskej konferencie dal študentom možnosť stretnúť
ľudí, ktorí študujú to, čo by chceli aj
oni sami. Bývalí gymnazisti poskytli tým súčasným cenné informácie
i rady, ktoré na webových stránkach
nenájdu.				
Text: M Siváková (upr.), foto: -gym-

Prijímacie pohovory do ZUŠ
Máte talentované dieťa v predškolskom alebo školskom veku? Objavte,
čo sa v ňom skrýva, a príďte na prijímacie talentové skúšky do Základnej
umeleckej školy v Malackách. Budú sa konať v piatok 10. júna v čase od
16.00 do 19.00 h a v sobotu 11. júna v čase od 9.00 do 15.00 h.
Skúšky pre hudobný a tanečný odbor sa uskutočnia v hlavnej budove
ZUŠ na Záhoráckej ulici 1918 a pre literárno-dramatický a výtvarný odbor budú v budove synagógy. 
-ZUŠ Malacky-
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Remeslá v Malackách – pozvánka na jedinečnú výstavu
MCK - Múzeum Michala Tillnera v Malackách pripravilo jedinečnú výstavu o histórii remesiel na území mesta. Výstava je výsledkom dlhoročnej
práce pracovníkov múzea a vznikla v spolupráci so Štátnym archívom
v Bratislave, Záhorským múzeom v Skalici a s finančným príspevkom
Bratislavského samosprávneho kraja.
Expozíciu nájdete vo výstavných
priestoroch kaštieľa v Malackách po-

čas celej letnej sezóny. Návštevníci sa
dozvedia o vzniku a vývoji jednotlivých remesiel na území mesta a uvidia
zaujímavé a jedinečné zbierkové predmety múzea i historické písomnosti - výučné listy z čias monarchie, kúpnu zmluvu na malackú lekáreň z roku
1874 a drobnosti z vybavenia lekárne,
sériu fliaš malackých sifonárov, ukážky habánskej džbankárskej produkcie,
kolekciu pálfiovských tehál, fotografie
najstarších malackých fotografov, ale aj
ukážky tvorby významných fotografov
Angerera či Langhansa a mnohé iné zaujímavosti.
Výstavu slávnostne otvorili v sobotu 21. mája o 15.00 h v rámci podujatia Noc v kaštieli, ktorým sa pracovníci Mestského centra kultúry Malacky - Múzea Michala Tillnera zapojili do tohtoročnej Noci múzeí a galérií

2016. Výstava potrvá do 11. septembra. Sprístupnená pre verejnosť bude

každú stredu až piatok v čase od 10.00
do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h

a cez víkendy od 14.00 do 17.00 h.
Všetci ste srdečne pozvaní!
-mck-

Oslava rodiny
už v nedeľu 5. júna
Spojená škola sv. Františka Assiského pozýva všetkých Malačanov, ale
aj obyvateľov okolitých obcí na spoločnú oslavu rodiny. Deň rodiny, ktorý sa koná po celom Slovensku, koordinuje Fórum kresťanských inštitúcií a v Malackách sa uskutočňuje pod záštitou primátora Juraja Říhu.
„Deň rodiny pre nás predstavuje osobitný spôsob, ako môžeme v tejto hektickej dobe poukázať na rodinu ako základný životný a sociálny priestor, v ktorom
človek získava unikátnu skúsenosť pociťovanej lásky, bezpodmienečného prijatia
a bezpečia. Vnímame ako podstatné aktívne zdôrazňovať a ochraňovať v spoločnosti dobro a zmysel každej ľudskej rodiny,“ hovorí riaditeľ spojenej školy Daniel
Masarovič.
Podujatie sa začne svätou omšou za
všetky rodiny, ktorú bude priamo na pódiu na dvore spojenej školy celebrovať
páter T. Lesňák. V prípade nepriaznivého počasia bude svätá omša v kostole.
V programe sa predstavia deti z cirkevnej školy, detské divadielko z Divadla
na hambálku, folklórny súbor Lábjan
i kapela Kéfas. V rámci sprievodného
programu na vás čakajú rôzne športo-

vo-spoločenské aktivity ako tvorivé dielne, jazdenie na koni, maľovanie na tvár
a ďalšie. Tento deň by však pre všetkých
mal byť najmä príležitosťou byť so svojimi najdrahšími a zároveň zakúsiť atmosféru stretnutia s inými rodinami.
„Škola môže a má byť miestom priateľského stretávania a zbližovania rodín,
pretože každá rodina nevyhnutne potrebuje byť živou súčasťou väčšieho spoločenstva, ktoré jej napomáha objavovať
a plniť svoju misiu. Veríme, že nielen dieťa, ale každý z nás je v najdôležitejšom
životnom povolaní školákom, ktorý je
pozvaný učiť sa byť milujúcejším a láskavejším otcom a matkou, synom a dcérou,
bratom a sestrou. Dúfame, že spolu prežijeme nádherný a radostný deň, ktorý
posilní a oživí vzťahy v našich rodinách,“
uzatvára riaditeľ spojenej školy.

N. Jánošová
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Termíny uzávierok Malackého hlasu
nájdete na www.malackyhlas.sk.

Malackí seniori víťazne
Členovia Jednoty dôchodcov z Malaciek sa zúčastnili na Okresných športových hrách v Jablonovom. V krásnom a príjemnom prostredí súťažili vo
viacerých disciplínach a dokázali, že aj
v seniorskom veku vedia so zanietením
a odhodlaním zdolávať prekážky.
Náš súťažný tím 15 športovcov získal v konkurencii družstiev z ostatných

obcí okresu Malacky tri prvé miesta,
jedno druhé a jedno tretie miesto, čím
sme sa stali celkovým víťazom športových hier v tomto roku.
Odmenou pre víťazov bolo veselé
sólo v podaní hudobnej skupiny Slezákovci. Malačania tak odchádzali domov
síce unavení, ale v dobrej nálade a pohode.  Text: D. Bukovská, foto: JDS

očnécentrum
NEMOCNICA MALACKY

Od ostrého videnia
Vás delí 30 minút
Šedý zákal

Katarakta

Jednota dôchodcov pozýva
na podujatia
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov v Malackách organizuje v júni podujatia, na ktoré srdečne pozýva všetkých svojich členov.
Niektoré termíny budú spresnené
neskôr. Prihlásiť sa môžete v klube
dôchodcov.

• j uniáles vo Veľkých Levároch
(10. júna)
• zájazd do Trnavy a Dolnej Krupej
(16. júna)
• opekačka na Včelnici
• prednáška na tému Zdravotné
riziká v seniorskom veku

Opýtajte sa na túto možnosť svojho lekára
alebo získajte viac informácií na:

034/28 29 700

www.nemocnicamalacky.sk
Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
ZSE inz Malacky hlas 258x169 ri.indd 1
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Božské Lurdy
Nezabudnuteľný zážitok. Taký pripravil pre klientov a asistentov malackej neziskovej organizácie Vstúpte dekan malackej farnosti vdp. Ján Hudec. Pozval
ich na 58. púť do Lúrd, ktorú v rámci celosvetovej tradície v prvý májový víkend organizuje Maltézsky rád. Na prelome apríla a mája tak prežili krásne chvíle
na mieste obklopenom Pyrenejami so zázračným miestom, kde sa pred viac ako 150 rokmi pri Massabielskej skale zjavila 14-ročnej Bernadete Panna Mária.

Dotĺklo srdce, utíchol Tvoj hlas, ale
v spomienkach si stále pri nás.
21. mája sme si pripomenuli
6. výročie úmrtia Karola Kuru.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry, mama, sestra, bratia
a ostatná rodina.

Život Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach zostávaš
stále žiť.
23. mája sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás navždy opustil
Peter Špoták z Malaciek. S láskou
a úctou spomínajú manželka,
dcéry, syn, zať, vnúčatá. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú
spomienku.

JÚNOVÍ JUBILANTI
80 Šaban Ameti, Margita Čermáková, Ľudmila Hrubá, Mária
Jurkovičová, Augustín Kuklovský, Žofia Nemochovská, Lýdia
Purová, Pavla Šelcová
85 Janka Čermáková, František Fritz,
Vladimír Mrník, Antónia Výletová
90 Mária Bilkovičová
91 Cecília Maďaričová, Zdenka
Práthová, Alžbeta Walachová
93 Anna Chabičovská, Leokádia
Valentovičová
94 Július Sikula
98 Jozefa Ciganková

MALACKÁ MATRIKA
od 9. 5. do 23. 5.
Sobáše:
Michal Kurka a Anita Miškovičová
Róbert Vaniš a Martina Vačková
Peter Feranec a Natália Kimličková
Lukáš Ondrejkovič a Nikoleta Lipková
Úmrtia: Zita Drndjáková, Bratislava-Vrakuňa, *1942; Mária Hamburgová, Malacky, *1933; Dušan Petrík,
Kuchyňa, *1962; Karol Kovár, Plavecký
Štvrtok, *1954; Milan Jankovič, Plavecký Štvrtok, *1969

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Maltézska púť
Lurdy ročne navštívi asi 5 miliónov
pútnikov, prevažne chorých, ktorí veria v uzdravenie. V rokoch 1858 - 1914
tu zaznamenali až 4445 zázračných
uzdravení, cirkvou uznaných bolo podľa prísnych kritérií niekoľko desiatok.
V piatok 29. apríla vyrazilo na cestu dovedna dvadsaťjeden pútnikov z malackej farnosti, z toho šiesti zo Vstúpte.
Zo Slovenska sa Maltézska púť organizovala druhýkrát a zúčastnilo sa na nej
do dvesto pútnikov. Organizácia bola
skutočne precízna. Hneď na bratislavskom letisku dostali účastníci inštrukcie
spolu hrejivým šálom s logom maltézskych rytierov. Ten sa stal poznávacím
znamením pre ďalšie dni.
Lurdy očaria
Je pravda, že Lurdy sú zasadené do
krásneho prostredia, ktoré umocňuje
celkový zážitok a hlboký dojem, či už
patríte k veriacim alebo neveriacim.
Tisíce ľudí na vozíčkoch, ktorí s pokorou prichádzajú prosiť o pomoc a dúfajú v zázrak, vám nastavujú zrkadlo.
„Chceli sme z Lúrd zažiť čo najviac, preto

sme sa s radosťou zúčastňovali na všetkých obradoch, aj na medzinárodnej
omši v podzemnej bazilike s účasťou do
30 tisíc ľudí. Vybrali sme sa po stopách
svätej Bernadety, absolvovali predpolnočnú krížovú cestu pri rieke Gáve a za

Slovensko sme zaspievali v zástupe veriacich pred Bazilikou Ružencovej Panny
Márie. A „dobyli“ sme aj lurdskú pevnosť
zo 14. storočia – dnes Pyrenejské múzeum. Veru, Lurdy nás očarili,“ opisuje
Lucia Vidanová zo Vstúpte a dodáva:

Dve zlaté pre plavkyňu zo Vstúpte
Hanka Sýkorová, klientka zo
Vstúpte, n. o., sa stala dvojnásobnou majsterkou Slovenska.
Hanka spolu s Karolom Hlavenkom reprezentovali Malacky
na 1. Majstrovstvách Slovenska
v plávaní mládeže s Downovým
syndrómom, ktoré sa uskutočnili 21. mája v Trenčíne.

tom som ten strach prekonala s pomocou mojej maminky a asistentiek
zo Vstúpte a to prinieslo svoje ovocie,“
povedala Hanka, ktorá chce teraz
trénovať ešte potápanie. Práve kvôli strachu z ponorenia ju v jednej kategórii súperka preplávala.
Vstúpte úspešne reprezentoval
aj Karol Hlavenka. Skončil v mužských kategóriách 50 a 100 m prsia
na 4. mieste. Veľmi pekne ďakujeme
vedeniu ŠH Malina, že nám vytvára
podmienky, aby sme mohli dvakrát
do týždňa absolvovať s klientmi akvaterapiu. Ťažko na cvičisku, ľahko
na bojisku. Úspech „vstupákov“ hovorí za všetko.

Text, foto: L. Vidanová

Hanka získala 1. miesto v disciplíne 25 m voľný spôsob v kategórii
ženy, 25 m voľný spôsob v kategórii ženy s DS a na dráhe dlhej 50 m
prsia získala striebornú medailu.
„Veľmi sa teším, mám dobrý pocit,
že tréning sa vyplatil. Keď som bola
malá, tak som sa bála vody, no po-

„Zo srdca ďakujeme vdp. Jánovi Hudecovi, nášmu dekanovi a spoluzakladateľovi občianskeho združenia Lurdský
prameň, za jeho štedrosť a milé sprevádzanie púťou.“

Text, foto: Vstúpte, n. o.
BALOHOŽELANIE

22. mája oslávila milovaná Zuzana Palátová krásnych 80 rokov.
Prajeme Ti veľa zdravia, šťastia, nech
slniečko Ti svieti pre radosť, nech
Tvoje srdce nepocíti klam, to Ti prajeme k Tvojim narodeninám.
Manžel Jozef, syn Jozef a dcéra
Zuzana s rodinami, vnúčatá Jozef,
Viliam, Katarína s rodinou a Peter
s priateľkou Zuzanou. Pravnúčatá
Denis, Saška, Natálka, Vilko,
Sabinka a Terezka posielajú
babke veľký bozk.

Belasý motýľ 2016 aj v Malackách
Cieľom kampane s názvom Belasý motýľ je informovať verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj iných nervovosvalových ochoreniach a získať finančné prostriedky na doplatky za kompenzačné pomôcky
pre ľudí, ktorí s týmto ochorením žijú. Zbierka sa uskutoční 10. júna aj v uliciach Malaciek.
Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť,
odkázanosť na pomoc druhej osoby
a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci
priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých.
Deň ľudí so svalovou dystrofiou sa
koná v 60 slovenských mestách a dedinách. Organizujú ho sami členovia
OMD v SR, ľudia so svalovou dystrofiou
za pomoci dobrovoľníkov. V uliciach

svojich bydlísk rozdávajú symbol ochorenia – belasé motýliky a informačné
letáčiky. Motýľ je svojou krehkosťou aj
túžbou po slobodnom pohybe symbolom ľudí so svalovou dystrofiou.
Ako môžeme pomôcť?
10. júna v Deň ľudí so svalovou dystrofiou môžete prispieť do pokladniček,
s ktorými sa v Malackách budú pohybovať ľudia so svalovou dystrofiou, aby
sami informovali verejnosť o ochore-

ní a živote s touto chorobou. Sú však aj
ďalšie možnosti:
1. On-line na webovej stránke
www.belasymotyl.sk
Bankovým prevodom môžete prispieť
ľubovoľnou sumou.
2. Na číslo účtu verejnej zbierky:
SK2211000000002921867476
Bankovým prevodom môžete prispieť
ľubovoľnou sumou.

3. Zaslaním darcovskej SMS
Pošlite SMS s textom DMS MOTYL na
číslo 877, ktoré platí pre všetkých operátorov. Cena darcovskej SMS správy
sú 2 €.
Zbierka je povolená na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o povolení konania verejnej zbierky č. SVS –
OVSR – 2015-032502 do 30. novembra
2016.
-ts-
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Nový šport v Malackách
Do Malaciek prichádza nový šport Nordic Walking alebo severská
chôdza. Táto aktivita vznikla v Škandinávii, kde ju využívali v príprave
najmä bežci na lyžiach, a svoj pôvod má vo Fínsku v horských regiónoch.
Ide pritom o nenáročnú aktivitu, ktorú zvládne každý. Športovkyňa telom aj dušou, Malačianka Ružena Hamarová, ktorá sa pre zranenie
a operáciu dostala práve k Nordic Walkingu, si ho zamilovala a rozhodla
sa ho dokonca vyučovať v našom meste.

ČSFA Malacky – Fiorentina 1:0

Čo si máme predstaviť pod pojmom
Nordic Walking?
Ide o šport, ktorý je účinným spaľovačom tukov, má pozitívny vplyv
na kardiovaskulárny systém, stavy
po operáciách pohybového aparátu,
neurologické choroby, obezitu, osteoporózu a artrózu, pozitívne ovplyvňuje psychiku a odbúrava stres. Je
vhodný pre všetky vekové kategórie,

rodným povrchom po okolí, v každom počasí.

štíhlych či obéznych, kondične menej zdatných či ako doplnok tréningového procesu športovca, pre všetkých, čo sa chcú hýbať na čerstvom
vzduchu.

dzi nimi je hlavne v úchyte palíc. Nordic
Walking palice majú držadlo s pútkom
v tvare rukavice bez prstov, na rozdiel
od trekingových, ktoré majú len pevný remienok na uchytenie palice. Ak
si nie ste istý výberom palíc, stačí prísť
na našu tréningovú hodinu a paličky si
môžete vyskúšať, vždy budú jedny voľné k dispozícii.
Viac sa dozviete na facebookovom
profile Nordic Walking Malacky, Rohožník a okolie alebo na e-mailovej adrese:
ruzena.hamarova@gmail.com.
Za rozhovor ďakuje N. Jánošová.
Foto: archív R. H.

Čo budú záujemcovia o tento šport
potrebovať?
Potrebovať budú iba špeciálne Nordic Walking paličky. Ale pozor, často
sa stáva, že aj v obchode vám ponúknu namiesto Nordic palíc trekingové,
čiže vychádzkové palice. Rozdiel me-

„Ideme na Liverpool a Juventus Turín!“

Veľký úspech dosiahli deti z futbalovej akadémie ČSFA z Malaciek. Malí futbalisti porazili taliansku Fiorentinu 1:0
gólom Adama Bobovnického a vyhrali základnú skupinu na turnaji pred Grazom, Mariborom a Fiorentínou.
Neskôr, žiaľ, prišla na malackých futbalistov aj slabšia chvíľka, a to v osemfinále, kde prehrali 0:1 s neskorším finalistom SV Donaustadt. V zápase sa
súperi prakticky nedostali k našej bránke, ale vďaka jednej strele vyhrali.
Turnaje U11 a U12 boli mimoriadne kvalitné. Hrali mužstvá ako Sturm
Graz, Fiorentina, Admira Viedeň, Ferencsvaros Budapešt, Spartak Trnava,
Celje, Záhreb, Haladasz Szombathely a iné. Malačanov mrzí spomínané
zaváhanie, celkový výkon mužstva bol
však dobrý a ocenil ho aj hlavný usporiadateľ, keď povedal, že je škoda, že
vo finále nie sú práve naši hráči.
Mladšia prípravka ČSFA U9 a U10
sa prebojovala po oba dni turnaja do

osemfinále. Žiaľ, vypadla na jedenástky i keď v zápase s Grazom bola bližšie
k výhre ako súper.
V polovici mája súťažili aj prípravky U6 a U7 na turnaji v Hodoníne a taktiež zanechali dobrý dojem
a predviedli pekné akcie. Vyhrali niekoľko zápasov s Hodonínom a Skalicou. V týchto menších kategóriách je
však dôležitá zábava a až nakoniec
výsledok, o čom svedčí hlavne radosť
detí v každom zápase. Malackých futbalistov z ČSFA čaká za o týždne ďalší
súper svetového rangu. Svoje schopnosti si zmerajú s FC Liverpool a Juventus Turín. Veríme v ďalší super
výsledok našej futbalovej akadémie
v Malackách.

V Rakúsku reprezentovali: Danko
Danihel, Michal Zeithaml, Sinischa Kubovič, Adam Geleta, Adam Krajčír, Ondrej Šegeda, Alex Klimčík, Martin Javro,
Adam Bobovnický, Artur Haba, Lukáš
Xavi Pristach, Mirko Toman, Ivanka Kozárová, Kristán Csente, Martin Čulen;
tréneri: Marek Danihel, Ján Kubovič,
Peter Pristach, Marcel Halla, Miroslav
Uhrinec.
Česko – Slovenská futbalová akadémia v Malackách organizuje v sobotu 28. mája o 10.00 h v ZŠ Štúrova
v Malackách výber detí od 4 do 11 rokov. Záujemcovia musia prísť v športovom oblečení. Viac informácií:
0903 17 00 19 alebo na www.csfa.sk.

Text, foto: J. Kubovič

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.
Prípravka A2 BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
28. 5. 9.30 h FC Malacky - MFK Rusovce

II. liga mladší žiaci BFZ
29. 5. 12.00 h ŠK Žolík Malacky – FC Ružinov Bratislava

Prípravka B2 BFZ
28. 5. 9.30 h ŠK Žolík Malacky - MFK Rusovce

I. trieda starší žiaci„B“ BFZ
4. 6. 11.30 h ŠK Žolík Malacky B – TJ Veľké Leváre

II. liga starší žiaci BFZ
29. 5. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – FC Ružinov Bratislava

Prípravka C (Scorpions liga)
4. 6. 14.00 h ŠK Žolík Malacky – OFK Dunajská Lužná

Ako vyzerá hodina Nordic Walkingu?
Tréningová hodina sa skladá z rozcvičky (5 min.), samotnej
chôdze v individuálnom tempe, ktorú dopĺňame jednoduchými cvikmi s paličkami (40 - 50 min.), a strečingu (5 min.). Trasu si volíme podľa
fyzickej zdatnosti skupinky, najčastejšie je to lesná či poľná cesta s prí-

Klub vodného motorizmu MA-JAK Malacky odštartoval sezónu 2016
V úvode mája sa v Medveďove
uskutočnilo 1. kolo Majstrovstiev Slovenska vo vodnom motorizme Formula Future, kde
malackí pretekári z klubu KVM
MA-JAK Malacky úspešne odštartovali sezónu.
Klub vznikol len tento rok vo februári a aj napriek mnohým prekážkam a tréningom na poslednú chvíľu
si Malačania z pretekov odniesli

domov medaily. V kategórii mladších žiakov si zlato vybojoval Oliver
Truchlý (10 r.) a striebro Kristián Viktorín (9 r.). V kategórii starších žiakov
získal bronz Samuel Kandil (16 r.) a na
6. mieste skončil Kristián Lisý (15 r.).
Chlapci si vyskúšali aj jazdu na
rýchlostnom klzáku a v tejto kategórii sa najrýchlejším pretekárom stal
Kristián Viktorín. Vodných motoristov čaká ešte ďalších päť kôl súťaže,
ktoré sa uskutočnia v Komárne, Pieš-

ťanoch, Jakubove a dvojdňový seriál
pretekov bude v Gabčíkove. Ten spoluorganizuje aj KVM MA-JAK.
-ts-
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