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ÚVODNÍK

O máji, 
čase lásky
 Zviaže vás k  sebe ako snopy 
obilia. Vymláti až na holé zrno. Pre-
oseje, aby ste sa zbavili pliev. Zome-
lie  dobiela. Bude vás hniesť, dokiaľ 
nebudete poddajní, a  potom vás 
predloží svojmu obetnému ohňu, 
aby sa z vás stal posvätný chlieb. To 
všetko s vami urobí, aby ste odhalili 
tajomstvo srdca... Láska. Takto ju 
ako celistvý systém, ktorý umožňuje 
pochopenie podstaty bytia, popisu-
je básnik Chalíl Džibrán. Klamal by 
každý, kto by tvrdil, že najušľach-
tilejší ľudský cit nepozná. Vďaka 
nej píšem tieto riadky a  vďaka nej 
moje slová čítajú niečie oči. Pretože 
len vďaka nej sme na svete. Májová 
láska je najčastejšie spájaná práve 
s partnerskými vzťahmi. Zamilujete 
sa a odrazu zistíte, že je vám s nie-
kým náramne dobre. Zaľúbených 
dvojíc sú plné parky a parčíky, ná-
mestia. Máj túto skutočnosť len 
podčiarkuje. Láska je pre človeka 
rovnako dôležitá ako dýchanie. Aj 
bez nej by sme zomreli.   
 Permanentne sú však v pohoto-
vosti aj iné druhy lásky. Niekto môže 
milovať rybárčenie, iný varenie. 
Bezbrannú nemú tvár, ktorá rov-
nako dokáže opätovať city. Mnohí 
s láskou vykonávajú dokonca svoju 
každodennú prácu. Tak ako my pre 
vás s  láskou pripravujeme každý 
jeden Malacký hlas. Materiálov je 
vždy toľko, že by sme mohli vydať 
naraz aj dvoje novín. To však nejde, 
a preto citlivo zvažujeme a pri tvor-
be čísla prihliadame na to, aby sme 
v  konečnom dôsledku uspokojili 
všetkých. Verte, býva to veľmi ná-
ročné, veď v Malackách sa žije napl-
no. A vy toto dianie môžete ovplyv-
ňovať rovnako s  láskou. Nechajte 
rásť nové stromy, nezničte živý plot, 
ktorý pri škole vysadili detské ruky, 
neubližujte si navzájom a  vážte 
slová, ktoré už nikdy nepôjdu vziať 
späť. Uvedomte si, že žiadna láska 
sa nedá ukradnúť, vykričať, vy-
dupať, vybúchať do stola, prikázať 
ani nariadiť zákonom. 
 S  príchodom mája láska ako-
by stúpla na cene. Má u nás akúsi 
protekciu. Doprajme si jej preto 
plné priehrštie a rovnako ju roz-
dávajme ostaným. Ukážme tým, 
ktorým sa jej nedostalo toľko, 
koľko by chceli a potrebovali, že 
láska vie byť bezodná. Nebojme 
sa jej, vždy stojí za to. Sme ľudia 
a  je nám to dané, neskryjeme sa 
pred ňou, najvyšší stupeň vývoja 
centrálneho nervstva nás nepustí. 
Na pomyselnej bežeckej trati me-
dzi sebou súperia rôzne vlastnosti 
človeka. Láska sa ako úžasný a sil-
ný ľudský cit dostáva s príchodom 
jari a  mája do popredia. Nechaj-
me ju vyhrať. Umožníme tým ví-
ťazstvo aj sebe samým a objavíme 
ho v sebe vždy, keď bude treba. Aj 
keď už nebude máj.   

I. Sochorová

Prvý máj je za nami, nech žijú Prvomájové Malacky 2018! 
Zámocký park sa 1. mája premenil na pestrofarebnú paletu podujatí, atrakcií, vystúpení a  aktivít pre všetky vekové kategórie. Atmosféru zná-
sobilo množstvo dobrého jedla a pitia a v neposlednom rade aj krásne počasie. 

Do areálu kaštieľa mierili tisícky náv-
števníkov, ktorí si nechceli nechať ujsť 
veľkolepé mestské podujatie Prvomá-
jové Malacky 2017. Tradičná akcia 
ponúkla bohatý program rôznych 
žánrov. Zámocký park bol rozdelený 
do šiestich zón, aby si každý našiel to 
svoje. Na hlavnom pódiu sa vystriedali 
domáci i cezpoľní, amatéri i profesi-
onáli z oblasti hudby, tanca a spevu. 
Tanečná skupina Saltatrix, speváci 
z CVČ, mažoretky ELLA, folklórny sú-
bor Macejko, dychová hudba Mala-
čané, malacká hudobná skupina Dar-

zoy, Sima Martausová, Pavol Ham-
mel so sprevádzajúcim gitaristom Ju-
rajom Burianom, Samuel Tomeček 
a napokon Celeste Buckingham hrali, 
spievali a tancovali nadšenému publi-
ku nielen z Malaciek, ale i z okolitých 
miest a obcí. Historická zóna navodi-
la stredovekú atmosféru a ponúkla 
rytierske turnaje ako za starých čias. 
Farmárska zóna ukázala, že máme 
stále blízko k prírode, od grill show sa 
niesla neopakovateľná vôňa všakova-
kých dobrôt. Okrem iného tu niekoľko 
družstiev zápolilo v grilovaní a odnies-

lo si vecné ceny, ktoré sa určite zídu 
pri letných párty. Mladšie generácie si 
1. máj užili v detskej zóne, v zóne Friku-
lin i v priľahlom skateparku. Tých naj-
menších potešili transformeri, veselý 
klaun Pepele, bábkové divadlo Studna 
s rozprávkou o čertoch, ale i futbalová 
exhibícia, v ktorej si deti mohli vyskú-
šať svoje loptové zručnosti.
 „Mojím želaním bolo priblížiť Prvo-
májové Malacky viac k rodinnému podu-
jatiu a usporiadať program s atrakciami 
tak, aby sme zvýšili počet miest na sede-
nie a rozložili stánky do celého parku,“ po-

vedal pre Malacký hlas primátor mesta 
Juraj Říha a dodal: „Viem, že sa nedá vy-
hovieť všetkým, pretože je veľmi náročné 
skĺbiť žáner, iné obsadenie a udržať vôbec 
financovanie takého veľkého podujatia. 
Rozprával som s mnohými návštevníkmi 
a potešilo ma, že sa tieto zmeny prijali 
pozitívne. Samozrejme, vždy je čo zlep-
šovať. Preto vnímam ako náš záväzok aj 
naďalej pracovať na zmenách k lepšiemu 
v prospech atmosféry a návštevníkov.“
Nech teda žijú Prvomájové Malacky 
2018!

Text a foto: I. Sochorová   
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Výberové konanie: 
vedúci Útvaru výstavby 

a životného prostredia MsÚ 
Mesto Malacky v  súlade s  ustanovením § 5 zákona NR SR č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vy-
hlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci útvaru 
výstavby a životného prostredia.

Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Malacky

 Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na 
dobu určitú na jeden rok s  možnosťou predĺženia pracovného pomeru 
na dobu neurčitú 
Termín nástupu: podľa dohody

Rámcová náplň práce:
komplexná riadiaca a koordinačná činnosť v oblasti preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku stavebného úradu, životného prostredia, ochrany 
krajiny a prírody, odpadového hospodárstva, vody a ovzdušia, pozemných 
komunikácií a cestnej dopravy

Kvalifikačné predpoklady:
•	 vysokoškolské	vzdelanie	druhého	stupňa	stavebné	alebo	právne		

Iné kritériá a požiadavky:
•	 odborná	prax	minimálne	2	roky,	prax	vo	verejnej	správe	výhodou,
•	 vítaná	znalosť	stavebného	práva,	
•	 znalosť	 platných	 právnych	 predpisov	 v  oblasti	 územnej	 samosprávy	

a štátnej správy, 
•	 bezúhonnosť,
•	 spôsobilosť	na	právne	úkony	v plnom	rozsahu,	zdravotná	spôsobilosť,
•	 znalosť	práce	s PC	(MS	Office,	Internet),
•	 znalosť	cudzieho	jazyka	výhodou,
•	 organizačné	schopnosti,	samostatnosť,	spoľahlivosť,	flexibilita,
•	 vodičský	preukaz	skupiny	B.

Zoznam požadovaných dokladov: 
•	 žiadosť	o účasť	na	výberovom	konaní	s uvedením	telefonického	a e-mai-

lového kontaktu,
•	 výpis	registra	trestov	nie	starší	ako	3	mesiace,
•	 podpísaný	štruktúrovaný	životopis,	
•	 overená	kópia	dokladu	o vzdelaní,
•	 čestné	 vyhlásenie	 o  spôsobilosti	 na	 právne	 úkony	 v  plnom	 rozsahu	

a o zdravotnej spôsobilosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
 Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v za-
lepenej obálke s označením Výberové konanie – Vedúci útvaru výstavby 
a životného prostredia – neotvárať najneskôr do 30. mája 2017 na adre-
su: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žia-
dosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

 Uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti na výberovom konaní, 
oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní vopred termín, miesto a ho-
dinu výberového konania.

TEKOS odpredáva 
veľkoobjemové nádoby 
	 Mestská	obchodná	spoločnosť	TEKOS	ponúka	na	predaj	použité	(zacho-
valé)	nádoby	s objemom	120	litrov	a	240	litrov	s 50-percentnou	zľavou.
V prípade záujmu môžete prísť osobne do sídla spoločnosti na Par-
tizánskej ulici. 

-red-

TALENTOVÉ SKÚŠKY DO TRIEDY SO ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU
PRE ŽIAKOV ŠKÔL MESTA A OKRESU MALACKY

Základná škola, Záhorácka č. 95, 901 01 Malacky pozýva žiakov 4. ročníkov na talentové

skúšky do triedy so športovou prípravou so zameraním na atletiku a volejbal v školskom roku

2017/2018.

Termín: piatok 19. máj 2017 o 14:00 

Miesto: telocvičňa/atletická dráha ZŠ, Záhorácka č. 95, Malacky

Kritériá na prijatie do športovej triedy:

➢ súhlas zákonného zástupcu so zaradením do športovej triedy,

➢ úspešné zvládnutie talentových skúšok (treba si priniesť športové oblečenie a obuv),

➢ potvrdenie o absolvovaní psychodiagnostického vyšetrenia (zabezpečí škola), 

➢ lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Obsah talentových skúšok do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na atletiku

a     volejbal:

atletika: beh na 50 m, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, beh na 500 m
volejbal: telesná výška, dosah v stoji, člnkový beh 4 x 10 m, skok do diaľky z miesta,

hod plnou loptou (1 kg), ľah–sed za 1 minútu, preskoky cez švihadlo za 1

minútu

Ponúkame:

 rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy,

 atletickú dráhu s tartanovým povrchom,

 veľkorysé priestory (dve telocvične, posilňovňa),

 kvalifikovaných trénerov (ich zverenci dosahujú množstvo úspechov od okresných

kôl až po celoslovenské a medzinárodné, mnohí sú vrcholoví športovci),

 zmysluplné využitie voľného času. 

Kontakty

tel.: 034/772 38 62
e-mail: zs4malacky@zs4malacky.sk
web: www.zs4malacky.edupage.sk 

Aj Malacky chodia do 
práce na bicykli
	 Celoslovenská	súťaž	Do	práce	na	
bicykli je už v plnom prúde. V piatok 
5. mája sa skončila možnosť registrá-
cie, pričom súťaží sa už od 1. mája. 
Medzi	74	 registrovanými	 samosprá-
vami sú aj Malacky. Z nášho mesta 
súťaží 39 tímov so 130 členmi.  
 Niektorí súťažiaci sa bavia 
nielen zdolávaním kilometrov na 
dvoch kolesách, ale zabávali sa aj 

pri vymýšľaní názvov svojich tímov. 
Veď len posúďte sami: za Malacky 
súťažia Dzífčence s  dúhýma jazy-
kama, Frišké kúby, Hnojári či Ma-
lackí strýci.
 Všetkým malackým cyklistickým 
tímom želáme veľa zábavy a čo naj-
viac šťastných kilometrov! 

-red-

Pred ZŠ Štúrova vyrastie nový živý plot
Ani daždivé počasie neodradilo žiakov 6. A triedy zo ZŠ Štúrova od prác na priľahlom pozemku, kde spolu 
so svojimi pedagógmi 28. apríla vysadili živý plot. 

 Areál pred školou najprv vyčisti-
li, potom vykopali jamy, do ktorých 
zasadili rastlinky hlohyne. Keďže táto 
rastlina má rada slnečné počasie, 
všetci veria, že sa jej pri škole na juhu 
mesta bude dariť. Živý plot na Štúrke 
bude plniť estetickú aj ochrannú 
funkciu. „Navyše, plody hlohyne sú 
jedlé, za čo vám budú vďačné aj drobné 
operence, ktoré sa sem budú zlietať 
za chutnými bobuľami, a  vy budete 
môcť sledovať kus živej prírody,“ 
povedala vo svojom príhovore 
žiakom	 Jana	 Chválová	 z  útvaru	
výstavby a  životného prostredia 
Mestského úradu v  Malackách. 
Malých brigádnikov a  iniciátorov 
výsadby prišiel pozdraviť aj zástupca 
primátora Milan Ondrovič. Aktivitu 
pre žiakov pripravila spoločnosť 
ENGIE	 Services,	 ktorá	 sa	 zaoberá	
energetikou, spolu s  občianskym 
združením	 KOZEL	 (Klub	 ochrancov	
zelene)	 zo	 Senice.	 Činnostiam	
v  exteriéri predchádzal zaujímavý 
seminár priamo v  triede. Deti sa 

dozvedeli o triedení odpadu, šetrení 
energie, o  tom, ako to v  týchto 
oblastiach vyzerá nielen u  nás, ale 
aj vo svete. Získané vedomosti si 
preverili v zaujímavých súťažiach. 

Ďalšie nadobudnuté zručnosti 
využijú pri starostlivosti o  živý plot, 
ktorý bude rásť pred ich školou. 

Text a foto: I. Sochorová
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Prijímacie skúšky do Základnej 
umeleckej školy v Malackách

Už onedlho (17. - 19. mája) otvoríme brány Základnej umeleckej školy pre nových žiakov/študentov 
v  4 umeleckých odboroch: literárno – dramatickom, tanečnom, výtvarnom a  hudobnom. Mieru talentu 
bude hodnotiť komisia podľa kritérií pre daný odbor.  

Kritériá prijímacích skúšok 
do LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO 
ODBORU
•	 pre deti, ktoré v  roku 2017/2018 
budú navštevovať posledný ročník MŠ 
•	 pre žiakov, ktorí v  roku 
2017/2018 budú navštevovať 
1. a 2. ročník ZŠ 
Rečový prejav
- hlasový fond, rozsah a farba hlasu
- výslovnosť
- čistota reči
-	spontánnosť	rečového	prejavu	(inter-
akcia,	pohotovosť,	flexibilita)
Rytmické cvičenie, javiskový po-
hyb, hudobný sluch
- zopakovať rytmické cvičenie
- prirodzená chôdza
- chôdza v rôznych charakteroch
Vlastná ukážka
-	ľubovoľný	výber	(poézia,	próza,	pie-
seň)	spamäti

•	 pre žiakov a  študentov vyšších 
ročníkov sú vyššie uvedené kritériá 
doplnené o:
Dramatizácia textovej ukážky
- čítanie neznámeho textu
- čítanie s porozumením
- prerozprávanie príbehu vlastnými 
slovami
Rytmické cvičenie, javiskový po-
hyb, hudobný sluch
- zopakovať melódiu
- fyzická obratnosť
Vlastná ukážka
- recitácia poézie alebo prózy
- ukážka hereckej etudy
- improvizácia na danú tému

Kritériá prijímacích skúšok 
do TANEČNÉHO ODBORU:
•	 pre deti, ktoré v  roku 2017/2018 
budú navštevovať posledný ročník MŠ 
•	 pre žiakov, ktorí v  roku 
2017/2018 budú navštevovať 
1. a 2. ročník ZŠ 
Pohyb
- vlastná tanečno-pohybová ukážka 
na hudbu - improvizácia
- chôdza v priestore: jednoduché na-
podobňovanie typov chôdze
- napodobňovanie pohybu, držanie tela
Fyzické predispozície
- záujem o pohybovú aktivitu
Hudobný sluch 
- zopakovať krátke rytmické cvičenie 
- interpretácia obľúbenej pesničky

•	 pre žiakov a  študentov vyšších 
ročníkov
Fyzické dispozície 
-	vytočenosť,	flexibilita	dolných	kon-
čatín, držanie tela
Hudobný sluch 
- interpretácia obľúbenej piesne
- zopakovanie krátkeho rytmického cvi-
čenia s použitím Orffových nástrojov
Zopakovanie tanečnej variácie 
- miera pamäte a  sústredenia sa na 
pohyb
Ukážka vlastnej choreografie
- improvizácia na hudbu podľa vlast-
ného výberu

Kritériá prijímacích skúšok do VÝ-
TVARNÉHO ODBORU
•	 pre deti, ktoré v roku 2017/2018 

budú navštevovať posledný ročník 
MŠ 
•	 pre žiakov, ktorí v  roku 
2017/2018 budú navštevovať 1. 
a 2. ročník ZŠ 
Prezentácia
-	domáce	výtvarné	práce	(minimálne	
3	výkresy)
Téma
- kresba/maľba známej obľúbenej 
rozprávky	 formou	 ilustrácie	 (kresba	
opisujúca	dej	v príbehu)
Dispozícia 
- nadanie, talent, estetické cítenie, 
technika kresby/maľby  

•	 pre žiakov a  študentov vyšších 
ročníkov
Prezentácia
-	domáce	výtvarné	práce	(minimálne	
3	výkresy)
Téma
- kresba na formát A3 - výtvarná in-
terpretácia najobľúbenejšej činnosti
Dispozícia 
- nástup do schopnosti objektívneho 
skúmania skutočnosti s  podtextom 
racionálneho myslenia, technika 
kresby, talent
Ocenenia
- rodič informuje učiteľa o získaných 
oceneniach a ostatných úspechoch, 
ktoré dieťa dosiahlo vo výtvarnej 
sfére 

Kritériá prijímacích skúšok 
do HUDOBNÉHO ODBORU
•	 pre žiakov, ktorí v  roku 
2017/2018 budú navštevovať 1. 
a 2. ročník ZŠ 
Sluchové zručnosti 
- rozlíšenie jednotlivých vlastností 
tónu	(sila,	výška,	farba,	dĺžka)
- rozlíšenie smeru melodického pohybu, 
výrazné stúpanie a klesanie melódie
Rytmické zručnosti 
- rytmizovanie reči jednoduchej det-
skej riekanky 
- rytmická reprodukcia jednoduchej 
detskej alebo ľudovej piesne
Zručnosti v oblasti vokálnych čin-
ností
spev detských, ľudových a  autor-
ských	piesní	(dve	piesne	podľa	vlast-
ného	výberu)	
Percepčné zručnosti 
identifikácia zvuku základných hu-
dobných nástrojov
Inštrumentálne zručnosti 
zvládnutie hry techniky hry na Orffo-
ve hudobné nástroje 

•	 pre žiakov a  študentov vyšších 
ročníkov
Sluchové zručnosti 
rozlíšenie jednotlivých vlastností 
tónu sluchom, pomocné intonačné 
prostriedky - ľubovoľné gestá zná-
zorňujúce výšku i dĺžku tónov, melo-
dizovať reč 5.-3. a 5.-6.-5.-3. stupňom 
(so-mi,	so-la-si-mi)
Rytmické zručnosti 
rytmizovanie reči reprodukuje 
metrum, reprodukuje rytmus pies-
ne, zopakovanie krátkeho metro 
rytmického cvičenia tlieskaním 
(2/4	a	3/4	takt	–	štvrťové	a osmino-
vé	hodnoty)

Zručnosti v oblasti vokálnych činností
- spev detských, ľudových a  autor-
ských	piesní	(dve	piesne	podľa	vlast-
ného	výberu)	
Percepčné zručnosti 
- orientácia v základných vyjadrova-
cích prostriedkoch hudby
- identifikácia zvuku základných hu-
dobných nástrojov
- rozlíšenie výrazných kontrastov 
v hudbe
- rozlíšenie emocionálne rozdielnych 
typov hudby
- rozoznanie základných hudobných žánrov
Inštrumentálne zručnosti 
- zvládnutie hry techniky hry na Orf-
fove hudobné nástroje 
- žiaci	I.	stupňa	ZŠ:	elementárne	zna-
losti vybraného nástroja
- žiaci	II.	stupňa	ZŠ:	ovládanie	vybra-
ného nástroja

Každý uchádzač o  štúdium bude 
posudzovaný individuálne s  pri-
hliadnutím na jeho vek. 
Všetkým uchádzačom držíme palce 
a tešíme sa na vás. 

Vaša ZUŠ-ka
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Foto: I. Sochorová, Ľ. Pilzová 
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Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

 

Zámocký park Malacky – pri futbalovom ihrisku 
Štart Míľa pre mamu 16:00 
Vstup na podujatie a atrakcie zdarma 

Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Malacky Juraja Říhu. 

Program  
15:00 – 18:00 

Vystúpenie detí z CVČ – Včielka Maja (tanečná rytmika), Šmoulovia (moderné tance, mladšie deti), 
Mimoni (moderné tance, staršie deti)  

Divadielko Jaja s vystúpením „Cesta okolo sveta“ a tvorivými dielňami 

Divadielko Lienka s bábkovým divadielkom „O zlatej rybke“ a tvorivými dielňami 

Šašo Fifo a priatelia - „Šašo Fifo, Vierka a začarované prasiatko“  

Sprievodný program 

skákací hrad, dopravné ihrisko s autíčkami a motorkami, FunFace fotobox, tvorivé dielne, tombola,  
Avon Lady – manikúra, maľovanie na tvár 

Ďakujeme sponzorom: 

27.5. – sobota
Habánsky amfiteáter
14:00 – krojovaný sprievod obcou
14:30 – otvorenie festivalu

Účinkujú:
DFS Leváranek (SR)                        
DFS Žeravjánek (ČR)                       
DFS Juránek (SR)             
DFS Prvosienka (SR)             
DFS Písečánek (ČR)         
DFS Mladá Kościerzyna (PL)

28.5. – nedeľa – 10:00
Kostol Mena Panny Márie sv. omša
s vystúpením súborov Leváranek, 
Písečánek a Mladá Kościerzyna

Sprievodné akcie:
• 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 • www.levaranek.sk
e-mail: levaranek@centrum.sk
GPS súradnice: 48.5020,16.9947 (habánsky dvor)
                          48.5053,17.0036 (kultúrny dom)  

LEVÁRANEK

MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL 

VEĽKÉ LEVÁRE
27. mája 2017

Detské krojované
slávn�ti

Telefón: 0905 810 268 • www.levaranek.sk

GPS súradnice: 48.5020,16.9947 (habánsky dvor)
                          48.5053,17.0036 (kultúrny dom)  

ÁRANEK

Obec
Veľ ké Leváre Berto sk s.r.o. 

Vysoká pri Morave

realizované s �nančnou
podporou

ATOPS
Development s.r.o.

Pozemkové spoločenstvo pozýva na zhromaždenie 
V sobotu 27. mája o 9:00 sa v kine (Hviezdoslavova č. 3) bude konať zhromaždenie vlastníkov pozemkového spoločenstva Združenie vlastníkov po-
dielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách, p. s. 

Program zhromaždenia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, voľba 

volebnej komisie
3. Správa o činnosti a hospodárení 

spoločenstva
4.	 Ročná	účtovná	uzávierka,	jej	

schválenie a rozdelenie finan-
čných prostriedkov za rok 2016

5. Správa a výsledky kontrolnej 
činnosti dozornej rady

6. Správa o obhospodarovaní lesov 
a plán na rok 2017

7. Rozhodnutie zhromaždenia 

o práci členov výboru
8. Diskusia 
9. Návrh uznesenia a hlasovanie 
10. Záver
 Po programe sa budú vyplácať 
podiely. V prípade, že sa na valnom 
zhromaždení nemôžete zúčastniť, 

máte právo splnomocniť na zastu-
povanie iného člena rodiny alebo 
spoločenstva, prípadne tretiu osobu. 
Ďalšie informácie: www.urbarmalacky.eu

Združenie vlastníkov podielov 
urbárskej a želiarskej spoločnosti

Ponúkame klietky na chov prepe-
líc, králikov a činčíl, pasce na líšky a 
kuny, liahne na vajíčka, odchovne 
pre kuriatka, kŕmidlá a napájačky. 
Robíme rozvoz po celom Sloven-
sku. Viac na www.123nakup.eu. 
Tel. 0907 18 18 00.
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Odišiel si bez rozlúčky a v našich 
srdciach si bolesť zanechal. 

30. apríla sme si pripomenuli 
nedožitých 80 rokov a 11. mája 
uplynie 6 rokov, čo nás navždy 

opustil drahý manžel, otec, dedko, 
pradedko a svokor Zdenko Hrica. 

S láskou spomínajú manželka 
Mária, dcéry Ala a Dagmar, 

zaťovia Roman a Vlado, vnúčatá 
Tomy s manželkou, Luky, Jurko, 

Romanka a pravnúčatá 
Alex a Damian.

28. apríla sme si pripomenuli 
2. výročie úmrtia nášho drahého 

manžela, otca a starého otca 
Milan Kupca z Malaciek. 

S láskou v srdci spomínajú 
manželka, synovia, dcéra 

a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku. 

Odišiel si od nás ako krásny sen, 
nepovedal si ani zbohom, už neprídem. 
Zostali len spomienky a odkaz jediný, 

chýbaš nám v kruhu rodiny. 

12. mája si pripomíname 
2. výročie od úmrtia manžela, 
otca a dedka Jozefa Polláka 

z Malaciek. 

31. mája si zároveň pripomenieme 
jeho nedožitých 71 rokov. 

S láskou spomínajú 
manželka, synovia Peter, Pavel 
a	Vladimír	s rodinami,	4	vnúčatá,	

rodina Králová a rodinná 
priateľka Mária.

3. mája sme si pripomenuli 
7. výročie úmrtia našej manželky, 

mamičky a babičky 
Elenky Vittekovej z Malaciek. 

S láskou spomínajú manžel Dušan, 
dcéra Silvia s rodinou a ostatní 

príbuzní. Venujte jej tichú spomienku. 

13. mája si s láskou v srdci 
pripomíname nedožitých 95 rokov 

Augustína Lončeka z Malaciek. 

S veľkou úctou spomínajú 
manželka, dcéry Anna a Jana, 

vnúčatá Stanislav a Janka, pravnúčatá. 
Kto ste ho poznali, spomínajte 

s nami. 

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym za kvetinové dary, 

prejavy sústrasti a účasť 
na poslednej rozlúčke s našou 
drahou manželkou, babkou, 

sestrou a priateľkou 
Evou Bakošovou, 

ktorá zomrela 26. apríla vo veku 
nedožitých 55 rokov. 

Zároveň si 9. mája s hlbokým 
žiaľom pripomíname smutné 

prvé výročie úmrtia našej drahej 
Gabiky Bakošovej, 

ktorá zomrela vo veku 31 rokov. 

Spomínajú otec, brat, dcérka 
Zarka, priateľ a ostatná rodina. 

SPOMIENKY

Jednota dôchodcov 
blahoželá
Dlhoročná predsedníčka 
ZO JDS Malacky 
pani Emília Hnátayová sa 
v máji dožíva významného 
životného jubilea. 

To najkrajšie, čo život môže dať, 
ku krásnemu jubileu chceme zaželať.
Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča, 
žiaľ a smútok nech sa Ti chrbtom otáča.
Zdravie, šťastie, láska a dobrota nech 
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.
                                        
                                        Výbor ZO JDS Malacky

Májoví 
jubilanti

80 Jiřina Alenová
	 Věra	Binčíková
	 Antonín	Borek
 Katarína Danielová
 Mária Gelingerová
 Emília Hnátayová
 Mária Poláková
 Jozef Pustai
 Vlastimil Škoda
 Ondrej Trnka

85 Jarmila Grossmannová
 Jozefa Kudličková
 Emília Petrášová
  Vilma Pfundtnerová

90 Anna Kurková
92 Jolana Lončeková
93 Cecília	Rýdlová

Srdečne blahoželáme!

Dievčatá zo ZŠ Štúrova postúpili 
na majstrovstvá SR vo vybíjanej
 Krajské kolo vo vybíjanej 
bolo pre naše dievčatá veľmi 
očakávanou udalosťou. Netajili 
sa tým, že túžia postúpiť ďalej 
na	 majstrovstvá	 Slovenska.	 Cí-
tili, že na to určite majú, lenže 
v podobnom zložení boli v kraj-
skom kole aj minulý rok. Vtedy 
sa však ešte museli skloniť pred 
silnejšími družstvami a  skončili 
na 3. mieste. 
 Na naše potešenie však dievča-
tá nenechali nikoho na pochybách, 
kto si tento rok vybojuje postup na 
šampionát republiky, a  od prvého 
zápasu v skupine až po finále stup-

ňovali svoje nasadenie. V  skupine 
postupne	 porazili	 SŠ	 Čachtická	
(Bratislava)	 11:6,	 ZŠ	 Na	 Bielenisku	
(Pezinok)	 18:4	 a  ZŠ	 I.	 Bukovčana	
(Bratislava)	 13:8.	 Výkony	 našich	
dievčat rástli od zápasu k  zápasu, 
ale to, čo je v nich, ukázali až v zá-
pasoch o postup. Súperkám z bra-
tislavskej ZŠ Turnianska nedali naše 
baby žiadnu šancu a vyprevadili ich 
s výpraskom 20:8. Niečo podobné 
predviedli aj vo finále turnaja proti 
ZŠ	 I.	 Bukovčana.	 Po	 víťazstve	 19:8	
oslávili postup, čo sa dievčatám 
našej školy podarilo za posledných 
7 rokov už po štvrtýkrát.

 ZŠ Štúrova Malacky reprezen-
tovali Melánia Kršková, Vanesa 
Horváthová, Aneta Vanišová, 
Kristína Sabová, Miriam Pavla-
čičová, Sarah Kujanová, Eva Ba-
laščíková, Laura Walterová, Lea 
Kolandrová, Petronela Vallová, 
Barbora Šmahlíková a  Vanessa 
Kimličková. 
 Dievčatám blahoželáme a  bu-
deme im držať palce na Majstrov-
stvách Slovenska, ktoré sa budú 
konať 7. – 8. júna v  Považskej 
Bystrici.

Text a foto: P. Ondruš

  Povedali si ÁNO:
Katarína Virágová a Branislav Podmajerský 
Martina Maslínová a Michal Danihel 
Ingrid Živnerová a František Dobrovodský 
Lucia Šantová a Róbert Kühtreiber 
Katarína Kutáková a Erik Balázs 
Zuzana Motúzová a Marcel Orth

  Opustili nás:
Eva Bakošová, Malacky, *1962
Róbert Tomek, Malacky, *1924
Alojz Hajzoch, Malacky, *1931
Valéria Vostrovská, Plavecký Štvrtok, *1943
Miroslav Štibrán, Závod, *1957
Štefánia Pavlovičová, Malacky, *1927
Anna Vinceková, Kuchyňa, *1964
Vladimír Kalužák, Malacky, *1948
Rudolf Martiš, Malacky, *1937

MALACKÁ MATRIKA 
od 24. 4. 2017 do 8. 5. 2017

Na Juhu 
sa opäť týči máj
 Mesiac máj so sebou priniesol 
aj tradíciu stavania mája na sídlisku 
Juh. Podujatie, cieľom ktorého je pri-
pomínať si naše historické korene, 
prilákalo desiatky návštevníkov. Máj 
postavili	 na	 obvyklom	 mieste	 –	 na	
Ul. D. Skuteckého. 
 V sprievodnom programe vy-
stúpili mažoretky Ella, folklórny 
súbor Macejko, šermiarska skupi-
na Ursus a ďalší. Týčiaci sa máj na 
sídlisku Juh pripomína milé stret-
nutie všetkých, ktorí prišli za tradí-
ciou i zábavou. 

-red- 
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Pozvánka na futbalové 
zápasy ŠK Žolík
ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a futbalových priaznivcov 
do Zámockého parku na najbližšie domáce súťažné zápasy. 
Vstup je voľný.

13. 
mája

SOBOTA

Prípravka A2 BFZ	(Bratislavský	futbalový	zväz)
9.00 h ŠK Žolík – ŠK	Záhorská	Bystrica

Prípravka B2 BFZ
9.00 h ŠK Žolík – ŠK	Záhorská	Bystrica

I. trieda starší žiaci B BFZ	(Bratislava	-	vidiek)
10.30 h ŠK	Žolík	B – ŠK Láb
I. trieda mladší žiaci B BFZ	(Bratislava	-	vidiek)
12.30 h ŠK	Žolík	B – CFK	Pezinok	-	Cajla

14. 
mája

NEDEĽA

II. liga starší žiaci BFZ	(Bratislavský	futbalový	zväz)
9.30 h ŠK Žolík – ŠK	Bernolákovo

II. liga mladší žiaci BFZ 
11.30 h ŠK Žolík – ŠK	Bernolákovo

20. 
mája

SOBOTA

II. liga starší dorast ZsFZ	(Západoslovenský	futbalový	zväz)
10.00 h ŠK Žolík – SDM	Domino	Bratislava
II. liga mladší dorast ZsFZ
12.30 h ŠK Žolík – SDM	Domino	Bratislava

ŠK Žolík

Praha Handball Cup 2017
 Naše spojené hádzanárske 
družstvá TJ Strojár Malacky/ŠKH Ro-
hožník	 (mladšie	 žiačky)	 a HC	Tatran	
Stupava/TJ	 Strojár	 Malacky	 (staršie	
žiačky	a mladšie	dorastenky)	 	sa	zú-
častnili na jednom z najväčších mlá-
dežníckych hádzanárskych turnajov 
v Európe Praha Handball Cup 2017. 
V 10 kategóriách od mladšieho žiac-
tva až po starší dorast hralo takmer  
600 družstiev z 23 krajín sveta. 
 Všetky tri naše družstvá odohrali 
po 7 zápasov. V  základných skupi-
nách väčšinou vyhrávali a  bez väč-
ších problémov si vybojovali postup 
medzi najlepších. V  trojčlenných 
skupinách	hlavnej	časti	(z ktorých	už	
postupovali	 len	víťazi	 skupín),	 	 však	

už narazili na  ťažšiu konkurenciu  
a ani jednému tímu sa nakoniec do 
vyraďovacej fázy nepodarilo postú-
piť. 
 Najlepšie celkové umiestnenie 
získali mladšie žiačky  TJ Strojár 
Malacky/ŠKH Rohožník. Po 5 ví-
ťazstvách a 2 prehrách skončili zo 
64 družstiev na 11. - 20. mieste. 
Staršie žiačky HC Tatran Stupava/
TJ Strojár Malacky vyhrali 4 zápa-
sy, 3 krát prehrali a z 85 družstiev 
skončili na 29. – 42. mieste. Mlad-
šie dorastenky po 3 víťazstvách, 
1 remíze a  3 prehrách skončili zo 
68 družstiev na 23. - 33. mieste.

Text a foto: D. Šuster

Jubilejný 45. ročník 
Behu oslobodenia

Veľmi pekné počasie prilákalo do Zámockého parku v Malackách takmer rekordné množstvo pretekárov: 
v 11 kategóriách ich súťažilo 324. Najväčšie zastúpenie bolo v najmladších kategóriách, čo je pre organi-
zátorov zárukou, že záujem o rekreačný beh neustáva. Práve tých najmenších povzbudzovali vo veľkom 
rodičia či starí rodičia.         

Víťazi jednotlivých kategórií 

1. - 2. ročník ZŠ
Jasmína Cséfalvayová	 (ZŠ	 Štúro-
va,	 Malacky),	 Matúš Bachratý	 (ZŠ	
Závod)		

3. - 4. ročník ZŠ

Tamara Klempová	 (SŠ	 sv.	Františka	
Malacky),	Peter Binčík	(ZŠ	Jakubov)		

5. - 7. ročník ZŠ
Michaela Salayová a David 
Vrabček	 (obaja	 ZŠ	 Záhorácka,	
Malacky)		

8. - 9. ročník ZŠ
Zuzana Švejdová	 (ZŠ	 Borský	 Svätý	
Jur),	 Matúš Kuma	 (ZŠ	 Záhorácka,	
Malacky)	

Dorastenci
Daniel Baďura	 (SOLŠ	 Banská	
Štiavnica)	

Ženy
Aneta Hollá	(AC	Malacky)	

Muži
Jakub Valachovič	(AC	Malacky)

 Organizátori odmenili i  naj-
mladšieho účastníka, ani nie 
2-ročného Damiana Zajaca, 
a  najstaršieho pretekára Vojtecha 
Planku	 (ročník	 narodenia	 1955).	
Ocenené boli i  najpočetnejšie 
behajúce rodiny:  Ftáčnikovci, 
Kronauerovci a   Kellovci. 
Spestrením tohto ročníka boli 
preteky Nordic Wakingu na 2000 m, 

kde spomedzi 19 pretekárov zvíťazili 
Ružena Hamarová	 (NW	 Malacky)	
a Dominik Pribila	(NW	Rohožník).
 Do súťaže škôl bolo zapojených 
aj 7 škôl. Víťazom Pohára CVČ sa 
stala ZŠ Záhorácka pred ZŠ Dr. 
Dérera a SŠ sv. Františka.
	 Organizátormi	 45.	 ročníka	 Behu	
oslobodenia a  11. ročníka Pohára 
CVČ	boli	Mesto	Malacky,	CVČ,	Strojár,	
AC	 a  AD	 HOC	 pod	 záštitou	 Komisie	
pre vzdelávanie, mládež a  šport MsZ 
Malacky.	Ceny	najlepším	odovzdávali	
primátor Juraj Říha, predseda TJ Strojár 
Pavol Oreský a  jeden zo zakladateľov 
behu Anton Putek. Účastníci dostali 
pamätnú medailu. Najlepší traja vo 
všetkých kategóriách získali ceny, 
ktoré venovalo mesto Malacky.

Text: A. Pašteka, foto: M. Binčík 

Mário Lörinczi a Samuel Foltýn 
vo futsalovej reprezentácii U-19 
 Reprezentácia SR vo futsale do 
19 rokov má za sebou sústredenie 
v  Piešťanoch. Zverenci reprezen-
tačného	 trénera	 Branislava	 Škorca	
a asistentov Mariána Ondrušeka 
a  Martina Majlinga absolvovali po-
čas 3 dní šesť tréningových jedno-
tiek, ktoré boli zároveň prípravou 
na	dvojzápas	v	Portugalsku	(12.	-	13.	
máj	2017).	Z	devätnástich	hráčov	 si	
tréneri vyberú do konečnej nomi-
nácie do Portugalska štrnásť repre-
zentantov, ktorí odohrajú v rámci 
sprievodného programu Portugal-

ského pohára dva prípravné zápasy. 
Hráči tak získajú nielen nové herné 
skúsenosti, ale dostanú aj možnosť 
zažiť atmosféru významného za-
hraničného futsalového podujatia. 
Reprezentačné sústredenie v Pieš-
ťanoch si naplno užili aj dvaja hráči 
1. SFC Canaria Team Malacky Má-
rio Lörinczi a Samuel Foltýn. Tretí no-
minovaný	Daniel	Čeřovský	sa	ospra-
vedlnil z dôvodu talentových skúšok 
na FTVŠ. Všetci traja si pozvánku do 
reprezentačného výberu zaslúžili za 
svoje výborné tohtoročné výkony  

vo futsalovej extralige juniorov. 

Text a foto: P. Fehér/-upr-

Malackí futsalisti – reprezentanti. 
Vľavo S. Foltýn, vpravo M. Lörinczi


