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O májovej
radosti

S odstupom času vychádzajú na
še mestské noviny na dvanástich stranách. Ak si ich roztvoríte presne upro
stred, nájdete krásnu panorámu foto
grafií z Prvomájových Malaciek 2019.
Pestrofarebné, veselé, usmiate, hrejivé,
jednoducho radostné momenty z ne
dávneho podujatia len potvrdzujú, že
sa opäť raz niečo vydarilo a návštevní
ci boli spokojní. Svedčia o tom aj vyjad
renia účastníkov výnimočných prvo
májových osláv na sociálnej sieti.
Máj, najkrajší mesiac v roku, teda
začal radostne. Dokonca trochu skôr,
než by si mnohí mysleli. Predzvesť
mája priviezlo do sídla Bratislavskej
župy vedenie malackej radnice už
koncom apríla ako dar od nášho mes
ta. Dvadsaťmetrová borovica ozdo
ná pestrofarebnými stuhami urobila
darcom i obdarovaným veľkú radosť.
O radosti určite môžeme hovoriť aj
v prípade technickej škôlky v MŠ Štú
rova. Tunajším predškolákom ju robí
pílenie, brúsenie, zatĺkanie klincov či
vŕtanie. Spod detských rúk vzišlo už
množstvo milých vecičiek a dekorácií,
ktoré znova len robia všetkým radosť.
Od septembra budú mať možnosť roz
víjať svoje technické zručnosti predško
láci zo všetkých elokovaných praco
vísk. Radosti bude o to viac.
Tešia nás úspechy našich školákov
i športovcov a ich nesporný talent, milé
stretnutia seniorov, nespočetné aktivi
ty spoločenských či kultúrnych organi
zácií, ako aj samotného mesta.
Všetko uvedené má spoločného
menovateľa – radosť z toho, čo človek
robí. Pre seba i pre ostatných.
Meteorológovia avizujú, že tento
mesiac bude chladný. O to viac sa mô
žu v zmysle pranostiky Studený máj –
v stodole raj tešiť naši poľnohospodári,
pestovatelia. Máj je aj mesiacom lásky
a s tou radosť nepochybne súvisí. Maj
te ho preto láskyplný a radostný.
I. Sochorová

Prvomájky priniesli
slniečko a pohodu
Záver apríla bol pomerne chladný. Keď večer 30. apríla prišla mimoriadne silná búrka, asi všetci sme sa pýtali, ako dopadnú Prvomájové Malacky. V stredu 1. mája však bolo všetko jasné: zobudili
sme sa do slnečného rána, a tak sa naše najväčšie podujatie mohlo
bez problémov uskutočniť.

Tak ako každý rok, do Zámockého
parku aj tentoraz prúdili tisícky ľudí
nielen z Malaciek, ale i návštevníci

z okolia či zo vzdialenejších regiónov. Podľa odhadov prišlo viac ako
20-tisíc ľudí. Tlačenice síce vznikali,

ale iba pri stánkoch s občerstvením.
Inak bolo miesta pre všetkých dosť.

Takmer 20-metrovú borovicu
ozdobili členky a členovia nášho

Okrem bohatých osláv Dňa de
tí sa sem po roku vracia aj Malacká šošovica, populárne handmade
jarmoky spojené s prezentáciami
chovateľov a pestovateľov, s tradičnými atrakciami pre deti i dospe-

lých. 1. jún zároveň prináša úplnú
novinku – súbežne sa uskutoční aj
Malacký piknik. Organizátori sa rozhodli ubrať z komerčnosti a všetky
tri podujatia sa ponesú v pohodovom duchu.

Vrúcna a priateľská spolupráca
Prvého mája zavítali do Malaciek aj zástupcovia našich partnerských miest zo zahraničia. Počas
slávnostného otvorenia pozdravili z pódia spolu s primátorom
Jurajom Říhom a predsedom
Bratislavského samosprávneho
kraja Jurajom Drobom všetkých
návštevníkov prednosta z maďarského mesta Sarvaš János
Melis, predsedníčka Slovenskej
samosprávy zo Sarvaša Anna
Pokračovanie na strane 6

Malacky darovali župe máj
Do sídla Bratislavského samosprávneho kraja prišiel máj s niekoľkodňovým predstihom. Vďaka nášmu mestu vyrástol na Sabinovskej ulici v mestskej časti Bratislava-Ružinov už 24. apríla máj, dar
z Malaciek.

1. júna ožije Zámocký park
hneď tromi podujatiami

Prvomájové Malacky ponúkli počas
celého dňa bohatý program pre každú vekovú i záujmovú kategóriu.

speváckeho súboru Malinka, ktorí
zároveň spríjemnili atmosféru spe-

vom i vynikajúcimi domácimi koláčmi. K dobrej nálade prispel aj vtipný
„malacký horár“ v podaní divadel
níka Vlada Zetka.
„Pán primátor vyrazil dych nielen
mne, ale aj celému úradu, a týmto mu
chcem poďakovať. Aj keď je to skôr vi
diecka ľudová tradícia, myslím si, že
dobré veci si treba ctiť,” povedal predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Juraj Droba.
Primátor Malaciek Juraj Říha dodal, že okrem oživenia tradícií má
strom aj ďalší význam: „Vnímame to
ako symbol výborných vzťahov, dob
rej pracovnej i priateľskej spolupráce
Malaciek so samosprávnym krajom.“
Keďže práve v ten deň bolo v ka
lendári Juraja, obaja – primátor i župan – zrejme na svoje tohtoročné
meniny len tak nezabudnú.
Text a foto: -lp-
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Technická škôlka
je úspešná, bude

sa rozširovať

Od otvorenia technickej škôlky v Malackách uplynulo už niekoľko mesiacov. O tom, že sa projekt na podporu tvorivého myslenia
a manuálnej zručnosti jednoznačne osvedčil, nás presvedčili predškoláci z MŠ Štúrova, ktorí technické vybavenie vo svojich priestoroch pravidelne využívajú.

Pílenie, brúsenie, zatĺkanie klincov či vŕtanie je už bežnou škôlkarskou aktivitou, na ktorú sa deti
vždy tešia. „Na začiatku s tým mali
problém, ale dnes už je vidieť pokrok.
Poznajú náradie, vedia s ním nará
bať a vedia aj to, že si musia dávať
pozor na bezpečnosť,“ hovorí učiteľka Zuzana Hrončeková.
Deti používajú pre svoje maj-

roch škôlky – veľkonočné vajíčka,
srdiečka, zvieratká, dopravné značky, ba dokonca aj lode. „Deti práca
v rámci technickej škôlky veľmi baví.
Okrem predškolákov sa so zvedavos
ťou zapájajú aj menšie deti,“ dodala
Z. Hrončeková.
Prvá technická škôlka v Malackách bola otvorená na elokovanom
pracovisku Štúrova v októbri 2018.

Šťuvík zaplnili
malacké deti

Na Šťuvíku bolo opäť rušno. Pri príležitosti Dňa Zeme sa v lesoparku
zišli žiaci 6. ročníkov všetkých základných škôl z mesta a študenti
malackého gymnázia. Spoločne strávili predpoludnie plné vzdelávacích aktivít a zábavy na čerstvom vzduchu.

strovanie balzové drevo, ktoré je
omnoho mäkšie než bežné, a teda
je ľahšie na opracovanie. Hotové
výrobky dotvárajú fixkami, voskovkami alebo vodovými farbami. Výsledkom ich tvorivej práce je už
množstvo tematických predmetov
a dekorácií vystavených v priesto-

Od septembra tohto roka pribudne technická škôlka aj na ostatných
pracoviskách našej materskej školy. Možnosť rozvíjať svoje technické
zručnosti tak dostanú všetci malackí predškoláci.
Text a foto:
N. Bednáriková

Cesta mládeže:

Organizátori – mesto Malacky,
Centrum voľného času v Malackách, Vojenské lesy a majetky SR,
š. p., Chránená krajinná oblasť Záhorie, TEKOS, Malackí zberači a sponzor IKEA Industry Malacky – pripravili pre deti niekoľko stanovíšť s bohatým programom.
V rámci aktivít, ktoré zabezpečili zamestnanci Chránenej krajinnej
oblasti Záhorie, sa deti dozvedeli
o zvieratkách žijúcich na Záhorí.
V neďalekej mokradi pozorovali život drobných živočíchov a z rastlín,
ktoré si natrhali v lesoparku, si vy-

tvorili pestrý herbár. Nechýbal ani
ježko, ktorý je už pravidelným návštevníkom Dňa Zeme.
O zaujímavý program sa postarali i Vojenské lesy a majetky SR.
„Máme dve stanoviská. Na náučnom
chodníku sa snažíme deťom vysvetliť,
aký je rozdiel medzi ihličnatým a list
natým lesom, aké stromy sú typické
pre Záhorie a ako vyzerajú jednotlivé
druhy. Zároveň im ukážeme plochu,
ktorá bola zničená veternou smršťou
a ktorá sa následne nechala na pri
rodzený vývoj. Na druhom stanovišti
ich učíme, aké dreviny máme v lese,

rozkopávky zelene pre optiku
aj verejné osvetlenie
Minulý týždeň sa začali rozkopávky zelene na Ceste
mládeže, ktoré súvisia s pokladaním novej optiky spoločnosti Slovak Telekom. Stavebný ruch sa začal na križovatke Veľkomoravská–Cesta mládeže, odkiaľ sa bude
pokračovať v zeleni na pravej strane smerom na Nový
cintorín.

Vedenie mesta sa na rokovaní s firmou dohodlo, že výkopy
budú slúžiť aj na prípravu nového verejného LED osvetlenia,
čo samospráve výrazne ušetrí financie. „Sľúbili sme obyvateľom
celej lokality Cesty mládeže, že aj na tejto ulici časom zmoder
nizujeme staré sodíkové osvetlenie na nové, účinnejšie LED-ky.
V prvom kroku si počas týchto prác pripravíme kabeláž a nové
pätky pre stĺpy. Keďže v tejto lokalite plánujeme aj výstavbu no
vej cyklotrasy, všetky projekty sme zladili a časovo skoordino
vali. Akonáhle budeme pripravení na osadenie nových stĺpov
a svietidiel, pôvodné staré stožiare so sodíkovými lampami
medzi vzrastlými tujami odstránime,“ uviedol primátor Juraj
Říha. Modernizáciu verejného osvetlenia dlhodobo požadujú obyvatelia tejto lokality. Nová kabeláž by mala siahať až po
priemyselný areál. Mestský úrad súbežne s Cestou mládeže pripravuje nové verejné osvetlenie aj na Továrenskej.
Text: -lp-, foto: -otano-

ako prebieha rozmnožovanie, či ako
vyzerajú semienka jednotlivých dre
vín,“ povedal Richard Hájek.
Malackí zberači pomáhali deťom
pri zbere odpadu v lesoparku a zároveň pozývali všetkých prítomných
na ďalšie nimi organizované zbery.
Okrem toho pripravili stanovište,
kde mohli žiaci nakresliť svoju predstavu znečistenej prírody a možných riešení.
IKEA pokryla problém triedenia
odpadu. „Máme tu kopu smetia
a triedime odpad. Ale sú tu veci, kto
ré nie sú úplne jednoznačné. Takže
po roztriedení sa rozprávame o pra
vidlách správneho triedenia,“ vysvetlila zástupkyňa IKEA Industry Ma
lacky Dagmara Pellerová.
Nechýbali ani loptové a pohybové hry, ktoré do prírody jednoznačne patria. Po absolvovaní všetkých
stanovíšť čakala na deti sladká odmena, chutné občerstvenie a isto
i dobrý pocit z aktivít pre našu Zem.
Text: N. Bednáriková,
foto: S. Osuský

Národná kampaň na podporu cyklistic
kej dopravy v mestách – Do práce na
bicykli 2019 – je určená pre všetkých
obyvateľov slovenských miest, ktorí sa
v termíne od 1. marca do 5. mája zaregistrovali na internetovej stránke www.
dopracenabicykli.eu.
Súťažiace 2- až 4-členné tímy vytvorené
zo zamestnancov firiem, inštitúcií a organizácií budú počas mesiaca máj dochádzať
do zamestnania na bicykli. Odmenou bude
pevné zdravie, úspora financií a podpora
životného prostredia. Pripravené sú však aj
vecné ceny. Viac podrobností o súťaži

Do práce
na bicykli 2019
ako aj o podmienkach a možnostiach zapojiť sa do súťaže o bonusové ceny nájdete na
www.dopracenabicykli.eu v sekcii Informácie.
Za Malacky tento rok súťaží 34 registrovaných tímov (108 súťažiacich) opäť s mnohými kreatívnymi názvami – Rýchle nôžky,
Ostrý skalpel, Cyklomloci, Frišké kúby, Urých
lené elektróny, Friško sem, friško tam, Zdravé
pľúca.				-red-
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Môžeme sa zapojiť
do Participatívneho
rozpočtu BSK

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ponúka verejnosti možnosť
uchádzať sa o dotácie zo župného rozpočtu. Svoje projekty môžu prihlasovať do pondelka 20. mája.

Aký je stav projektov
v meste?
V Malackom hlase pravidelne informujeme o stave mestských, župných i ďalších projektov, ktoré zlepšujú život v našom meste. Bratislavská vodárenská spoločnosť aktuálne posudzuje projekt odkanalizovania celej Ulice Jozefa Kubinu, keďže počas pripájania prvej časti ulice prišla požiadavka zo záhradkárskej osady na dobudovanie
kanalizačnej vetvy až k nim.

Mesto objednalo projektovú
dokumentáciu na odkanalizovanie
Záhradnej ulice v časti za letným kúpaliskom, avšak spôsob financovania realizácie ešte nie je známy. Na
ministerstve kultúry máme podanú žiadosť o dotáciu na kompletnú
rekonštrukciu kaplnky, reprezentačných sál a asanáciu vlhkosti zá
kladov pálffyovského kaštieľa v celkovej hodnote 1,3 milióna €. Ďalšie
projekty prinášame slovom i obrazom.
Ďalší vnútroblok na Prvomájke
Po piatich zrekonštruovaných
vnútroblokoch na Ulici 1. mája sa
pracuje na ďalšom, tentoraz pri bytovom dome číslo 37–41. Opravená
bude prístupová komunikácia, staré
štrkové parkovisko a chodníky. Vybúrajú sa staré múriky a nefunkčné
stĺpy. Na rekonštrukciu ešte čakajú dva vnútrobloky na Prvomájke

(31–35, 43–47), prístupová komu
nikácia pri Inštalmonte a Ulica Martina Rázusa.
Cyklotrasa
Hlavná mestská cyklodiagonála
(Družstevná – železničná stanica) sa
bude financovať z eurofondov. Čaká
sa na súhlas riadiaceho orgánu, pretože mesto podalo žiadosť o zmenu
projektu v časti na Radlinského ulici. Dôvodom je výsadba zeleného
pásu medzi cyklotrasou a komunikáciou, v ktorom budú osadené aj
nové tyčové lampy verejného osvetlenia. Samospráva zároveň požiadala plynárov, aby predradili plánovanú výmenu plynovodov do lokalít,
kadiaľ povedie cyklotrasa ešte pred
jej výstavbou. Súbežne s tým sa pripravuje projekt na druhú hlavnú
cyklodiagonálu Partizánska – Námestie SNP, Veľkomoravská, Cesta
mládeže. Aktuálne je v hodnotení

O tom, ktoré projekty získajú finančnú podporu, rozhodnú hlasovaním
obyvatelia BSK elektronickým hlasovaním cez www.rozhodni-bsk.sk.
Každý žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť, spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné. Výška poskytnutej dotácie je maximálne 3 500 €
pre projekt. Podpora je určená pre obce, mestá a právnické osoby z územia
BSK. Pre okres Malacky je pridelená celková suma 28 700 €. Uprednostňujú sa
všeobecne prospešné a verejnoprospešné projekty ako voľnočasové aktivity,
šport, životné prostredie, zdravotníctvo a sociálna pomoc či komunitná infraštruktúra. Informácie: www.rozhodni-bsk.sk.			
BSK

Sto rokov od
generálovej
smrti

ministerstva aj ďalší projekt k výstavbe cyklotrasy Pezinská – priemyselný park. Výsledok sa očakáva
v závere tohto polroka.

Aj Malačania si pripomenuli pamiatku generála Milana Rastislava
Štefánika. V sobotu 4. mája, v deň
100. výročia jeho tragickej smrti,
horeli pri jeho pamätníku sviečky.
Nechýbali živé kvety a venček od
našich skautov, ktorých oddiel nesie
Štefánikovo meno.

Záchytné parkovisko na Píle
Záchytné parkovisko pre autá
i bicykle, ktoré bude slúžiť mestu
i regiónu, vyrastie vďaka európskym peniazom v areáli Píly. Pred
pár dňami mesto podpísalo zmluvu
s vysúťaženým dodávateľom, takže
stavebné práce sa v krátkom čase
môžu začať. Predpokladaná doba
realizácie je 3 mesiace.
Podzemná garáž a námestie
v centre mesta
Územné rozhodnutie je už právoplatné, momentálne sa spracúva projektová dokumentácia na
stavebné povolenie. Po jej dodaní podá mesto žiadosť na začatie
stavebného konania. Na základe
pripomienok verejnosti k predstavenému konceptu námestia sa objednala detailnejšia štúdia, aktuálne
sa okrem iného pracuje na zmene
výšok a napojenia námestia na križovatku a okolitú zástavbu.

Text, foto: -lp-

Filatelisti oslavovali
významné jubileum

-red-/-otano-

Pokračujeme v boji

s vizuálnym smogom
Viacerí Malačania si všim
li, že na niektorých miestach
sa pred billboardmi objavili
mladé stromy. Vyrástli tam
doslova z večera do rána.
Keďže bill
boardová firma
ne
reaguje na výzvy, aby
odstránila svoje reklamné
nosiče z mestských budov
a pozemkov, mesto pristúpilo k netradičnému riešeniu.
„Za posledných päť rokov
nebol v Malackách postave
ný nový billboard. Postupu
jeme systematicky krok po
kroku a môžem povedať, že
obrovská námaha sa vyplá
ca – sme v poslednej tretine
riešenia reklamných stavieb,“
skonštatoval primátor Juraj
Říha.
Text a foto: -lp-

Malackí filatelisti počas posledného aprílového víkendu oslavovali
významné jubileum – 90. výročie založenia filatelistického klubu. Vznikol v roku 1929, jeho prvým predsedom bol Jozef Peťko a fungoval
nepretržite do roku 1939. Svoju činnosť obnovil v roku 1944, keď sa je
ho predsedom stal profesor františ
kánskeho gymnázia Vševlad Gajdoš. Na niekoľko rokov sa klub znovu odmlčal a po tretíkrát sa obnovil
v roku 1965, pričom pokračuje až do

dnešných dní. Predsedom klubu sa
vtedy stal Pavol Hallon a aktuálne
ho vedie Anton Pašteka.
Súčasťou osláv 90. narodenín bo
la zberateľská burza, odovzdávanie ocenení členom, sympatizantom i podporovateľom, vydanie
príležitostnej pečiatky a propagačná filatelistická výstava v Pálffyovskom kaštieli. Rozsiahlejší text
k jubileu prinesieme v niektorom z
ďalších vydaní Malackého hlasu.
Text a foto: Ľ. Pilzová
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Voľné pracovné miesto na Mestskom úrade Malacky:

Voľné pracovné miesto na Mestskom úrade Malacky:

Samostatný odborný referent
všeobecnej učtárne

Samostatný odborný referent
právny a správy majetku

Rámcová náplň práce:
• uplatňovanie právnych noriem v oblasti financovania hospodárstva mesta počnúc procesom
zostavovania rozpočtu, určovaním pravidiel rozpočtového hospodárenia, priebežným hodnotením plnenia rozpočtu, finančným usporiadaním všetkých vzťahov k rozpočtu a končiac zo
stavením návrhu záverečného účtu mesta,
• sledovanie plnenia a čerpania rozpočtu a programového rozpočtu,
• príprava materiálov (návrh rozpočtu, záverečný účet, hodnotiace správy) na mestské zastupiteľstvo.

Rámcová náplň práce:
• z abezpečuje podklady k zmluvným prevodom majetku mesta,
• identifikuje pozemky vo vlastníctve mesta užívané fyzickými a právnickými osobami,
• identifikuje pozemky v rámci katastrálneho územia Malacky k vydaniu územného a stavebného povolenia,
• zabezpečuje plnenie uznesení o prevode majetku mesta,
• spolupracuje s katastrálnym odborom na okresnom úrade, pozemkovým úradom, Slovenským pozemkovým fondom.

Miesto výkonu práce: Malacky

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: dohodou
Platové podmienky:
• funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné odborné alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
Iné kritériá a požiadavky:
• prax v podvojnom účtovníctve minimálne 3 roky,
• znalosť rozpočtovníctva výhodou,
• znalosť legislatívy verejnej správy, znalosť všeobecno záväzných predpisov týkajúcich sa hospodárenia s finančnými prostriedkami, účtovníctva, výkazníctva v oblasti samosprávy,
• občianska bezúhonnosť,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť.

Druh pracovného pomeru:
• plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia
pracovného pomeru na dobu neurčitú
Termín nástupu: dohodou
Platové podmienky:
• funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamest
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, výhodou právne vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky:
• min. 2 roky profesijná prax s orientáciou v pozemkových knihách, katastri nehnuteľností,
katastrálnych mapách,
• občianska bezúhonosť,
• znalosť agendy v oblasti správy majetku výhodou,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• kópia dokladu o vzdelaní.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• kópia dokladu o vzdelaní.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do stredy 15. mája
2019 na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (neakceptuje sa
posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do stredy 15. mája
2019 na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (neakceptuje sa
posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).

Hlasovací preukaz

Je nás 28

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov
v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Vedeli by ste vymenovať všetky
štáty, s ktorými zdieľame spoločnú
vlajku Európskej únie?
Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko,
Lu
xembursko, Maďarsko, Malta,
Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (Brexit
– zatiaľ ostáva právoplatným členom EÚ a aj naďalej sa naň a na je
ho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti), Španielsko, Švédsko, Taliansko.

Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu ešte stále môžete:
• osobne, najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania vo
lieb, t. j. najneskôr 24. 5. 2019 v úradných hodinách Mestského úradu Malacky,
v Klientskom centre (p. Marta Ferenčáková, prízemie MsÚ, tel. 034/79 66 141);
• prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu takisto najneskôr v posledný pracovný deň
predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019), v úradných hodinách
Mestského úradu Malacky, v Klientskom centre (p. Marta Ferenčáková, prí
zemie MsÚ, tel. 034/79 66 141).

Právo byť volený
Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený
• občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
• občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom
štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt.
Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách
možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Volebný servis pripravila prednostka Mestského úradu v Malackách
Ľubica Čikošová
v spolupráci s redaktorkou Malackého hlasu Ingrid Sochorovou.

Kandidujúce politické subjekty
(vyžrebované poradie strán)

1. SMER – sociálna demokracia
2. Kresťanská demokracia – Život
a prosperita
3. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
4. KOREKTÚRA – Andrej Hryc
5. Slovenská národná strana
6. SME RODINA – Boris Kollár
7. Obyčajní ľudia a nezávislé osob
nosti (OĽANO)
8. STAROSTOVIA
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
9. Strana práce
10. Strana tolerancie a spolunažívania
11. HLAS ĽUDU

12. Maďarská kresťanskodemokratická
aliancia – Magyar Kereszténydemo
krata Szövetség
13. DOPRAVA
14. Kresťanskodemokratické hnutie
15. Strana zelených Slovenska
16. MOST-HÍD
17. PRIAMA DEMOKRACIA
18. Strana rómskej koalície – SRK
19. SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA
STRANA
20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
– strana vlastencov
21. Strana maďarskej komunity –
Magyar Közösség Pártja

22. DOMA DOBRE
23. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce
24. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
25. Sloboda a Solidarita
26. Slovenská ľudová strana Andreja
Hlinku
27. NAJ – Nezávislosť a Jednota
28. Kresťanská únia
29. Koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU – občianska demokracia
30. Demokratická strana
31. NÁRODNÁ KOALÍCIA

KULTÚRA
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Na svete je nová knižka pre deti
Na zoznam detskej literatúry pribudol nový titul
s názvom Pehavka a iné rozprávky od Malačianky
Fany Jursovej. Detská knižka, doplnená ilustráciami
malackej výtvarníčky Barbory Macejkovej, prináša
päť napínavých príbehov so šťastným koncom a básne pre detského čitateľa.

by mi bolo, veď ma nemá nik na sve
te rád, pretože som škaredá a pehavá.“
(úryvok z rozprávky Pehavka o dievčatku s dobrým srdcom). Príbehy
nabité dejom bez problémov udržia-

vajú detskú pozornosť. Okrem toho
vedú k empatii a nenápadne vychovávajú. Rovnaký vplyv majú aj básničky o pyšnosti, lenivosti, lakomosti,
závisti či neposlušnosti.
Vydavateľom publikácie Pehavka
a iné rozprávky je občianske združenie Záhorácke kruhy. Knižku si môžete zakúpiť prostredníctvom mailovej
adresy zahorackekruhy@gmail.com
alebo na čísle 0903 243 479.
Text a foto: N. Bednáriková

Malacká hudobná jar
napísala svoj 55. ročník
55. Malacká hudobná jar je za
nami. Priniesla pestrú paletu zážitkov a potešila nejedného hudobného fanúšika. Úvod patril malackej
kapele AC+, ktorá sa v Kultúrním domečku predviedla v najlepšom svetle
a dokázala, že je naozaj
hudobnou legendou.
Históriou kapely slovom
sprevádzal ich dvorný
textár Miro Dávid. Koncert medzinárodného jazzového
zoskupenia Aimée Allen Quartet
priniesol výber jazzových štandardov z „veľkého amerického spevníka“ (great american song book),
brazílsku bossa novu či lyrické francúzske piesne. V predveľkonočnom
období zaznela v Kostole Nepoškvr-

neného počatia Panny Márie sakrálna hudba v podaní Katedrálneho
zboru sv. Martina z Bratislavy pod
vedením dirigenta Jána Miškoviča.
Posledným podujatím
bol koncert s názvom
Prechádzka melódiami
našej mladosti. Spev Libuše Kerakovej v sprievode klaviristu Miloslava
Khuna bol krásnou bodkou za týmto tradičným
hudobným festivalom v Malackách.
Súčasťou Malackej hudobnej jari
boli aj tvorivé ateliéry pre žiakov základných škôl a hudobná rozprávka
Domček, domček, kto v tebe býva? Už
teraz sa tešíme na 56. Malackú hudobnú jar.
Text a foto: MCK

Pehavka, Zakliata víla, Murko
a Belko, Kráľ duchov a Čertov mlyn
sú rozprávky o dobre, ktoré víťazí
nad zlom, o mravných hodnotách,
o dobrých i tých horších ľudských
vlastnostiach, ale aj o hrdinstve či pomoci slabším. „Si naším hosťom a mô
žeš tu zostať dovtedy, kým ťa nepo
chytí túžba po ľuďoch. Dám ti odme
nu. Môžeš si odniesť toľko zlata, koľko
unesieš. Len ti ešte musím povedať, že
v našej ríši jeden deň sa rovná trom ro
kom na zemi. Teraz sa tu dobre popo
zeraj, a čo sa ti bude najviac páčiť, mô
žeš si zobrať.“ Barborka však zosmut
nela a odpovedala kráľovi: „Ďakujem
ti, hadí kráľ, za tvoju dobrosrdečnosť,
ale ja si nežiadam žiadne zlato. Načo

Domček, domček, kto v tebe býva?
Roháč, žabka, ježko, zajko, líška či medveď – tieto zvieratká mohli deti stretnúť v divadelnej hre v rámci podujatia
Rozprávková nedeľa. Divadlo
Rozprávkovo Ali predstavilo
v malackom kine svoju hudobnú rozprávku Domček, domček,
kto v tebe býva?

Príbeh o malom domčeku upro
stred poľa a o priateľstve obyvateľov
lesa prilákal mnoho detských divákov. Ožil vďaka hercom Alici Bukovčanovej a Michalovi Zemanovi, ktorí
na záver do predstavenia zapojili aj
deti. Naučili ich pesničku a spoločne
„postavili“ nový dom pre zvieracích
kamarátov. Po skončení predstavenia deti odovzdávali svoje divadelné preukazy, do ktorých počas
rozprávkových nedieľ zbierali pod-

máj 2019

Zmena programu a vstupného
vyhradená.

MCK Malacky je poberateľom
KULTÚRNYCH POUKAZOV.

Začala sa letná sezóna

v pálffyovskom kaštieli

Koncom apríla sa otvorila brána pálffyovského kaštieľa, čím sa začala
5-mesačná letná sezóna. Počas nej bude kaštieľ otvorený počas pra
covných dní (okrem pondelkov a utorkov) aj víkendov. Kaštieľ bude
zatvorený iba v dňoch 23.–26. mája.

pisy. Po splnení podmienok súťaže
budú v nedeľu 19. mája odmenené
cenou a titulom Superdivák.

Text: P. Arpášová,
foto: L. Czagáňová,
MCK

n pondelok 13. 5. o 18.00 h
Koncert ku Dňu matiek BEČKOVI
CHLAPCI, hosť: Maja Velšicová,
MCK – Kultúrní domeček, Hviezdosla
vova 3, vstupné 9 €

vou dielňou – Vyhodnotenie súťaže
o titul SUPER DIVÁK – DIVADLO ŽIHADLO: Kohútik a sliepočka, MCK –
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3,
vstupné 4 €

n utorok 14. 5. o 18.00 h
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK – divadelné predstavenie Spojenej školy
sv. Františka Assiského spojené s rozprávaním o jeho soche v Malackách
(Martin Macejka), MCK – Kultúrní do
meček, Hviezdoslavova 3, vstup voľný

n pondelok 20. 5. o 19.00 h
DIVADLO NA HAMBÁLKU, J. G. Tajovský, J. a Š. Moravčíkovci: ŽENSKÝ ZÁKON, réžia: Vlado Zetek,
www.divadlonahambalku.sk, MCK –
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3,
vstupné 5 €

n nedeľa 19. 5. o 17.00 h
Rozprávková nedeľa spojená s tvori-

n štvrtok 23. 5. o 18.00 h
ČAROVŇA: Ako sa zbaviť stresu?
Techniky emočnej slobody s Miladou

Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s históriou Malaciek a okolia, uvidia niektoré zaujímavosti v interiéri
kaštieľa a na výstavách. Prvá výstava
trvala do 5. mája, bola to propagačná výstava poštových známok pri
príležitosti 90. výročia Klubu filatelistov 52-32. Aktuálne je v kaštieli
výstava Malacké pohľady, ktorá po-

trvá do 22. mája. Na obdobie od júna
do septembra pripravujeme výstavu
Svadby.

Ragasovou, MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie, vstup voľný
n utorok 28. 5. o 18.00 h
Klub cestovateľov – OZ Zenit – SLAVOMÍR VONGREJ: Guatemala a Západné Mexiko. Beseda na cestovateľskú tému spojená s premietaním
fotografií, MCK – galéria, Záhorácka
1919, 1. poschodie, vstup voľný
n streda 29. 5. o 18.30 h
ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH
s Andreou Záhradníkovou Krajčírovou, MCK – Tvorivý ateliér, Záhorácka
1919, 1. poschodie, vstupné dobrovoľné

Otváracie hodiny kaštieľa:
streda, štvrtok, piatok10.00–12.00 h
a 14.00–17.00 h
sobota, nedeľa 14.00–18.00 h
Prehliadky sa začínajú každú polhodinu. Vstup na nádvorie kaštieľa je
voľný. Vstupné na prehliadku je 3 € za
dospelého a 2 € pre deti nad 6 rokov,
dôchodcov a ZŤP. Bližšie informácie:
Turisticko-informačná kancelá
ria mesta Malacky, Záhorácka 1919,
www.tik.malacky.sk, tik@malacky.
sk, 034/772 20 55.
Text: MCK, foto: D. Krakovský
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PRVOMÁJOVÉ MALACKY 2019

Prvomájky priniesli
slniečko a pohodu
Dokončenie zo strany 1

Frankó a primátor maďarského mesta Albertirša László Fazekas. Naši hostia z partnerských miest
absolvovali aj komentovanú prehliadku Malaciek
a tiež výlet do Bratislavy. Ako povedali, boli unesení našou pohostinnosťou a veľmi oceňovali príjemnú atmosféru v Zámockom parku. Pri odchode ešte
raz nechali pozdravovať všetkých Malačanov.
Každý si našiel to svoje
Zámocký park bol rozdelený na päť zón, aby si
každý našiel to svoje: historická, detská, športová, hlavná, chill out (oddychová). Historická zóna sa niesla v znamení sloganu Malacky na bojovom
poli, ktorý dokonale naplnila skupina historického
bojového umenia GRYFF. V ich podaní sme videli strhujúce súboje mušketierov, simuláciu historických
bojov zo 17. storočia i výcvik poľného vojska. Detská
zóna priniesla pre našich najmenších rozprávkové
predstavenia divadiel Žihadlo a Koráb, kúzelníka Jara,
speváčku Miu, agility so psíkmi, nafukovacie atrakcie
i neodmysliteľné a veľmi obľúbené maľovanie na tvár.
V športovej zóne sa predstavili malacké kluby, vďaka
ktorým si mohli návštevníci na vlastnej koži vyskúšať
jednotlivé športy. Nechýbala ani veľká nafukovacia
prekážková dráha. Najdlhšie trval program na hlav-

nom pódiu. Od predpoludnia až do noci sa postupne predstavili dychovka Malačané, folklórny súbor
Macejko, spevácky zbor Malinka, akadémia pohybu a
tanca Saltratrix, Bečkovi chlapci, Duo Yamaha, Cimbal
Brothers, Peter Bič Project, Majself a Ego. No a kto sa
chcel trebárs na chvíľočku vymaniť z hluku a hudby,
mohol zájsť do chill out zóny relaxovať do strečového
stanu a pri tónoch oddychovej hudby si dať domácu
kávu alebo čokoládu.
Stovky návštevníkov v kaštieli
Mnoho z návštevníkov Prvomájových Malaciek zavítalo aj do kaštieľa, ktorý práve začal svoju ďalšiu letnú návštevnú sezónu (píšeme o nej na strane 5). Súčasťou komentovaných prehliadok pod taktovkou Mestského centra kultúry bola pálffyovská izba, kaplnka
i poštová výstava k jubileu malackých filatelistov.
Zámocký park – miesto stretnutí
Prvomájové Malacky 2019 sú teda úspešne za
nami, a už sa tešíme na tie budúcoročné. Dovtedy sa
však ešte veľakrát stretneme v Zámockom parku, napríklad 11. mája na Míli pre mamu, 25. mája pri rely veteránov a 1. júna počas veľkého spojeného podujatia
Deň detí, Malacká šošovica a Malacký piknik.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

PRVOMÁJOVÉ MALACKY 2019
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Prvomájové Malacky 2019 sú za nami.

Čo sa vám páčilo najviac?

Oľga: Vždy sa teším na Prvomájové Malacky. Bolo super, aj počasie vyšlo.
Anna: Super počasie, úžasné a všetko bolo na jednotku.
Lenka: Atrakcie pre deti a divadielka, super bolo, ďakujeme.
Radovan: Bolo super, všetko sa mi páčilo.
Michaela: Športový areál wannado. Stratilo to charakter „jarmoku“, kde decká pri každom stánku drankajú „kúp
mi to, kúp mi hento“, ale strávili sme krásne hodiny športovými aktivitami dokonca zadarmo. To je podľa mňa
rodinný a zábavný charakter festivalu. Super!
Zdroj: https://www.facebook.com/malacky.sk/

Fotogaléria: S. Osuský, M. Binčík
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ERASMUS : Rovesnícka

kole akordeónového festivalu
v Giraltovciach, pričom vo svojej
kategórii zvíťazil.
Diplom a ocenenie za profesio
nálnu prípravu žiaka získala aj Jakubkova učiteľka Elena Haberlová. Tento
úspech teší o to viac, že v Giraltov-

+

mediácia v škole
Cieľom dvojročného medzinárodného projektu, do ktorého
sa zapojili aj ôsmaci z Cirkevnej školy, je výchova žiakov
pre prácu mediátorov v prostredí školy a mimo nej.

Budúci mediátori prechádzajú
školením a následným zapracovaním sa do praxe v štyroch základných
fázach. V prvej rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné schopnosti tým,
že sa učia vnímať, vyjadrovať a rozvíjať empatiu. Trénujú tiež schopnosť
aktívne počúvať a primerane reagovať v bežných životných situáciách.

V druhej fáze používajú rôzne
stratégie riešenia konfliktov. V tretej
fáze mediátori prezentujú svoju
prácu žiakom v nižších ročníkoch II.
stupňa. Okrem pravidelných kon

a IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa (Montefiascone, Taliansko). Naši
mladí mediátori už absolvovali výjazdový program na oboch školách,
kde boli ubytovaní v hosťovských
rodinách a mohli okrem iného spoznať miestnu kultúru a zvyky.
Samo Vrlák: „Dostali sme skvelú
príležitosť navštíviť dve krajiny, Ne
mecko a Taliansko. V Nemecku sme sa
mali veľmi dobre, stretli sme skvelých
ľudí a chutila mi aj nemecká kuchyňa.“
Klárka Trnková: „V Nemecku sme
skoro vstávali a všetko išlo veľmi rých
lo. V Taliansku som si napríklad všimla
takú drobnosť, že doma sa Taliani ne
prezúvajú, chodia stále v topánkach.
V dome nekúrili, iba v obývačke mali
krb. Raňajkovali sme len čaj, zato na
večeru sme mali vždy minimálne tri
chody. Cestu do školy lemovali bohaté
ovocné sady.“
Simona Kordošová: „Najviac sa mi
v Nemecku páčili vianočné trhy. Bolo
to predsa niečo iné ako na Slovensku.

Žiacky mediálny tím, Cirkevná škola Malacky

zultačných hodín ponúkajú aj služby
sprostredkovania riešenia sporu pre
naliehavé potreby.
V poslednej fáze odovzdávajú
svoje skúsenosti vybraným žiakom
z nižších ročníkov, čím sa zabezpečuje kontinuita činnosti mediátorov
na škole aj po skončení projektu.
Do projektu sú zapojené školy
Das Bischöfliche Gymnasium Josephinum (Hildesheim, Nemecko)

Aj rodina, v ktorej som bývala, bola
fajn. Videli sme mnoho vzácnych pa
miatok aj mesto Hannover. Máme
naozaj plno zážitkov, na ktoré len tak
nezabudnem.“
Daniela Osadská: „V talianskych
rodinách majú bohaté večere a bolo
veľa zábavy, v Nemecku mali zase
veľmi dobrú angličtinu a boli skutočne
starostliví hostitelia.“
Text a foto: A. Babeľa

Žiaci malackej
ZUŠky získali
ďalšie úspechy

V minulom vydaní Malackého hlasu sme informovali o úspechoch žiakov našej Základnej umeleckej školy (Hviezdoslavov Kubín, Stretnutie s malou Táliou, Kristína Andilová sa dostala na konzervatórium).
Dnes prinášame článok o ďalších talentoch.

Krivoprísažník po stopách
Hviezdoslava
Súbor literárno-dramatického
odboru vystúpil s divadlom poézie
Krivoprísažník od Pavla Országha
Hviezdoslava v réžii Petra Weincillera na 53. ročníku Akademického
Prešova. Nádherné priestory evanjelického kolégia sú zaujímavé aj
tým, že tu vo svojich mladíckych
rokoch Hviezdoslav študoval. Naše
predstavenie sa stretlo s pozitívnym
ohlasom divákov aj organizátorov,
a hoci šlo o nesúťažné vystúpenie,
porota festivalu nám udelila Osobitnú cenu.
Spomenutý titul si budú môcť
diváci v Malackách pozrieť v utorok 14. mája o 18.00 h v synagóge.
V júni s ním naši žiaci poputujú na
celoslovenské finále Hviezdoslavho
Kubína.

Obidve choreografie sa úspešne
umiestnili. Alica v krajine zázrakov
získala 5. miesto v kategórii javiskové umelecké tance a Paris získala
2. miesto v kategórií moderné tance.
Talent s akordeónom
Prváčik Jakubko Filip Horáček
sa zúčastnil na celoslovenskom

ciach je veľká akordeónová základňa. Jakubkovi blahoželáme a držíme
palce v ďalšom umeleckom raste.
Chytilo ma za srdce
Vo výtvarnej súťaži na tému Chy
tilo ma za srdce, ktorú usporiadala
Súkromná stredná umelecká škola v Bratislave, získala naša žiačka
Sabrina Slámová 1. miesto. Blahoželanie patrí aj jej pedagogičke Rozálii Habovej.
Text a foto: ZUŠ

Úspešné tanečníčky
Žiačky tanečného odboru sa
s dvoma choreografiami predstavili
na 9. ročníku tanečnej súťaže Showtime Dance vo výrazových tancoch.

Na Záhoráckej o udržateľnom rozvoji života,
o pravde i konšpirácii
Dokážeme rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných, pravdu od konšpirácie? Ako prispieť k zlepšeniu podmienok života na Zemi? To boli základné témy stretnutia žiakov ZŠ Záhorácka
s mládežníckym delegátom Slovenskej
republiky pri OSN Dominikom Povražníkom.
Dominik sa zúčastňuje na zasadaniach Valného zhromaždenia OSN, zastupuje mladých
Slovákov na medzivládnych rokovaniach OSN
a spolupracuje s mládežníckymi delegátmi
z celého sveta.
„Považujem za nesmierne potrebné dať
mladým ľuďom nielen technológie a možnos
ti ich využívania, ale najmä znalosti, ktoré im
pomôžu ich správne používať a čerpať z nich
informácie. Vďaka nim budú vedomostne rásť

a rozšíria si svoje obzory, aby zároveň vedeli,
že každá ich činnosť má vplyv na okolitý svet.
Práve ten môžu meniť k lepšiemu zmenou svoj
ho správania,“ povedal D. Povražník.
V súvislosti s témou udržateľného rozvoja
sa žiaci dozvedeli, že napríklad módny priemysel je druhým najšpinavším na svete a často
sa spája s neetickým a nehumánnym prístupom k zamestnancom vo výrobe. Celosveto
vo nakúpime 80 miliárd kusov oblečenia za jeden rok, čo predstavuje nárast o 400 percent
než pred 20 rokmi. Priemerná životnosť jedného kusa oblečenia je iba okolo 3 rokov. Ani
značky, ktoré dovolia zákazníkom priniesť
staré oblečenie naspäť do obchodu, nedokážu oblečenie znovu využiť a recyklujú z neho
menej ako jedno percento. V súčasnosti
dokážeme dať znovu do obehu iba 5 percent
plastov.

Druhou témou workshopu boli praktické
ukážky konšpirácií, hoaxov a dezinformácií.
Ako ich odhaliť, ako sa im brániť?
Dôležitá je orientácia v textoch a hovorených prejavoch, rozlišovanie podstatných in
formácií od nepodstatných, rozpoznávanie
skrytých významov či manipulačných tech-

ník. Rovnako treba vedieť jasne formulovať
vlastné myšlienky.
Ďakujeme organizátorom IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a pracovníkom s mládežou z ICM Malacky za pekný inšpiratívny
deň.
Text a foto: ZŠ Záhorácka

SPEKTRUM
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Poďakovanie
Paľkovi a Adamkovi
za príjemné chvíle
s harmonikou

Klienti Mestského centra sociálnych služieb Malacky vyslovujú poďakovanie
a pochvalu Pavlovi Sýkorovi a Adamkovi Martincovi z neziskovej organizácie
Vstúpte za príjemné chvíle s harmonikou
a spevom.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU v Malackách
v spolupráci so SIGNUM LAUDIS a CANISLAND Malacky
pozýva na

Výstavu mladých
vystavovateľov
psích miláčikov
Kedy:
nedeľa 19. mája o 14.00 h
Kde:	
Športovo-kynologické centrum CANISLAND (smer
Priemyselný park, na druhom kruhovom objazde dopra
va, potom doľava – ulička medzi dvoma autoservismi)
Program: • prezentácia účastníkov (od 13.30 h)
• štartovné 3 € (pri prezentácii treba predložiť veterinárny
preukaz)
• hlavná súťaž (od 14.00 h)
• ukážky výcviku psíkov v Canislande
• vyhlásenie výsledkov
Informácie: 034/772 22 28, www.cvcmalacky.sk
Sponzori: 		
Signum Laudis – Dušan Hladík
		
rodina Kopiarová, Canisland Malacky
Mediálni partneri:

Pri ich programe sa vždy prenesieme
do mladších rokov a zabudneme na
naše starosti i zdravotné problémy.
Obom želáme zdravie, optimizmus
a chuť rozdávať dobrú náladu. Nech
zažívajú vo svojich rodinách veľa lásky a radosti.
Text: A. Dubajová,
foto: S. Osuský

Neexistuje
mäkší vankúš
ako matkino náručie
a otcovo rameno.
Základná organizácia
Jednoty dôchodcov Slovenska
v Malackách
pozýva členov ZO JDS Malacky
na posedenie pri príležitosti osláv

Dňa matiek
a otcov

v utorok 14. mája o 14.00 h
v zasadačke na Radlinského ulici.

10

INZERCIA

9/2019

POSLEDNÉ BYTY ZA
ŠTARTOVACIE CENY
2 - IZB. BYT S LOGGIOU
UŽ OD

69 700 €

PIVNIČNÁ KOBKA
A PARKOVACIE STÁTIE ZADARMO

,
m
ý
k
s
e
j
Ked už ch je kde
tak ne

Bývajte vo vlastnom a naozaj výhodne! Byty Macek = 58 dvojizbových bytov s praktickými
dispozíciami, nízkymi mesačnými nákladmi, vysokým štandardom a výbornou dostupnosťou
do centra. Ku každému bytu dostanete navyše parkovacie státie zadarmo!

VÝHODNÉ
CENY

KVALITNÝ
ŠTANDARD

LOGGIA
AŽ DO 7 m2

PRAKTICKÉ
DISPOZÍCIE

BEZPROBLÉMOVÉ
PARKOVANIE

DOBRÁ
DOSTUPNOSŤ

BEZPEČNÝ
AREÁL

bytymacek.sk
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Oliver – zakladateľ

novodobého

skautingu
v Malackách

Človek, osobnosť, skaut v pravom slova zmysle. Žijeme s ním v jed
nom meste a dýchame spoločný vzduch, stretávame sa v rámci 69.
zboru M. R. Štefánika. Ako jediný z nás si pamätá začiatky skautingu
v Malackách. Bonaventúra Osuský, skautským menom Oliver. Skautom sa stal ešte v roku 1968 a je ním dodnes. Narodil sa 8. januára
1941, presne v deň smrti zakladateľa svetového skautingu Roberta
Badena-Powella. Náhoda či osud?

„Po nežnej revolúcii, keď sa spolo
čenský život začal uvoľňovať, bolo
zrazu povolené všetko, čo komunisti
zakazovali. I ja som horúčkovito začal
hľadať možnosti skautovania. V tom
čase sa na fare schádzali mladí chlap
ci a dievčatá a ja som dostal možnosť,
aby som ich zasvätil do tajov skautin
gu. Nemal som žiadnu literatúru, iba
jednu príručku. Prvýkrát som sa s nimi
stretol 7. januára 1990,“ spomína Oliver, vodca 1. oddielu skautov v Malackách.
Šiesteho decembra 1992 sa konal
skautský sľub, prvý v Malac
kách
možno aj po 50 rokoch. Skauti so

svojím vodcom Oliverom prvýkrát
prevzali Betlehemské svetlo v Brati
slave 22. decembra 1992. Prvý tábor
sa uskutočnil v júli 1993 v blízkosti
Plaveckého Mikuláša. V júni 1994 sa
na Včelnici konalo stretko, kde sa zoznámil s Marikou a Kamilom Ftáč
nikovcami. Včelnica zažila ďalší sľub
v decembri 1994 pri teplote 4 stupne pod nulou. Prvý veľký skautský
tábor sa konal v osade Tančiboky –
Tábor Savana pri Studienke v júli
1995. Odvtedy už začal skautský oddiel prekypovať aktivitou. Prvú klubovňu pre skautský oddiel získal Oliver 28. októbra 1995.

Rozvoj novodobého skautingu
V ďalších rokoch pokračovali aktivity i tábory a pokračovala aj neúnavná činnosť nášho brata Olivera.
Skautingu zasvätil kus svojho života, hoci neraz predstavoval odriekanie, napínanie síl, zodpovednosť
a možno aj sklamania. Ale tiež veľa
radosti z toho, čo spoločne s ďalšími
členmi skautskej organizácie v Malackách vykonali.
Oliver sa dodnes neúnavne venuje mládeži. Mladých dokáže zaujať
nielen svojimi výnimočnými vedomosťami v rôznych oblastiach, ale aj
svojím nákazlivým optimizmom, pokojom, schopnosťou riešiť veci s roz
vahou a vedieť prijať aj pokoru. Vychoval veľa detí – skautov, ktorí naňho spomínajú s úctou a vďakou, medzi nimi aj primátora mesta Juraja
Říhu. Aj keď už Oliverovi pribudli
roky, vždy so záujmom sleduje dianie nielen v našom zbore, ale v slovenskom i svetovom skautingu. Svoju húževnatosť nedávno preukázal
aj dovŕšením svojho veľkého sna,
keď sa mu podarilo vydať autorské
CD Skautské piesne k táboráku.
Vyznamenanie je
v správnych rukách
Hľadal, zažil, skúsil a oživoval ideu
skautingu počas desaťročí. Preto ve
denie nášho zboru navrhlo ústrediu
Slovenského skautingu (SLSK) vyznamenanie pre brata Olivera. Slávnost
ný okamih nastal 20. marca 2019,
keď z rúk člena Historickej komisie
pri SLSK Petra Janotu prevzal vyzna
menanie I. stupňa za službu
v skautingu. Úprimne a s úctou mu
blahoželajú členovia zboru a rodičia
skautov. Vyznamenanie je v tých najsprávnejších rukách. Brat Oliver si ho
zaslúžil svojou celoživotnou nezištnou prácou s mládežou i za svoje
osobné a morálne postoje.
So skautským pozdravom ZDAR
Marika (Mária Ftáčniková) a Gordon
(Kamil Ftáčnik st., vodca
69. zboru M. R. Štefánika Malacky
Slovenský skauting), foto: archív

Zomrela najstaršia skautka – rodáčka z Malaciek
Vo štvrtok 18. apríla zaopatrená sviatosťami zomrela vo veku nedožitých 92 rokov rodáčka z Malaciek,
skautka Mária Harmaňošová, rodená Bakičová.
Mária Harma
ňošová prežila
v Malackách svoje detstvo, mladosť a prvé dotyky so skautingom.
Navštevovala Základnú školu Dr.
Jozefa Dérera, neskôr chodila do
Dievčenskej školy rádu sv. Vincenta v Malom kaštieli. Po II. svetovej

vojne sa ako 20-ročná vydala za
doktora Harmaňoša zo Sniny, ktorého spoznala počas jeho štúdií
v Bratislave. V Malackách žili spolu
ešte 5 rokov a v roku 1952 sa odsťahovali do manželovho rodiska.
Minulý rok v lete boli niekoľkí členovia 69. zboru M. R. Štefánika Malacky Máriu Harmaňošovú navštíviť

v Snine, kde žila v zariadení pre seniorov. Odovzdali jej pozdrav od
zástupcov mesta Malacky, drobné
spomienkové predmety a knihu
o našom meste. S radosťou prijala
aktuálne vydanie mestského dvojtýždenníka Malacký hlas a výročné
skautské tričko zboru. Počas stretnutia sa rozhovorila o svojom detstve
a rokoch prežitých v skautingu. Zá
roveň sa veľmi živo zaujímala o ak
tuálne dianie v našom meste.
-red-/archív

Spev a poézia
v podaní seniorov

Seniori základných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS)
okresu Malacky prežili príjemné predpoludnie na 4. ročníku okresnej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy, vlastnej tvorby a spevu. Podujatie organizovala Okresná organizácia JDS Malacky pod vedením jej predsedníčky Ruženy Mrázovej, záštitu prevzala
mestská a župná poslankyňa Lucia Vidanová a programom sprevádzala pani Annušová zo Záhorskej Vsi.
Všetky výkony hodnotila komisia
v zložení L. Vidanová, D. Hamarová,
T. Janečková, T. Sopóciová a J. Balogh. Členovia komisie zároveň vybrali účastníkov, ktorí budú reprezentovať okres Malacky na krajskom
kole prehliadky.
Všetci účastníci dostali za svoje
výkony diplomy a drobné darčeky.
Spevácky súbor Malinka ukončil príjemnú atmosféru a rozospieval všetkých prítomných, ktorí si spoločne
zaspievali pieseň Záhorskú dzedzinú. Predsedníčka OO JDS Malacky
R. Mrázová poďakovala prítomným
za účasť, divákom za podporu účinkujúcich a sponzorom za pomoc pri
zorganizovaní podujatia.
Text a foto: JDS Malacky

SPOMIENKY
Sú vety, ktoré im už
nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré
nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré
stále spomíname.

S vlastnou tvorbou vystúpila pani
Záhradníková zo Studienky, pekné básne predniesli pani Kučerová
z Kostolišťa, pani Lepišová a pani
Vaňková zo Sološnice, pani Kopčová
z Malaciek a pán Baček z Vysokej pri
Morave. V speve sa predviedli duo
z Lábu pani Maderová – pán Šablica
so sprievodom pána Benkoviča a súbor Malinka z Malaciek.
MALACKÁ MATRIKA
OD 22. 4. DO 7. 5. 2019
Májové jubilantky
80 rokov
Božena Barčíková
Anastázia Benkovičová
Vlasta Caunerová
Helena Diviaková
Elena Grancová
Mária Hlaváčová
Irena Martišová
Amália Petrášová
Helena Wegerová
91 rokov
Mária Hurbanová
92 rokov
Anna Kurková
Srdečne blahoželáme!

Povedali si ÁNO
Petra Kučerová a Dávid Krajčír
Simona Fumačová a Erik Jurkovič
Michaela Mihályová a Michael Ftorek
Lenka Bielanská a Miroslav Jánoš
Jana Maternová a Peter Blažek

e
Voľt oráka
Z áh

Opustili nás
Mária Bojanovská, *1967
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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9. mája s veľkým
žiaľom v srdci
spomíname na 3.
smutné výročie
úmrtia našej milovanej Gabiky
Bakošovej z Malaciek, ktorá nás opustila vo veku
31 rokov.
26. apríla s veľkým
žiaľom v srdci sme
si pripomenuli 2.
smutné výročie
úmrtia našej milovanej Evičky
Bakošovej, rod.
Petríkovej, z Malaciek, ktorá nás
opustila vo veku 55 rokov.
Kto ste ich poznali, venujte im,
prosím, tichú spomienku. S láskou
spomína celá smútiaca rodina.

Mal som vás všetkých veľmi rád
a chcel som ešte žiť,
ale prišla tá chvíľa,
keď som musel do večnosti ísť.
30. apríla sme si
pripomenuli nedožitých 82 rokov
a 11. mája uplynie
8 rokov, čo nás
opustil náš drahý
manžel, otec, dedko, pradedko a svokor Zdenko
Hrica. S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Ala
a Dagmar, zaťovia Vlado a Roman,
vnúčatá Tomy s manželkou, Lu
ky, Romanka, Jurko a pravnúčatá
Alexko a Damianko. Kto ste ho
poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
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Občianske združenie ZENIT SK
a Slovenský cykloklub Záhorák Malacky

pozývajú priateľov bicykla na

9. ročník
Memoriálu Petra Patscha

(cyklomaratón na bicykli okolo Bratislavského kraja za 13,5 hodiny)
Dátum:
sobota 25. máj
Prezentácia: 6.30 h, parkovisko pred ŠH Malina v Malackách
Štart:
7.00 h
Trasa:	Malacky–Gajary–Malé Leváre–Závod–Studienka–Plavecký
Mikuláš–Sološnica–Doľany–Senec–Hamuliakovo–Bratislava–Most Slobody (Devínska Nová Ves)–Vysoká pri Morave–
–Jakubov–Malacky (spolu cca 220 km)
• pridružená Malokarpatská etapa: Sološnica–Sklená Huta a späť (štart
o 10.00 h)
• pridružená etapa BSK: Hamuliakovo–Most Slobody (štart o 15.00 h)
• pridružená etapa SCK Záhorák: Most Slobody–Malacky (štart o 18.00 h)

Atletické talenty postúpili
na celoslovenskú P-T-S
Prípravka AC Malacky sa v bratislavskom športovom areáli Mladá
garda predstavila v prvom z dvoch kvalifikačných kôl Detskej štafetovej ligy a Detskej P-T-S.

Našim mladým talentom sa tradične opäť darilo. Kvarteto Hana
Zálesňáková, Alex Houndjo, Lea
Pauková a Teodor Volek na 4x 60 m
v Detskej štafetovej lige v konkurencii 16 družstiev zabehlo druhý najrýchlejší čas a len tesne im ušiel postup do celoslovenského kola.
V súťaži Detská P-T-S, z ktorej má
prípravka zlato z roku 2017 a striebro
z vlaňajška, naši atléti vyhrali a opäť

sa kvalifikovali medzi najlepšie tímy
Slovenska. Štafeta v zložení Michaela Kováčiková, Lea Pauková, Hana
Zálesňáková, Boris Belica, Alex
Houndjo a Teodor Volek sa predstaví v celoslovenskom finále súťaže
Detská P-T-S 15. júna v Šamoríne.
Dovtedy sa prípravka AC Malacky
pokúsi 11. mája opäť na Mladej garde uspieť v rámci 2. kvalifikačného
kola a predsa len postúpiť na Detskú

Neregistrovaní hráči

súťažili na turnaji

o pohár primátora

štafetovú ligu. Okrem toho sa deti
zúčastnia na krajskom kole Detskej
P-T-S, ktoré bude generálkou pred
celoslovenským finále.

Záverečné vyhodnotenie, odovzdávanie účastníckych tričiek, žrebovanie
cien a večera budú v reštaurácii Illy´s“ v Malackách (pri dolnom kostole) od
20.30 h. Žrebovanie účastníckej tomboly o 21.00 h.

Sila myšlienky nás ženie dopredu!
Podujatie podporili:

Informácie: Milan Merc, 0903 459 463, mercmila322@gmail.com
Marcel Bulla, 0903 196 021, sckzahorak@gmail.com

Text a foto: P. Filip

Turistický oddiel KST Studienka
pozýva na

36. ročník
Hasprunskej 10, 20, 23, 50
Bude sa konať v sobotu 11. mája.
Pripravené sú trate v dĺžke 10 km, 20 km, 23 km a 50 km, ktoré vedú
krásnymi borovicovými lesmi, chránenou oblasťou v okolí Červeného
rybníka a rieky Rudava.
Prezentácia v čase 7.00–10.00 h pred pohostinstvom u Kochlíka.
Koniec pochodu o 17.00 h na futbalovom štadióne.
Štartovný poplatok 1 €. V cieli čaká bohaté občerstvenie a tombola.
Informácie:
Boris Soukup, predseda klubu
0915 944 864, borissoukup.bs@gmail.com

Malackí stolní tenisti
pripravujú školskú ligu

Mestský stolnotenisový klub Malacky (MSK) pripravuje v spolu
práci so základnými školami v Malackách školskú ligu pre žiakov
prvého stupňa.

Troch turnajov, ktoré by sa mali
konať v máji, v júni a v septembri, sa
zúčastnia štyria športovci z 1., 2., 3.

V sobotu 27. apríla sa konal
stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov o pohár primátora Malaciek.
Na tohtoročnom 3. ročníku sa zú
častnilo 51 súťažiacich. Víťazom sa
stal Jakub Šupa z Leopoldova, druhý
bol Fouan Thibaut zo Šaštína-Stráží
a 3. miesto obsadil Boris Just z tímu
Amatéri Bachova Bratislava. Tesne za

stupňom víťazov na 4. mieste skončil
domáci hráč Rado Raffaseder, ktorý
bol zároveň na čele organizačného
výboru turnaja.
Výsledky ďalších hráčov MSK Malacky: 9.–16. miesto Peter Cvečka,
17.–32. miesto Peter Benca, Marián
Klíma a Štefan Sopóci, 33.–48. mie
sto Bronislav Vosátko a Mário Ku
čera.
Text a foto: P. Rajtoková

a 4. ročníka každej základnej školy
v meste. „Cieľom je podchytiť nové
talenty stolného tenisu,“ vysvetlil za

Futbalisti
čakajú
na výhru
Futbalisti FC Malacky ťahajú šnúru siedmich zápasov bez výhry. V aktuálnej sezóne III. ligy Bratislavského
futbalového zväzu majú za sebou 25
zápasov, z toho 7 výhier, 6 remíz a 12
prehier. S 27 bodmi a skóre 29:37 sú
na 11. priečke tabuľky spomedzi 16 tímov. Do konca sezóny zostáva ešte
päť kôl.
Najbližší zápas odohrajú Ma
lačania doma v nedeľu 12. mája
o 17. hodine s TJ Rovinka.
23. kolo, nedeľa 28. apríla
ŠK Lozorno – FC Malacky 1:1 (1:0)
Gól Malaciek: 81. Adam Velický
24. kolo, streda 1. mája
FC Malacky – ŠK Bernolákovo 0:0
(0:0)
25. kolo, nedeľa 5. mája
FC Rohožník – FC Malacky 2:1 (0:0)
Gól Malaciek: 47. Tomáš Mifkovič
M. Binčík

MSK Malacky Bronislav
Vosátko. V súvislosti s par
ticipáciou na projekte
odovzdal MSK každej škole stolnotenisový stôl, 20
rakiet a 120 loptičiek.
Text: N. Bednáriková,
foto: S. Osuský
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