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Kultúra naša
každodenná

Keby sme robili anketu a pýtali sa
ľudí, čo je to kultúra, väčšina z nich by
odpovedala – zájsť do divadla, do kina
alebo na koncert. Toto slovo má však
ďalekosiahlejší význam. Denne sa stre
távame napríklad s kultúrou stolova
nia, kultúrou cestovania, jazykovou
kultúrou a v tomto mesiaci je vo zvý
šenej miere skloňovaná aj kultúra po
litická. Alebo skôr nekultúra?
Jednou z najkrajších kultúr je ne
pochybne kultúra tradičná. Samotné
slovo kultúra vo voľnom preklade z la
tinčiny znamená pestovať. O pestova
nie a udržiavanie dávnych zvykov sa
v našom meste stará aj folklórny súbor
Macejko, ktorý oslávil milé jubileum –
10 rokov. Folklór, ako súbor kultúr
nych javov, má nezastupiteľné miesto
v každej spoločnosti, a to si oslávenci
z Macejka veľmi dobre uvedomujú.
Každoročne prekvapia niečím novým,
predovšetkým na Prvomájových Ma
lackách. „Folklórom musí človek žiť naplno,” tvrdí umelecká vedúca súbo
ru Andrea Adamovičová. Macejkáči
posúvajú kultúru v našom meste tým
správnym smerom a my im prajeme
všetko najlepšie.
Hoci najkratší mesiac v roku, feb
ruár nebude nijako ukrátený o kultúr
ny život, ktorý v Malackách zastrešuje
Mestské centrum kultúry. V programo
vej ponuke nájdete divadelné pred
stavenie, cestovateľské besedy, veselé
diskusie a stand-up comedy šou, ale aj
Literárnu kuchyňu, v ktorej sa budú va
riť rozprávky.
Popri tom vám prajeme aj kultúrne
pracovné prostredie. Predsa len, v 21.
storočí už by malo byť samozrejmos
ťou. Na radnici ho máme, a tak si mô
žete prečítať, v čom všetkom sa nám
I. Sochorová
opäť darilo.

Folklórny súbor Macejko
oslavuje desaťročnicu
Súbor Macejko oslávil v decembri minulého roku 10. výročie. Veľkolepé vystúpenie v Kultúrním domečku bolo poďakovaním za dlhoročnú
prácu tanečníkov i oživením tradícií.
Kalendárne narodeniny Macejka
boli síce už v septembri (9. 9.), avšak
vedenie súboru sa rozhodlo s osla
vou počkať do predvianočného času.

Macejko opäť priniesol niečo no
vé. Folkloristi oslávili výročie záhorác
kym nárečím, ukázali divákom tra
dičné tance, piesne a zvyky naprieč
ročnými obdobiami. Publikum si pri
pomenulo, ako ľudia kedysi prežívali
Veľkú noc, Prvý máj, Dušičky, sviatok
sv. Lucie či Vianoce. Macejkáči hodili
do rieky Morenu, privítali jar, posta
rali sa o záhumienky, navštívil ich
Kubo s koledníkmi... To všetko sa dia
lo na javisku, kde počas hodinového
predstavenia vystúpila osemdesiatka
tanečníkov.

Začínali od nuly
Prvýkrát sme v Malackom hlase
o súbore písali vo februári 2010. „Za
tiaľ je nás len desať párov, ale určite
sa budeme rozrastať,” uviedla vtedy
A. Adamovičová. Jej slová sa napl
nili do bodky a Macejko vyrástol až
štvornásobne. „Tanečníci sa u nás spo
znali, vzali, mali deti a tie už tancujú
s nami. Folklórom musí človek žiť na
plno, pretože nie je ľahké skĺbiť vystú
penia a skúšky s rodinným životom,”
hovorí dnes umelecká vedúca a jed

Do mesta prichádza
ďalšia cyklodotácia

na výstavbu tretej etapy cyklotrasy
Partizánska–Cesta mládeže.
Prvá etapa Družstevná–Radlin
ského je už vo finále verejného ob
starávania na dodávateľa, po nej
bude nasledovať druhá etapa Pe
zinská–priemyselný park. Na obe
sme už získali dotácie z eurofon
dov.
Mesto má aktuálne podané ďal
šie žiadosti o dotácie z externých
zdrojov. Ide o rekonštrukciu kaštie
ľa, výstavbu mestskej kompostár
ne, rekonštrukciu Vstúpte a výstav
bu komunitného centra v areáli
CVČ.
Držíme si palce, aby sme boli
úspešní.

„Uvažovali sme, ako poňať celé vystú
penie. Nešlo nám len o tanec, chceli
sme predviesť niečo viac. Rozhodli sme
sa rozdeliť podujatie na štyri ročné ob
dobia, aby sa ukázali všetky deti, keď
že nás je veľmi veľa,” povedala vedúca
súboru Andrea Adamovičová. Pre
obmedzenú kapacitu kina dostali
pozvánku iba najbližší. Napriek tomu
sa diváci do sály takmer nepomestili.

Mesto uspelo so žiadosťou o dotáciu z ministerstva dopravy na
kryté cykloprístrešky. Za sumu 205-tisíc €, doplnenú o povinné
spolufinancovanie samosprávy, vznikne päť moderných veľkokapacitných prístreškov pre bicykle: pri centre voľného času, pri
okresnom úrade, pri mestskom úrade, pri športovej hale a na novom záchytnom parkovisku.

Pôjde o bezpečné a chránené
miesta s inštalovaným osvetlením
a kamerovým systémom. Prístrešky
budú kryté a uzamykateľné cez
elektronický monitorovací čipový
systém. Vnútri bude dvojradový od

pružený systém (tzv. easy lift) a cel
ková kapacita prístreškov bude spo
lu 170 bicyklov.
V oblasti cyklodopravy ešte ča
káme na vyhodnotenie eurofondo
vej žiadosti vo výške 1,6 milióna €
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Folklórny súbor Macejko

oslavuje desaťročnicu
Dokončenie zo strany 1

Silný vietor očesal
stromy, ľudia
vyviazli bez zranení
V dňoch 4. a 5. februára platila v Malackách meteorologická výstraha
3. stupňa pred silným vetrom. Ten mal podľa Slovenského hydrome
teorologického ústavu v nárazoch presiahnuť rýchlosť až 100 km/h.

Ľudia boli vyzvaní k zvýšenej opa
trnosti a obozretnosti, ako aj k čo
najmenšiemu zdržiavaniu sa vonku.
Veternej smršti padlo za obeť nie
koľko stromov, našťastie nebol nikto
zranený.
Situácia si vyžiadala okamžitú
kontrolu celého mesta, pričom prio
ritne sa pristúpilo k zmapovaniu sta
vu drevín v Zámockom parku. „V tom
čase prechádzalo areálom niekoľko
ľudí. Keď som ich upozornila, aby sa
v parku z bezpečnostných dôvodov ne
pohybovali, ich odpoveď bola – veď to
nepadne,” informovala Jana Bačová
zo Správy zelene Mestského úradu
v Malackách. Spolu s referentom pre
civilné núdzové plánovanie Ladisla
vom Ballom a za asistencie prísluš
níkov mestskej polície park bezod
kladne uzavreli. Tamojší statný dub
sa zrútil približne o štvrtej hodine
popoludní. Našťastie padol na oplo
tenie parku, neohrozuje bezpečnosť
a v dohľadnej dobe bude odstránený.
V ostatných častiach mesta spo
čiatku popadali len konáre, napokon
takisto prišlo aj na stromy. Na chod
ník Veľkomoravskej ulice sa zrútila
jarabina vtáčia, ktorá bola už i tak ur
čená na výrub. Ovocný strom padol
na auto vo vnútrobloku na ulici Mar
tina Rázusa. Išlo o starnúceho jedinca,
ktorého celkový vzrast nebol rizikový.
Slúžil ako hmyzí hotel, a preto malo
v tomto prípade prichádzať k priro
dzenému rozkladu dreva. Stromček
nezvládol nápor vetra, ktorý sa zaprel
do koruny. Kmeň stále stojí, napriek
tomu bude musieť byť asanovaný.
Mesto vec rieši ako poistnú udalosť.
Silný vietor vyvrátil aj smrek v are
áli nemocnice. Na nebezpečenstvo
pádu práve tohto stromu upozor
ňovala J. Bačová zástupcov Nemoc
ničnej, a. s. už po tom, čo mu bol pri
prácach na zvodoch vody neodborne
odrezaný celý koreňový systém.
Na podnet referentky zelene nav
števuje Malacky arborista. Odborník,

ktorý pomocou horolezeckej tech
niky dokáže skontrolovať a vylúčiť
prípadné defekty dreviny tak, aby
zdravo rástla a zároveň neohrozova
la majetok, ale predovšetkým životy
ľudí. „Odborné vyšetrenie v mnohých
prípadoch vylúči výrub, čo je veľmi dô
ležité. Treba si uvedomiť, že strom rastie
niekoľko generácií, preto sa investícia
do odborníka nepochybne vyplatí,”
zdôraznila J. Bačová.
Výzvy na okamžité ošetrenie ze
lene vo svojich areáloch dostala Zá
chranná brigáda Hasičského a zá
chranného zboru v Malackách – ide
o stromy na Továrenskej ulici, ako aj
Slovenský pozemkový fond, v prípa
de ktorého je nevyhnutné revitalizo
vať stromoradie na Ceste mládeže
v časti Vinohrádok. J. Bačová verí, že
oba subjekty začnú vo veci konať do
30 dní, aby sa vyhli sankciám zo stra
ny Okresného úradu v Malackách.
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský/-jb-

ným dychom priznáva, že začiatky
jediného malackého folklórneho
súboru neboli jednoduché: „Začína
li sme od nuly, s nulovým rozpočtom,
nemali sme ani kroje. Najskôr sme si
ich požičiavali zo súboru v Zohore.”
S rozširujúcim sa súborom prišli aj
nové, na zákazku vyrábané kroje,
ktoré sú presnými kópiami regionál
nych odevov.
Macejko sa rýchlo dostal do pove
domia i sŕdc Malačanov. Súbor patrí
medzi stálice Prvomájových Mala
ciek a ďalších mestských kultúrnych
podujatí. Jeho členovia reprezentujú
Záhorie na domácich i zahraničných
festivaloch. Obrovským úspechom
je minuloročná účasť na medziná

Folklórny súbor Macejko nacvičuje v centre voľného času.

rodnom folklórnom festivale Myjava
a predstavili sa aj vo Veselí nad Mo
ravou, v Maďarsku či v Taliansku. Na
žiadnom vystúpení nechýba „tá naša”
Išel Macek do Malacek, avšak v reper
toári Macejka nájdeme aj piesne z vý
chodu, Myjavy, Trenčína či Terchovej.
„Záhorácke tance sú pre nás základ,”
vysvetľuje vedúca súboru.

Jozefa Kubinu: mesto vyzýva
na nahlasovanie prípojok

Macejko je veľká rodina
Koordinovať osemdesiat taneční
kov v rôznych vekových kategóriách
pôsobí ako nadľudský výkon. „Nie je
to také náročné, ak máte okolo seba
správnych ľudí. Bez šikovných kolegov
by Macejko nemohol fungovať,” chvá
li prácu trénerov A. Adamovičová.
Tanečníčky a učiteľky venujú mláde

Na ulici sa v súčasnosti buduje
hlavná vetva kanalizácie, ktorá by
mala byť hotová začiatkom mája.
Mesto následne zrekonštruuje po
vrch vozovky, pričom odhadovaná
hodnota investície je 300-tisíc €. Napájanie pozemkov na vodovod
a kanalizáciu v neskoršom období
už nebude možné.
Kontakt:
Ing. Jana Ježková, Útvar výstavby
a životného prostredia, Mestský úrad
Malacky, Bernolákova 5188/1A, číslo
dverí 414 (4. poschodie),
telefón 034/ 79 66 181,
e-mail jana.jezkova@malacky.sk.

ži svoj voľný čas úplne nezištne. Vy
mýšľajú nové choreografie, motivujú
deti k lepším výkonom a neustále sa
snažia podporovať ich nadšenie pre
tanec.
Macejkáči sa delia do siedmich
skupín podľa veku, od 3-ročných ta
nečníkov po dospelých. Nábor čle
nov sa koná vždy na začiatku škol
ského roka v centre voľného času,
kde folkloristi skúšajú. „Je skvelé, že
v dnešnej dobe sú deti, ktoré majú zá
ujem, a rodičia, ktorí ich k nám dove
dú. Máme niekoľko členov, čo u nás
začínali ako päťroční, prešli pubertou
a v súbore zostali. Vážim si to najmä
u chalanov,” vyzdvihla vedúca zanie
tenie detí. Záujem o folklór s mladý
mi generáciami neutícha. V súčas
nosti na javisku prevažujú dievčatá,
avšak najmenšie skupiny už majú
presilu chlapčenských tanečníkov.
Dôležité je, aby v súbore zotrvali čo
najdlhšie, tanec ľudí musí hlavne ba
viť.
Folklórny súbor Macejko už teraz
nacvičuje nové vystúpenia na Prvo
májové Malacky. „Vždy sa snažíme
vyjsť na 1. mája a v zime na javisko
s niečím novým. Sú to pre nás hlavné
medzníky,” prezradila A. Adamovičo
vá. A čo si pre nás pripravia do ďalšej
desaťročnice? Necháme sa prekva
piť!

-lp-/-otano-

Text a foto: L. Wernerová

Mesto Malacky vyzýva vlastníkov pozemkov na Ulici Jozefa
Kubinu, aby do konca februára
nahlásili svoj záujem o prípojky na vodovodnú a kanalizačnú
sieť.
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tom mesto musí písomne potvrdiť vyu
žitie prednostného práva,” vysvetľuje
prednostka MsÚ Ľ. Čikošová.
Žiadosť je možné získať osobne
v Klientskom centre MsÚ Malacky
(prízemie, p. Viera Lapinová) alebo
stiahnutím z webu mesta
www.malacky.sk, časť OBČAN –
KLIENTSKE CENTRUM – ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE A SLUŽBY.
n P
 ovinnosť nájomcu hrobového
miesta
Pôvodné znenie:
Udržiavať prenajaté hrobové mie
sto v poriadku na vlastné náklady.

Nájom hrobového
miesta – aktuálne
zmeny v zákone
Od začiatku tohto roka platí novela zákona o pohrebníctve. Nové
pravidlá sa týkajú samospráv, pohrebných služieb i obyvateľov. Upozorňujeme predovšetkým na zmenu pri úmrtí nájomcu hrobového
miesta, na nové povinnosti nájomcu hrobového mesta či zmenu pri
uplynutí lehoty, na ktorú bolo zaplatené nájomné.
n Ú
 mrtie nájomcu hrobového
miesta
Pôvodné znenie:
Pri úmrtí nájomcu hrobového
miesta mala prednostné právo na
uzavretie novej nájomnej zmluvy
na hrobové miesto osoba blízka; ak
bolo blízkych osôb viac, tá blízka
osoba, ktorá sa prihlásila ako prvá.
Prednostné právo na uzatvorenie
nájomnej zmluvy bolo možné uplat
niť najneskôr do jedného roka od
úmrtia nájomcu hrobového miesta.
Nové znenie:
Pri úmrtí nájomcu hrobového
miesta má prednostné právo na
uzavretie novej nájomnej zmluvy
na hrobové miesto osoba blízka;
ak je blízkych osôb viac, tá blízka
osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj sta-

tus blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc
tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie
prednostného práva. Prednostné
právo na uzatvorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr
do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
„V prípade, ak nájomca hrobového
miesta zomrie, nájomná zmluva sa
uzatvára s jeho blízkou osobou. No
vela zaviedla, že ak je blízkych osôb
viac, nepostačuje na uzatvorenie ná
jomnej zmluvy iba to, kto príde ako
prvý. Je potrebné podanie písomnej
žiadosti spolu s rodným listom alebo
čestným vyhlásením preukazujúcim
vzťah k zomrelému. Takejto osobe po

Nové znenie:
Udržiavať prenajaté hrobové
miesto v poriadku a zabezpečiť,
aby príslušenstvo k hrobu neo
hrozilo bezpečnosť návštevníkov
pohrebiska, a to na vlastné ná
klady.
„Stávali sa prípady, že na niekoho
spadol pomník, pričom bol problém
s určením, kto je zodpovedný. Nájom
com hrobového miesta pribudla po
vinnosť starať sa aj o príslušenstvo
k hrobu – pomníky. Porušenie tejto
povinnosti je priestupkom,” upozor
ňuje prednostka.
n U
 plynutie lehoty nájomného
Novela zákona zrušila povinnosť
prevádzkovateľa pohrebiska vopred
upozorniť nájomcu najneskôr tri
mesiace vopred, že uplynie lehota,
na ktorú je nájomné zaplatené. Keď
že doba zaplatenia nájomného je 10
rokov, takéto dlhé obdobie si prav
depodobne nájomcovia nebudú
pamätať. „Hoci to už nie je povinnosť
mesta, na koniec lehoty nájomného
bude samospráva upozorňovať aj na
ďalej”, dodáva Ľ. Čikošová.
Text: J. Černá/V. Lapinová/Ľ. Pilzová,
foto: archív

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
Viera Lapinová
Mestský úrad Malacky
Klientske centrum (prízemie)
Bernolákova 5188/1A
telefón:
034/796 6146
e-mail:
viera.lapinova@malacky.sk

Zamestnanci mestského úradu
budú parkovať na Radlinského

Ako sme už infor
movali, výstavba poly
funkčného objektu Se
verín dočasne obme
dzí dopravu a parko
vanie v centre mesta.
Jedným z opatrení na
zmiernenie tejto situá
cie je presun vozidiel
zamestnancov MsÚ za
starú budovu úradu na
Radlinského. Zaparko
vané autá zamestnan
cov tak nebudú celodenne blokovať par
kovacie miesta v cen
tre. Prosíme preto ostatných vodičov, aby
rešpektovali vyhrade
né parkovanie za sta
rou budovou mest
ského úradu na Rad
linského (vjazd zo Zámockej) v pracovných
dňoch od 7.00 do
17.00 h.
Ďakujeme.
-lp-/-otano-
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Dva roky na župe
Mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sú partnermi
v mnohých oblastiach, pričom zásadná spolupráca je pri rekonštrukcii ciest na území mesta a pri eurofondových projektoch. Aj o tom sa
hovorilo počas stretnutia s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom s mottom Dva roky na župe. Najvyšší
predstaviteľ kraja okrem mestského úradu navštívil Mestské centrum sociálnych služieb a závod Ikea Components.
BSK vlastní na území nášho mesta
dôležité cestné komunikácie, do kto
rých v poslednom období výrazne in
vestovala. Vďaka tomu máme v Ma
lackách zrekonštruovaný pomerne
dlhý úsek: od mosta pri vjazde do
mesta z diaľnice, celý diaľničný pri

– Malacky, na ktorú sa pri plánovaní
rekonštrukcie pôvodne nemyslelo.
Ako povedal primátor Juraj Říha,
veľa našich projektov sa podarilo zre
alizovať s podporou BSK. Keďže župa
je sprostredkovateľským orgánom
pre eurofondy, spolupráca priniesla

vádzač Pezinská, úsek Legionárskej
okolo Hasičského a záchranného
zboru a celú ulicu Duklianskych hr
dinov. Opravená cesta je aj za tabu
ľou mesta až do Rohožníka. „Rekon
štrukcia cesty Rohožník – Malacky bola
z nášho pohľadu strategická. Chápal
som však aj obavy Malačanov, že po
jej otvorení sa do mesta vráti tranzitná
nákladná doprava. Preto ubezpečujem
obyvateľov, že v spolupráci s vedením
Malaciek robíme všetko pre to, aby sa
táto cesta napojila na pripravovanú
novú diaľničnú križovatku D2-Rohož
ník,“ prisľúbil J. Droba. Podľa jeho
slov sa bude župa snažiť dobudovať
aj cyklotrasu pozdĺž cesty Rohožník

dotácie na odborné učebne v troch
základných školách (Štúrova, Dérer
ka, Záhorácka), na rozšírenie mater
skej školy na Záhoráckej, na cyklotra
sy či na záchytné parkovisko.
Župa má vo svojej pôsobnosti
13 gymnázií, pričom jedno z nich je
v Malackách. Budova na ulici 1. mája
má vďaka investícii BSK novú fasádu,
vrátane zateplenia, a študentom slúži
zrekonštruovaná kuchyňa a jedáleň.
Gymnázium sa spolu s ďalšími žup
nými školami predstaví verejnos
ti v rámci úspešného projektu Deň
župných škôl, ktorý na jeseň opäť za
víta aj do Malaciek.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Na Dérerke sa už opäť stavia
Prechádzajúci okolo Dérerky si
možno všimli, že výstavba novej te
locvične sa akoby „vrátila v čase”. Čo
to znamená? V dôsledku ľudskej chy
by (nesprávne zašalovanie a pod
stojkovanie) sa stavba pri liatí betó
nu pohla. Statik síce potvrdil, že stabilita nebola narušená, avšak pri
mátor vzhľadom na zodpovednosť

a bezpečnosť žiakov trval na kom
pletnom zbúraní a novom postavení
časti stavby. Dodávateľ prác tak uro
bil a výstavba už medzitým opäť po
kračuje. Treba zdôrazniť, že telocvič
ňu v ZŠ Dr. J. Dérera stavia renomova
ná firma, ktorá má na takéto situácie
poistku. Mesto teda nemusí opako
vané práce platiť.
-lp-/-otano-
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Voľby do Národnej rady SR
Ste zapísaní
v zozname voličov?

no priamo s voľbami, ale určite poteší
me všetkých voličov z okrsku číslo 8, ktorí
chodia voliť na Základnú školu na Záho
ráckej ulici. Súbežne s osvetlením atletic
kej dráhy sme vybudovali osvetlenie aj
na dvore, takže pohyb voličov po zotme
ní bude bezpečnejší a komfortnejší. Na
osvetlenie pozdĺž chodníka pred školou
musíme ešte chvíľu počkať, pretože sa
bude budovať naraz s cyklotrasou,” pri
blížila prednostka úradu.
V sobotu 29. februára, ráno o 7. ho
dine, musí byť všetko pripravené tak,
aby mohli byť otvorené volebné miest
nosti. O 22. hodine sa hlasovanie kon
čí, avšak pre členov volebných komisií
nastane najdôležitejšia a najťažšia časť
ich práce, zratúvanie hlasov. „Keďže sa
budú počítať aj preferenčné hlasy, vý
sledky z jednotlivých okrskových volebných komisií môžeme očakávať až nie
kedy v nedeľu nadránom. V tom čase
budeme bez spánku už asi 24 hodín,”
skonštatovala Ľ. Čikošová.

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stá
lom zozname voličov a či sú údaje o nich úplné a pravdivé. Do
zoznamu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Malackách
(Bernolákova 5188/1A, budova Inkubátora) v úradných hodi
nách.
Kontaktná osoba:
Katarína Krišková – Klientske centrum,
evidencia obyvateľstva, prízemie MsÚ, tel.: 034/79 66 122,
e-mail: katarina.kriskova@malacky.sk, volby@malacky.sk

Skontrolujte si platnosť
občianskeho preukazu

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) upozorňuje voličov, aby
si skontrolovali platnosť svojich občianskych preukazov. Občan môže hlasovať výlučne s platným občianskym preukazom. Hlasovať s cestovným pasom nie je
možné.

Ak si práve vybavujete nový občiansky preukaz, MV SR vyvi
nie maximálne úsilie, aby podané žiadosti o vydanie občianske
ho preukazu boli v čo najkratšom čase spracované a vyhotove
né doklady vydané žiadateľom.
Ak však nastane situácia, že volič nebude mať občiansky pre
ukaz (napr. z dôvodu straty alebo odcudzenia v deň konania
volieb), môže sa vo volebnej miestnosti preukázať žiadosťou
o jeho vydanie, prípadne potvrdením o občianskom preukaze
tak, aby mal umožnenú účasť vo voľbách.
www.minv.sk

Hlasovací preukaz
Ak máte trvalý pobyt v Malackách a v deň volieb budete
mimo mesta, môžete požiadať o hlasovací preukaz. Ten umož
ňuje voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
O hlasovací preukaz je možné požiadať osobne, najneskôr v posledný pracovný deň pred voľbami, t. j. v piatok
28. februára v úradných hodinách MsÚ.
Kontaktná osoba:
Katarína Krišková,
Klientske centrum, matrika, prízemie MsÚ, tel. 034/79 66 122,
e-mail: katarina.kriskova@malacky.sk, volby@malacky.sk.

Ako postupovať
vo volebnej miestnosti

• po vstupe do volebnej miestnosti sa preukážete občianskym
preukazom, prípadne hlasovacím preukazom

• dostanete hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom
•
•
•
•

úradnej pečiatky obce
prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdíte vlastnoručným podpisom
vyberiete jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho sub
jektu, ktorému ste sa rozhodli odovzdať svoj hlas a zakrúžku
jete na ňom poradové číslo kandidáta, ktorému dávate pred
nosť (môžete zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov)
upravený hlasovací lístok vložíte do obálky a následne do vo
lebnej schránky
nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odlo
žíte na určené miesto

Prenosná volebná
schránka
Ak chcete zo závažných zdravotných dôvodov požiadať
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti (prenosná volebná
schránka), kontaktujte Katarínu Kriškovú, Klientske centrum,
matrika, prízemie MsÚ, e-mail: katarina.kriskova@malacky.sk,
volby@malacky.sk, tel.: 034/79 66 122.
V deň konania volieb (29. februára) môžete požiadať
o volebnú schránku aj v príslušnej okrskovej volebnej komisii.

V sobotu 29. februára sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej re
publiky. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Vo voľbách
si zvolíme zloženie novej vlády a 150 poslancov parlamentu.

Samospráva v Malackách sa v spolu
práci s Okresným úradom v Malackách
pripravuje na parlamentné voľby veľmi
dôsledne už niekoľko mesiacov. Mesto
je povinné zabezpečiť voľby po orga
nizačnej a technickej stránke tak, aby
prebehli bez problémov.
„Prijímali a vybavovali sme žiadosti
o voľbu poštou, vydávame hlasovacie
preukazy, vymenovali sme dvanásť okrs
kových volebných komisií, určovali vo
lebné miestnosti, organizovali sme skla
danie sľubu členov komisií do rúk primá
tora. Sme tiež zodpovední za správnosť
voličských zoznamov i za to, aby sa hla
sovacie lístky dostali včas a v poriadku
do jednotlivých volebných miestností,”
informovala prednostka Mestského
úradu v Malackách Ľubica Čikošová.
Pre zaujímavosť: keďže kandiduje 25

subjektov, každý volič dostane 25 hla
sovacích lístkov. V Malackách máme
bezmála 15 200 voličov, čo znamená,
že je pripravených 380 000 hlasova
cích lístkov.
Do posledného pracovného dňa
pred voľbami, teda do piatka 28. feb
ruára vrátane, mesto vydáva hlasovacie
preukazy pre Malačanov, ktorí nebudú
v deň volieb v Malackách a chcú hlaso
vať inde. Deň pred voľbami je takisto
nevyhnutné skontrolovať všetkých 12
volebných miestností, či spĺňajú pred
písané náležitosti: označenie, štátnu
vlajku, štátny znak. V každej miestnosti
musí byť vystavený vzor hlasovacieho
lístka a vysvetlenie postupu pri hlaso
vaní.
Nastávajúce voľby prinášajú v rámci
Malaciek aj novinku. „Nesúvisí to mož

Parlamentné voľby
2020 v Malackách –
zaujímavé fakty
a čísla
15 195 oprávnených voličov
112 prvovoličov
Najstaršími zapísanými voličmi sú tri
ženy: 99-ročná, 100-ročná a 101-roč
ná.
V deň volieb 29. februára nedovŕši
žiadny občan presne 18 rokov, lebo
rok 2002 nebol prestupný.
Najmladší prvovolič dosiahne 18 ro
kov 24. februára.
Vo voľbách si zvolíme zloženie novej
vlády a 150 poslancov parlamentu.
Vyhlásené voľby budú v poradí
ôsmymi voľbami do Národnej rady
SR po vzniku samostatnej Sloven
skej republiky.

Čísla kandidátnych listín
1 Slovenská ľudová strana Andreja
Hlinku
2 DOBRÁ VOĽBA
3 Sloboda a Solidarita
4 SME RODINA
5 Slovenské Hnutie Obrody
6 ZA ĽUDÍ
7 MÁME TOHO DOSŤ!
8 Hlas pravice
9 Slovenská národná strana
10 Demokratická strana
11 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA
12 Koalícia Progresívne Slovensko 		
a SPOLU – občianska demokracia

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

S TAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
99 % – občiansky hlas
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská liga
VLASŤ
MOST – HÍD
SMER – sociálna demokracia
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej
chudoby
HLAS ĽUDU
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť
Práca slovenského národa
Kotlebovci – Ľudová strana Naše
Slovensko
Socialisti.sk

Volebný servis pripravila prednostka Mestského úradu v Malackách Ľubica Čikošová v spolupráci s redaktorkou Malackého hlasu
Ingrid Sochorovou.
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Okrsok č. 1

Okrsok č. 7

Voľné pracovné miesta

F. Malovaného, Michala Tillnera, Pri Maline, Stupavská,
Štúrova 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157,
159

Bez ulice, Bernolákova, Veľkomoravská 1, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27,
29, 31, 33, 35, 37, 39, 39A, 39B, 39C, 39D

Zamestnávateľ:
Základná škola, Záhorácka č. 95, 901 01 Malacky
Kontakty: 034/772 38 62, zs4malacky@zs4malacky.sk

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Štúrova – školský klub č. 1 (prízemie)
Štúrova 142, Malacky

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Dr. J. Dérera, prízemie č. dv. 60,
Ul. gen M. R. Štefánika 7, Malacky

kategória PZ:

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Eva Mrázová, kontakt – 0911 324 212

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Monika Gajarová, kontakt – 0948 183 681

aprobácia:

Okrsok č. 2

Okrsok č. 8

D. Skuteckého, Ľudovíta Fullu, Štúrova súp. č. 1455, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
68A, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 75A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92A, 93, 94, 95, 96, 96A,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 114A, 115, 117, 118, 118A, 119,
120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142

Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dére
ra, Kozia, Martina Benku, Mlynská, Pavla Hallona, Petra
Straku, Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga Angerera,
Veľkomoravská 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 52A, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64A, 64B, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, Vendelína
J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka 22,
62, 62A, 64, 66, 66A, 68, 70, 72, 76, 78, 78A, 80, 80A, 82, 86,
88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 99A, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116A

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Štúrova – školský klub č. 2 (prízemie)
Štúrova 142, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Zuzana Lepišová, kontakt – 0948 183 676

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Záhorácka – III. B trieda (prízemie)
Záhorácka 1941/95, Malacky

Okrsok č. 3

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Renáta Gašparová, kontakt – 0948 183 682

Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, gen.
M. R. Štefánika, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista
Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Ľ. Kukorelliho, L. Novomeské
ho, Ľuda Zúbka, Nádražná, Námestie SNP, Pavla Blahu,
Petra Jilemnického, Radlinského, Štefana Čulena, Štúro
va 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, V. Clemen
tisa

Okrsok č. 9

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Dr. J. Dérera – prízemie č. dv. 41
Ul. gen M. R. Štefánika 7, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Jana Černovská, kontakt – 0948 183 677

Okrsok č. 4
Záhorácka, 7, 8, 10, 11, 11A, 13, 15A, 15B, 17A, 17B, 17C,
17D, 18, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59,
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Adresa volebnej miestnosti:
Základná umelecká škola – prízemie č. dv. 1
Záhorácka 1918, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Alena Foltýnková, kontakt – 0948 183 678

Okrsok č. 5

Brnianska, Břeclavská, Poľná, Pribinova, Záhorácka 21,
23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58,
60, 85, 87, 89, 91
Adresa volebnej miestnosti:
Mestské centrum kultúry – knižnica
Záhorácka 1919, Malacky

Jána Kollára, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie,
Mansueta Olšovského, Na brehu, Nad výhonom, Nová,
Oslobodenia, Sládkovičova
Adresa volebnej miestnosti:
Materská škola – trieda č. 3 (prízemie)
Jána Kollára 2, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Romana Holešová, kontakt – 0948 183 683

Okrsok č. 10
1. mája, Jozefa Kubinu, časť obce Malacky 4411, 4427,
4465, 4491, 4521, 4543, 4621, 4624, 4626, 4633, 4635,
4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4643, 4645, 4646,
4649, 4650, 4652, 4654, 4656, Martina Rázusa, Sasinkova,
Vajanského
Adresa volebnej miestnosti:
Centrum voľného času – 1. pavilón
M. Rázusa 30, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Mária Trenčíková, kontakt – 0948 183 684

Okrsok č. 11
Agátová, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová,
Javorová, Jelšová, Jesenského, Lipová, časť obce Malac
ky 4008, 4021, 4026, 4622, 4625, 4627, 4655, 4657, 4658,
Ota Kožucha, Partizánska, Pezinská, Priemyselná, Sadová,
Stromová, Továrenská, Záhradná, Zámocká
Adresa volebnej miestnosti:
H S F, s. r. o. – vestibul, Jesenského 50, Malacky

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Annamária Horváthová, kontakt – 0948 183 679

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Viera Baňovičová, kontakt – 0948 183 685

Okrsok č. 6

Okrsok č. 12

Budovateľská, Ferdiša Kostku, Jána Hollého, Jána Kalin
čiaka, Jánošíkova, Kláštorné námestie, Mierové námestie,
Mirka Nešpora, Mojmírova, Príjazdná, Rastislavova, Ro
botnícka, Sama Chalupku, Slovenská, Svätoplukova,
Ulica Karola Virsíka, Vlastenecká

Boženy Nemcovej, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň,
Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Janka Kráľa, Lesná, časť
obce Malacky 4630, Na majeri, Písniky, Rakárenská, Ru
dolfa Dilonga, Táborisko, Tichá, Vysoká

Adresa volebnej miestnosti:
Sobášna sieň, Bernolákova 2954, Malacky

Adresa volebnej miestnosti:
Pálffyovský kaštieľ – prízemie vľavo
Zámocká 14, Malacky

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Jana Bačová, kontakt – 0948 183 680

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Darina Andelová, kontakt – 0948 183 686
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učiteľ základnej školy
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ aprobačných predmetov – MAT
Nástup:
september 2020
Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy pod
ľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odbor
ných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa
§ 10 uvedeného zákona, a prílohy č. 1, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení ne
skorších predpisov.
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prá
ce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne
ní neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(tabuľka Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvý
šenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. 1. 2020).
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
• kvalifikačné predpoklady,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Potrebné doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
• profesijný životopis,
• doklad o vzdelaní,
• podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR
č. 18/2018 Zb. z.
Svoje žiadosti zasielajte poštou alebo mailom.
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Škola môže
vyzerať aj inak...

Malacké Gymnázium sv. Františka Assiského otvára 26. februára svoje dvere pre verejnosť a predovšetkým pre nových záujemcov o štúdium. Cirkevné gymnázium so svojou
deväťdesiatročnou históriou je rešpektovanou a hodnovernou vzdelávacou a výchovnou inštitúciou. V rozhovore s riaditeľom Danielom Masarovičom sa zoznámime so školou, ktorá si v povrchnom, zložitom a neistom svete materiálnych hodnôt vytýčila vlastnú úspešnú cestu.

Čím je systém výučby na vašej škole tak
jedinečný?
Za naším úspešným príbehom stojí rozhod
né úsilie o všestranné rozvíjanie mladého člo
veka. Kvalitné vzdelávanie dopĺňa cieľavedo
má snaha o formovanie správnych životných
postojov. Na našej škole sa snažíme uplatňovať
model štúdia, pri ktorom sa študent aktívnym
a tvorivým prístupom spolupodieľa na svo
jom postupnom osobnostnom a vzdelávacom
vývoji. Sme ponukou pre tých, ktorí chcú byť
v dnešnej tak neuveriteľne premenlivej dobe
šťastní a úspešní. Cieľom je študent, ktorý sa
naučil učiť sa, adaptovať sa na zmenu a má
kvalitné komunikačné, prezentačné a sociali
začné zručnosti. Zdôrazňujeme nielen špecific
kú odbornosť, ale aj pevný charakter mladého
človeka.
Akú úlohu zohráva to, že ste cirkevné
gymnázium s kresťanským zameraním?
Prijímame žiakov bez rozdielu vierovyznania,
pretože každý človek má rovnakú dôstojnosť
a hodnotu. To je hlavný atribút nášho zamera
nia. Ľudskosť vyjadrovaná nezištným záujmom
o dobro človeka. Vnímame, že v dnešnej dobe tak
poznačenej relativizovaním hodnôt a princípov
je osobitne dôležité aj zameranie na schop
nosť rozlišovania, hľadania pravdy a správnej
názorovej orientácie. Spleť masívne sa šíriacich
dezinformácií a poloprávd zasahuje naše bytie
a my cítime ako povinnosť učiť našich študentov tvoriť si názory nie na základe istej vyhranenej sociálnej skupiny, ale v dialógu na základe
faktov, vecných argumentácií, prirodzenosti
a zdravého rozumu. Podnecujeme študentov
prevziať svoj podiel zodpovednosti za seba
samého i za budúcnosť tejto krajiny.
Volíte v škole s takýmito piliermi vlastné
cesty výučby?

Školu vnímame primárne ako sprievodcu
mladého človeka na tejto ceste a učiteľa ako
jeho priateľa, ktorý ho individuálne sprevádza
a napomáha mu k spoznávaniu a rozvíjaniu
jeho talentov a dispozícií tým, že mu dovoľuje
byť aktívnejším účastníkom cesty. Jedinečný
systém môže fungovať len v jedinečnej atmo
sfére. Prostredie je vytvorené zo študentov, pe
dagógov, rodičov, ako rád vravím, z celého
školského spoločenstva aj inšpiratívneho ma
teriálneho zázemia. Budujeme knižnicu ako
Centrum kultúrnosti a vzdelanosti, ktoré prepá
jame s ďalším projektom Kláštornej záhrady.
Táto nová, exkluzívna vonkajšia uzavretá zóna
ponúka ojedinelý spoločenský priestor s mies
tami pre debaty a relax. Tento koncept dopĺňa
práve zrekonštruovaný piknikový park na škol
skom dvore a vonkajší cvičebný komplex v jeho
susedstve. Starostlivosť nad štúdiom študen
ta zabezpečuje kvalitný podporný tím, zložený
nielen z vynikajúcich pedagógov so silným ľud
ským kapitálom, ale aj odborných konzultantov,
ako je kariérny a výchovný poradca či školská
psychologička.
Iné školy o sebe hovoria predovšetkým
ako o zoznamoch vybavenia, pobytov, pro
gramov. Váš slovník je celkom iný.
Sme moderná škola so špičkovým zariadením
odborných učební, poznávacími jazykovými
pobytmi, kurzami atď. Máme štipendijný fond
pre podporu talentov. A máme aj mimoriadne
výsledky. Nielen v úspešnosti našich absolventov
na vysokých školách, ale už počas štúdia u nás.
Pravidelne zaznamenávame úspechy našich štu
dentov v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti
i na najvyššej, celoštátnej úrovni. Tá úspešnosť
nie je samozrejmá. Je predovšetkým výsledkom
poctivej prípravy študenta, ktorá sa realizuje
na viacerých úrovniach. Napríklad cez tzv. roční

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

kové projekty, keď študent pod patronátom skú
seného konzultanta vypracováva akúsi malú
diplomovú prácu. Pre nás je však škola predo
všetkým o zdravých a priateľských vzťahoch,
otváraní sa novým veciam, schopnosti rozlišovať
a kriticky posudzovať informácie, vidieť, kráčať
a predovšetkým byť a spoznať samého seba.

Srdečne pozývame nových záujemcov
o štúdium. Otvorené dvere sú súčasne symbolom výmeny. Medzi tými, pre ktorých
sa tu maturita stala štartom, je mnoho
úspešných osobností, ktoré ďalej ovplyvňujú svoje okolie a nesú odkaz tejto školy
vo svojej práci.			
-pr-

Hľadajú nový domov

Bezplatná

právna

Karanténna stanica Malacky ponúka k adopcii alebo do dočasnej
opatery opustené a nechcené zvieratá. Psy absolvovali povinné
očkovania, sú zbavené parazitov a v čase odberu budú kastrované.
Pre osvojenie kontaktujte pracovníkov karanténnej stanice.

poradňa pre
seniorov
Piatok
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Lara
1,5-ročnú Laru odo
brali pracovníci útulku
z nevhodných podmie
nok. Je veľmi priateľská
a poslušná, neťahá na
vôdzke a nepotrebuje
extrémne veľa aktivi
ty. Jej povahu a väčší
vzrast by ocenili aj star
ší ľudia alebo rodiny
s odrastenými deťmi.

Ňufík
Ňufík je asi 5-ročný
kríženec špica. Hoci je
dospelý, povahou je
stále šteniatko. Svet je
preňho jedna veľká ko
média a neustále vrtí
chvostíkom. Vyžaduje
si pozornosť a množ
stvo spoločne stráve
ného času.

Oki
Energický Oki má
vždy dobrú náladu.
Mladý kríženec bude
potrebovať pevnú ru
ku, ktorá skrotí jeho
temperament. Je veľmi
učenlivý, hodil by sa aj
na psie športy či ako
tréningový partner ak
tívneho pána.

Bezplatná právna pomoc je urče
ná pre seniorov s trvalým bydliskom
v Malackách. Na konzultáciu s práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať vopred, stačí
prísť na Mestský úrad v Malackách
(1. poschodie, číslo dverí 129). Pri
neste si so sebou občiansky preukaz
(pre overenie bydliska). Poradenstvo
je diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu ob
rátiť v týchto oblastiach: exekúcie,
rodinné vzťahy, dedičské konanie,
zmluvné vzťahy, majetkové záleži
tosti, spotrebiteľské problémy, práv
na ochrana.
Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastupujeme ani v konaniach
na súdoch.

Text a foto: -lw-

Kontakty: e-mail: ksmalacky@gmail.com, : Karanténna stanica Malacky

21. február
od 10.00 h
6. marec
do 12.00 h
20. marec

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Vyslúžilí vojaci
bilancovali aj oceňovali
V sobotu 25. ja
nuára sa uskutočni
la výročná členská
schôdza odbočky
Zväzu vyslúžilých
vojakov (ZVV) gen.
M. R. Štefánika. V jej
úvode si prítomní
členovia a hostia uctili minútou ticha
pamiatku zosnulých
členov zväzu. Súčas
ťou rokovania boli
správy o činnosti a
o hospodárení, ako
aj plán aktivít na rok
2020. Ešte pred spo
ločným rokovaním
položili zástupcovia
zväzu a odboč
ky Malacky kyticu
k pomníku M. R. Šte
fánika na Mierovom
námestí.
Hosťom výročnej
schôdze bol primá
tor Juraj Říha, ktorý
z rúk predsedu od
bočky Milana Joha
nesa dostal pamät
nú medailu M. R.
Šte
fánika ako po
ďakovanie za dob
rú spoluprácu ZVV
a mesta.

V Literárnej kuchyni
sa varia rozprávky

Dve februárové stredy patria v knižnici Mestského centra kultúry
najmenším z Malaciek a okolia. Prvé podujatie Rozprávkové čítanie –
Rozprávočky pre detičky s bábkami v rámci projektu Literárna kuchyňa sa konalo 12. februára (Soľ nad zlato), druhé bude 26. februára
o 10.00 h (Kozliatka a vlk).

Text a foto:
ZVV Malacky

Hádzanári Strojára sú
stále v hre o postup
Po zimnej prestávke sa opäť
vrátila prvá liga hádzanárov.

Malačania bojujúci o návrat
do extraligy tesne podľahli Tatra
nu Stupava gólom v posledných
sekundách. V ďalšom stretnutí sa
zverencom trénera Pavla Stacho
viča podarilo zdolať posledný tím
tabuľky DAC Dunajská Streda. Pred
poslednými dvoma kolami majú oba
záhorácke tímy – Malacky i Stupava
– na čele po 21 bodov. O víťazovi zá
kladnej časti sa rozhodne v jej záve
re. Strojár v nedeľu 16. februára vy
cestuje do Turca na palubovku am
biciózneho Martina a základnú časť
zavŕši v sobotu 22. februára doma
proti Vajnorom.

Strojár – Tatran Stupava 21:22
(9:12)
Zostava Strojára: Miroslav Veleb
ný (Juraj Rybár) – Jakub Krajčír (2), To
máš Baláž (2), David Rybjanský, Lukáš
Konečný (2), Ján Janoštiak (1), Michal
Ichman, Roman Valachovič (9), Mário
Prevaj (1), Matej Adamkovič (4), Matúš
Novota, Patrik Walter.
ŠK DAC – Strojár 25:35 (14:17)
Zostava Strojára: Miroslav Ve
lebný (Marek Haberland) – Vladimír
Pavlík, Jakub Krajčír (2), Tomáš Baláž
(5), Lukáš Konečný (7), Ján Janoštiak
(3), Michal Ichman (2), Roman Vala
chovič (12), Samuel Filípek (1), Mário
Prevaj (2), Matúš Novota (1).
M. Binčík

túrní domeček, Hviezdoslavova 3,
www.divadlonahambalku.sk, vstup
né 5 €

február
2020
Zmena programu a vstupného
vyhradená.

n sobota 15. 2. o 18.00 h
Divadlo na hambálku, W. Shake
speare: Sen noci svätojánskej, Kul

n nedeľa 16. 2. o 17.00 h
Rozprávková nedeľa spojená s tvori
vou dielňou Bratislavské bábkové
divadlo: O rybárovi a zlatej rybke,
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3,
vstupné 4 €
n streda 19. 2. o 18.00 h
Pálenica Borisa Filana, hosť Oliver
Filan, Kultúrní domeček, Hviezdosla
vova 3, vstupné 12 €
n sobota 22. 2. od 14.00 h
Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu – prechádzka Malacka

Deti sa počas Rozprávkového číta
nia nielen započúvajú do príbehu, ale
pracovníčky knižnice im ho aj zahra
jú s bábkami – maňuškami. Následne
si detskí diváci môžu sami vyskúšať
hru s bábkami, alebo si môžu prezrieť
knižky v detskom oddelení knižnice.
Projekt Literárna kuchyňa pomá
ha zlepšiť čitateľskú gramotnosť de
tí a mládeže a snaží sa zvýšiť záujem
o knihy a čítanie. Minulý rok boli po
dujatia usporiadané najmä pre žia
kov základných a materských škôl
v Malackách a dopĺňali ich sprievod
né aktivity. Tento rok ich v knižnici
plánujú organizovať pravidelne a pre
širokú čitateľskú verejnosť.
Počas roka 2019 v rámci tohto
projektu zavítali na besedu do ma
lackej knižnice viacerí autori kníh či
ilustrátori. Spomenieme obľúbenú
spisovateľku detských kníh Gabrie
lu Futovú, autorku detskej poézie
zo Záhoria Zdenku Lacikovú alebo

Denisu Fulmekovú, Andreu Kellӧ
Žačokovú a Braňa Jobusa. Deti sa
tiež mohli dozvedieť, ako vzniká ko
miks, a to od autora Martina Juríka
a ilustrátora Andreja Wsóla. Bol pre
nich pripravený aj súťažný kvíz, kto
rým sprevádzal známy moderátor
Literárnej revue Dado Nagy. V lete
sa konalo zážitkové čítanie s divadel
nými prvkami, aké je pre pripravené
aj teraz vo februári. Okrem toho sa
pod hlavičkou Literárnej kuchyne ko
nalo aj podujatie Noc s Andersenom,
na ktorom mali deti možnosť prespať
jednu noc v knižnici a bol pre nich
pripravený zaujímavý program s roz
právkovou tematikou.

mi so sprievodcom a bezplatná pre liadka farského kostola, františkán
h
skeho kostola, krýpt a kaštieľa – za
čiatok: farský kostol Najsvätejšej Tro
jice (na Dolnom konci)

n utorok 25. 2. o 19.00 h
Stand-up comedy show Silné reči,
účinkujú Jakub Gulík, Tomáš Hudák,
Jakub Lužina, Matej Makovický, Kul
túrní domeček, Hviezdoslavova 3,
vstupné 13 €

n pondelok 24. 2. o 14.00 h
Beseda spojená s premietaním – Cestujeme v regióne, organizátor Zlatý
vek, Kultúrní domeček, Hviezdosla
vova 3, vstup voľný
n utorok 25. 2. o 18.00 h
Klub cestovateľov O. Z. Zenit, Peter
Haraslín, Lýdia Mlynáriková: Srí
Lanka, Thajsko, beseda na cestova
teľskú tému spojená s premietaním
fotografií, MCK – galéria, Záhorácka
1919, vstup voľný

P. Arpášová

Projekt Literárna kuchyňa
podporil z verejných zdrojov

n streda 26. 2. o 10.00 h
Literárna kuchyňa – fozprávkové čí
tanie – Kozliatka a vlk, rozprávočky
s bábkami pre detičky
Na podujatie sa treba vopred nahlá
siť na kniznica@mckmalacky.sk, ale
bo 034/772 20 91, vstupenky sa dajú
kúpiť v knižnici, vstupné 2 € na dieťa
MCK Malacky je poberateľom
KULTÚRNYCH POUKAZOV.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

SPOMIENKY
Deň za dňom sa míňa,
rok za rokom beží,
nie je žiadna chvíľa,
ktorá srdce lieči.
Len pri Tvojom hrobe,
mamička naša milovaná,
postáť a pomodliť sa smieme.
2. februára sme si
pripomenuli ne
dožité 87. naro
deniny našej mi
lovanej mamičky
a babičky Márie
Hrúzovej z Mala
ciek. S láskou v srdciach spomí
najú synovia, dcéry, vnúčatá a os
tatná rodina.
Odišla tíško, ako odchádza deň,
a v našich srdciach
zostáva spomienka len.
22. februára si pri
pomíname 6. vý
ročie úmrtia našej
drahej mamičky
a babičky Anny
Kratochvílovej.
S láskou v srdci
spomínajú dcé
ra Jarmila s rodinou, syn Vladimír
s rodinou, ostatná rodina a priate
lia. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
5. februára sme
si pripomenuli 8.
výročie, čo nás na
vždy opustil náš
milovaný man
žel, otec, dedko a
pradedko Štefan
Horínek z Malaciek. S láskou a úc
tou spomínajú manželka Ľudmila,
dcéry Jana, Elena a Gabika s rodi
nami. Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku.

číslo 4 vyjde 25. februára
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Malačan Emil Jung
v sieni slávy

Vyhodnotenie minuloročnej sezóny
vodného motorizmu na Slovensku malo
pre Malačanov nádhernú atmosféru.
Medzi ocenenými boli až štyria, a to dokonca z jednej rodiny. Tým, ktorých šport zaujíma, určite hneď napadlo
meno Jung. A naozaj, medzi najlepšími vodnými motoristami sa každoročne ocitne aspoň jeden či dvaja z nich.

Zámocký park ožil
mini hokejom
Ľadová plocha v Zámockom
parku privítala počas posledného januárového týždňa tri
turnaje v mini ľadovom hokeji.

O Pohár primátora mesta Malac
ky súťažilo v kategórii žiakov desať
tímov: ZŠ Štúrova A a B, ZŠ Záhorác

ka A a B, ZŠ Dr. J. Dérera, SŠ sv. Fr. As
siského, Gymnázium A a B, ZŠ Zohor
A a B. Víťaznú cenu si vybojovali žiaci
ZŠ Zohor A, za nimi skončili ZŠ Dr. J.
Dérera a SŠ sv. Fr. Assiského. Žiačky
a študenti hrali o Pohár Centra voľ
ného času. V kategórii žiačok súťažilo
šesť tímov: ZŠ Štúrova A a B, ZŠ Zá

horácka A a B, Gymnázium Malacky
a ZŠ Zohor. Vyhrala ZŠ Zohor, ktorá
vo finále porazila ZŠ Štúrova A.
V kategórii študentov, takisto o Pohár Centra voľného času, sa predsta
vili tri tímy. Zvíťazilo Gymnázium Ma
lacky pred SOŠP Bratislava a Záho
ráckym Fénixom.
Turnaje sa konali vďaka CVČ Ma
lacky, Komisii pre šport a mládež pri
MsZ, ZŠ Záhorácka a ŠH Malina. Za
pekné športové výkony si pochvalu
zaslúžia všetci zúčastnení hráči.
Text a foto: -lw-

Nielen chlebom je človek živý
alebo Pridajte sa k lukostrelcom

Úspešná rodina Jungovcov. Zľava Emil, Šimon, Ella a Marián.

O

cenenie za dlhoročnú reprezen
táciu Slovenska prevzal osemná
sobný majster sveta Marián Jung. Na
vyhodnotení nechýbali ani jeho deti
Ella a Šimon, ktorí reprezentujú kraji
nu v mladších vekových kategóriách.
Vlani boli obaja majstrami republiky
a tretí na svete. Preto si aj oni dvaja
odniesli ocenenie za reprezentáciu
Slovenska.
Zlatým klincom pre Malačanov
bolo uvedenie Emila Junga do sie
ne slávy Slovenského zväzu vodného
motorizmu. Emil Jung, ktorý v tomto
roku oslávi 76. narodeniny, začal pre
tekať v roku 1960 a má tituly majstra
športu (1988) aj zaslúžilého majstra
športu (2001). 12-krát bol majstrom
Slovenska a 9-krát majstrom Česko
slovenska. Z európskych šampioná
tov má dve zlatá, štyri striebra a je
den bronz. Počet pretekov v jeho

Škola na ľade
Žiaci 2. stupňa ZŠ Záhorácka ab
solvovali výchovno-vzdelávací pro
gram zameraný na získanie základov
korčuľovania, krasokorčuľovania a ľadového hokeja. Päť predpoludní po
čas jedného vyučovacieho týždňa
strávili na klzisku v Zámockom par
ku. Pod vedením kvalifikovaných in
štruktorov absolvovali cvičenia a hry,
ktorými rozvíjali nielen svoju korču
liarsku gramotnosť, ale aj všeobecné
pohybové schopnosti a utužovali po
zitívny vzťah k športu.
Projekt sa uskutočnil s finančnou
podporou Združenia rodičov pri ZŠ
Záhorácka.
Text: P. Filip, foto: ZŠ Záhorácka

dosiaľ aktívnej činnosti sa blíži k číslu 500.
Svojim prístupom k športu bol
príkladom aj pre svojich synov Mi
lana, Mariána a Pavla, v ktorých od
malička vzbudil nadšenie pre vodný
motorizmus. Marián mu zostal verný
a je už 44-násobným medailistom
z majstrovstiev Európy a sveta. Emil
bol za svoju činnosť, najmä s mladý
mi športovcami, viackrát ocenený,
okrem iného aj ministerstvom škol
stva či predsedom vlády. Jeho meno
nechýba ani v sieni slávy malackého
športu.
V súčasnosti je predsedom Oddie
lu vodného motorizmu v Malackách,
trénuje mládež a stále aktívne prete
ká medzi veteránmi. Ak začne tohto
ročnú sezónu, bude to jeho šesťde
siata. Srdečne blahoželáme!

Nie sme suchári, ktorí iba drvia techniku streľby a z tré
ningov chodia s vyťahanými rukami po kolená. Sme skupi
na ľudí, ktorí sa radi zabavia a popri tom aj súťažia. Počas
zimnej lukostreleckej sezóny si doprajeme tréningy v kos
týmoch podľa aktuálnych sviatkov alebo klubové žartovné
súťaže v telocvični. V rámci nich triafame nafúknuté baló
niky, zavesené zvončeky na lane, prípadne sa snažíme pre
streliť WC sedadlo tak, aby sme trafili čo najvyššiu hodnotu
na pripevnenej terčovnici. To, že sa pri takej disciplíne kľačí,
ba skoro až leží, je bonusom na ceste za ohybnejším telom.
Samozrejme, podobných disciplín máme neúrekom aj vďa
ka obrovskej fantázii manželov Petrášovcov, ktorí klub zalo
žili a s nesmiernou láskou ho aj vedú.
S prichádzajúcou sezónou musíme trénovať nielen pres
nosť, ale aj vytrvalosť, trpezlivosť a koncentráciu. To sú ne
vyhnutné atribúty každého lukostrelca. Takže šup-šup, ide
sa trénovať, lebo kalendár pretekov sa zapĺňa a každý chce
byť úspešný. Ak chcete aj vy zažiť atmosféru lukostreleckej
súťaže, pridajte sa k nám na tréningoch, odkiaľ je k súťa
žiam už iba malý krok. Všetky potrebné informácie získa
te na stránke Lukostreleckého klubu Sagittarius Malacky
www.lksagittarius.com.
Text: R. Svetlíková, foto: LK Sagittarius

Text: A. Pašteka, foto: V. Slaný

Stolní tenisti
idú priamo
do semifinále
Malačania na domácej pôde remizo
vali s Ružomberkom 5:5 a vyhrali nad
Rožňavou 6:2. Tím v zložení Erik Illáš,
Adam Brat a Branislav Kalužný sú na
druhej priečke extraligovej tabuľky. Vy
hli sa štvrťfinále, tak sa predstavia až 31.
marca v prvom semifinálovom zápase.
Naše stolné tenistky Pavlína Rajtoková
a Natália Kosová zdolali na východe Va
laliky 6:2 a po bojovnom výkone pre
hrali v Belej nad Cirochou 4:6. Najbliž
šie zápasy ich čakajú 22. februára doma
-mbproti Trnave a Majcichovu.
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