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Deň
navyše

O pár dní máme v kalendári
dátum 29. február. V mojom sú
kromí poznám troch ľudí, čo majú
v rodnom liste tento deň narodenia. Mimochodom, v Malackách
ich žije 13.
Spomínaný dátum prichádza
iba raz za štyri roky, a preto môžeme povedať, že máme deň navyše.
Je to 24 hodín k dobru, čo znamená
1440 minút alebo, ak chcete, 86 400
sekúnd. Ako s nimi naložiť? Na výber je veľa možností: výlet, turistika,
cvičenie, kniha, stretnutie s priateľ
mi, leňošenie. Alebo z každého troš
ku. Ak bude pekne, ľudia pôjdu von.
Ak škaredo, zostanú doma.
Samozrejme, určite každý vie, že
posledný februárový deň je tento
rok dňom volebným. Preto je dôležité, aby naše kroky smerovali aj
do volebných miestností. Našťastie,
povinnosť zúčastňovať sa na voľbách už dávno nemáme, ale svoje
právo hlasovať by sme využiť mali.
Čím bude vyššia účasť, tým budú
výsledky objektívnejšie. A platí aj
stará známa pravda: ak nevolíš,
potom nekritizuj.
O naše hlasy sa uchádzajú viac
ako dve desiatky politických sub
jektov a verím, že vybrať sa dá.
Hľadať ideál nemá zmysel. Môže
sa totiž stať, že bude dávno po voľbách, a my stále budeme hľadať
toho nášho ideálneho kandidáta
v ideálnej politickej strane. Preto
treba zapojiť nielen srdce, ale aj
rozum. A potom, samozrejme, no
hy. Pomôžem si metaforou, ktorú
som objavila na Facebooku: voliť je
ako jazda autobusom. Pravdepodobne nás nezoberie do cieľa, ale
aspoň nás odvezie bližšie k nemu.
Ľ. Pilzová

Dostaneme jeden a pol milióna
eur na novú športovú arénu
Do mesta smeruje vysoká štátna dotácia. Vláda Slovenskej republi
ky odsúhlasila poskytnutie sumy 1 500 000 € na výstavbu športovej
arény. „Vnímam to ako potvrdenie kvality nášho projektu, ktorý presvedčil aj členov vlády, aby ho podporili,” povedal bezprostredne po
schválení materiálu ministrami primátor Juraj Říha. Získaná dotá
cia je pokračovaním úspešných projektov, ktorými sa mesto môže
pochváliť a na ktoré získalo financie z externých zdrojov. Iba za vla
ňajšok to bolo 2,5 milióna €.
Mesto sa so žiadosťou o finančnú podporu obrátilo na Úrad vlády
SR v októbri minulého roka po tom,
čo zámer výstavby športovej arény
odsúhlasilo aj mestské zastupiteľstvo v Malackách. V oficiálnej žiados-

Pochvala pre Mestskú
políciu v Malackách

Riaditeľ Obvodného oddelenia
Policajného zboru Malacky Andrej
Kliment poslal primátorovi mesta
list, v ktorom ocenil prácu našej
mestskej polície.
Citujeme z listu:
„Touto cestou by som
chcel vyjadriť poďakovanie príslušníkom
mestskej polície Malacky
za príkladnú a ukážkovú
služob
nú činnosť, ktorou
dňa 8. 2. 2020 výraznou mierou prispeli k zadržaniu páchateľa
pokračovacej trestnej činnosti. Na
pátraní po páchateľovi, ako aj na
prenasledovaní páchateľa po spáchaní posledného skutku, sa aktívne
zúčastňovala nielen hliadka mestskej
polície, ale výraznú zásluhu na jeho
konečnom zadržaní mala aj stála
služba mestskej polície, ktorá monitorovala kamerové systémy a informovala zasahujúce hliadky mestskej
a štátnej polície o aktuálnom smere

úniku páchateľa. Služobný zákrok
bol na základe výbornej spolupráce mestskej a štátnej polície zdarne
dokončený a páchateľ bol napokon po spáchaní skutku
zadržaný.
Na základe tejto skúse
nosti, ako aj na základe
predchádzajúcej niekoľkoročnej spolupráce môžem konštatovať, že Mestská polícia Malacky je vysoko profesionálnym a organizovaným bezpečnostným útvarom.”
Páchateľ sa opakovane dopúšťal
rôznych krádeží. Reportáž o spolu
práci mestských a štátnych policaj
tov, vďaka ktorej sa ho podarilo
zadržať, bola odvysielaná v spravodajstve Televízie JOJ. Príslušníkom
Mestskej polície Malacky, vedenej
náčelníkom Ivanom Jurkovičom, želáme veľa úspechov v ich náročnej
a zodpovednej práci.
Ľ. Pilzová

ti mesta sa okrem iného uvádzalo:
„Aréna by bola umiestnená v lokalite
Píla na Pezinskej ulici v Malackách,
ktorá sa nachádza v tesnom dotyku
s centrom mesta, teda vo výbornej
pešej a cyklistickej dostupnosti pri autobusovej a železničnej stanici. V tejto
lokalite sme už postavili nové záchytné parkovisko s prístupovými komunikáciami pre autobusy a osobné motorové vozidlá. Naším dlhodobým cieľom je podpora športu v našom meste,
preto sme sa aj rozhodli na pomery
okresného mesta urobiť tento odvážny
krok.”
Hokejová aj multifunkčná hala
Návrh arény predstavuje športový tréningový komplex, ktorého súčasťou by mala byť okrem hokejovej

haly aj multifunkčná športová hala
pre kolektívne športy, silovo-kondičná príprava, ubytovacie kapacity
pre športovcov a potrebné technické
zázemie. Projekt navrhuje dve nadzemné podlažia a okrem športových
hál aj doplnkové funkcie (ubytovanie
pre športovcov, hokejový trenažér,
menšia telocvičňa pre rozcvičenie,
priestory pre regeneráciu, menšie
ob
chodné prevádzky a priestory
pre správu objektu). Každá z hál má
vlastné samostatné zázemie zo šatňami a hygienou. Multifunkčná hala
je navrhnutá pre všetky druhy športov s tým, že je možné ju spúšťacími sieťami priečne rozdeliť na 2 až
3 ihriská. Na prízemí je teleskopické
hľadisko s kapacitou 200 divákov, na
poschodí má hľadisko kapacitu 150
divákov na sedenie a 150 divákov na
státie. Hokejová hala je navrhnutá
ako tréningová s rozmerovými para
metrami pre extraligu a možné zahraničné turnaje. Kapacita sa predpokladá 300 miest. Aréna bude slúžiť
obyvateľom Malaciek i celého okresu. Halu budú využívať rekreační
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Jarný zber objemného odpadu

Počas marca a apríla bude postupne na celom území mesta prebiehať jarný veľkoobjemový zber odpadu. V rámci jednotlivých obvodov
sú určené miesta, kde sa pristavia veľkokapacitné kontajnery a do ktorých
môžu obyvatelia vyniesť odpad.
Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek - fyzické osoby. Nie sú určené pre
podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských
aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Termíny:
sobota 14. marec – 1. obvod
sobota 21. marec – 2. obvod
sobota 28. marec – 3. obvod
sobota 4. apríl – 4. obvod
Do veľkoobjemových kontajne
rov patrí nábytok rozbitý na dosky,

koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani
do separovaného zberu.
Do veľkoobjemových kontajne
rov nepatrí pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný
odpad, nebezpečný odpad (farby,
oleje a pod.).
Zoznam miest, kde budú prista
vené veľkokapacitné kontajnery,
zverejníme v budúcom vydaní Ma
lackého hlasu (11. marca).
Tekos
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Dokončenie zo strany 1

športovci aj športové kluby na prípravu, takže bude znamenať dôležitý impulz pre profesionálny klu
bový šport.
Vedľa záchytného parkoviska
Mesto už zabezpečilo pozemok
v lokalite Píla v blízkosti nového záchytného parkoviska s rozlohou
9 300 štvorcových metrov. Aréna
bude mať vlastné obslužné parkovisko, vrátane odstavného pásu pre
autobusy. Odhadovaná cena je 5,5
milióna €. Jej financovanie je naplánované ako kombinácia viacerých

Dostaneme jeden a pol milióna
eur na novú športovú arénu
zdrojov: okrem štátnej dotácie aj
mestskými financiami a investičným
úverom.
O novom športovisku
sa diskutuje už dlho
Mesto v súčasnosti prevádzkuje
športovú halu a krytú plaváreň Ma-

lina, futbalový štadión, tréningové
futbalové ihrisko, tenisové kurty,
multifunkčné ihrisko so šatňami, letné kúpalisko, stolnotenisovú halu
a v zimných mesiacoch aj otvorenú
ľadovú plochu. Okrem investícií do
technického zhodnotenia športovej
infraštruktúry v uplynulých rokoch

i v súčasnosti sa žiada impulz v rozvoji výkonnostného i rekreačného
športu.
Diskusia o novom veľkom špor
tovisku prebieha už dlhší čas. V minulosti sa hovorilo o výstavbe hokejovej
haly pri Základnej škole na Záhoráckej ulici a o multifunkčnej športovej

hale pri Základnej škole na Štúrovej
ulici. Hokejovú halu mal stavať investor, avšak tento zámer mestské
zastupiteľstvo v júni 2017 neschvá
lilo. Aktuálny projekt je výsledkom
širšej diskusie vedenia mesta so zástupcami športových klubov i športovou verejnosťou.

Primátor hovorí o zásadnom kroku vpred:
„Prísľub, že projekt novej hokejo
vej a multifunkčnej haly dotiahneme
do konca, začína mať reálne kontúry.
Získanie tejto vysokej dotácie nám
výrazne pomôže s výstavbou. Naplnili sme tým i záväzok k poslancom
nášho zastupiteľstva, že sa pokú
sime získať externú finančnú pod
poru. Všetkým zainteresovaným ďakujem.”
Text: Ľ. Pilzová,
vizualizácia: Cityprojekt, s. r. o.,
Ing. arch. Pavol Citovický

Pokračuje oprava plynovodov
Po zimnej prestávke pokraču
je v Malackách oprava plyno
vodov. Ako nás informovali zo
spoločnosti SPP – distribúcia,
tento rok plánujú rekonštruk
cie v rámci troch projektov.
• Záhorácka (vrátane vnútrobloku
za daňovým úradom) a Radlinské
ho – ide o pokračujúci projekt z roku
2019, keď sa opravili rozvody na Družstevnej a časti Záhoráckej. Po prácach
na týchto dvoch uliciach začne mesto
s budovaním cyklotrasy.

• Ferdiša Kostku, Bernolákova,
Jánošíkova, Pavla Blahu, Partizán
ska, Nádražná, Štefana Čulena, Ľu
da Zúbka a Petra Jilemnického,
• Vajanského, Sasinkova, Záho
rácka, Radlinského, Kukučínova,
Jána Kollára, Sládkovičova, Parti
zánska, Pribinova a Jozefa Kubinu.
Podľa informácií spoločnosti
SPP – distribúcia sa budú plynovody
opravovať postupne po lokalitách až
do novembra tohto roka. Presné termíny koordinujú s vedením mesta,
keďže samospráva plánuje v tomto

roku niekoľko vlastných veľkých investícií (o. i. cyklotrasy a podzemná
garáž). Spolupráca plynárov a vedenia mesta je dôležitá, pretože po rekonštrukciách plynovodov prídu na
rad mestské projekty. Snahou je, aby
sa po ich realizácii už nemuseli robiť
zmeny alebo rozkopávky. Opravy
plynovodov v takomto rozsahu prišli
po dlhých rokoch a sú nevyhnutné
predovšetkým z hľadiska bezpečnosti. Ďakujeme všetkým obyvateľom
mesta za trpezlivosť a pochopenie.
SPP-distribúcia/-red-

Arborista kontroloval mestskú zeleň
Odborník na starostlivosť o stromy, arborista Michal Zelenák, skon
troloval zeleň vo viacerých lokalitách Malaciek. Stromy a stromora
dia, ktoré vytypovala referentka mestského úradu pre správu zele
ne Jana Bačová aj na základe podnetov od obyvateľov, sú dlhodobo
poškodené chorobami a neodbornými zásahmi z minulosti. Arborista
vybrané dreviny prezrel a zhodnotil ich stav. Niektoré z poškodených
stromov sa nachádzajú v blízkosti frekventovaných ciest a chodníkov.
Prioritou je bezpečnosť obyvateľov a zároveň zachovanie čo najväč
šieho množstva zelene v našom meste.

Veľkomoravská ulica
V tejto lokalite stromy trvalo poškodzuje pozdĺžne parkovanie popri
chodníku vo vnútrobloku. Vozidlá
parkujú na nespevnenom teréne,
čím sa odhaľujú korene stromov. Tie
v dôsledku neustáleho tlaku nemôžu dýchať, a môže sa tak narušiť ich
stabilita. Snahou mesta je zachovať
stromy aj parkovacie miesta. Navrhuje sa rozšírenie a spevnenie chodníka a dobudovanie dlažby na šírku
pozdĺžnych státí. Tri miesta, ktoré
priamo ohrozujú jednotlivé stromy,
nahradí kolmé parkovanie. Pri koreňoch poškodených stromov sa vymení a doplní zemina. Ochránia ich
aj novovysadené kríky, ktoré budú
pôsobiť ako bariéra. Zároveň sa stromy na tejto ulici budú ošetrovať.
Mierové námestie
Zdravotný rez dostanú aj stro-

my na Mierovom námestí. Konáre
môžu pri nepriaznivom počasí ohroziť okoloidúcich ľudí. V tejto lokalite
sa pravidelne sťažujú obyvatelia by-

toviek, že im husté koruny stromov
celodenne tienia do bytov. Pomôcť
by malo presvetlenie koruny, odstránenie suchých haluzí a ošetrenie
drevín. Stromy rastúce popri chodníku smerom k sídlisku bude arborista
odborne orezávať tak, aby bol chodník bezpečný. Problémom je najmä
posledný strom v stromoradí, ktorý
si bude vyžadovať radikálnejší zásah.

Vŕba pri Maline
Ešte v roku 2016, keď sa z nej
nebezpečne odlomila veľká vetva,

jej hrozil úplný výrub. Odborníci sa
vtedy rozhodli strom s vyše trojmetrovým obvodom kmeňa zachovať,
neobišiel ho však rez. Chorý strom
ošetrili, odstránili duté a nahnité
konáre, no na vŕbe zostali veľké rany.
Počas posledných rokov strom nekontrolovane vyhnal množstvo nových výhonov, ktoré treba ostrihať
a skorigovať. Vŕba nad zmrzlinovým
stánkom tak v meste zostáva, bude
si však vyžadovať častejšiu kontrolu.
Zámocký park
V parku sa nachádza viacero rizikových drevín v blízkosti lavičiek
a chodníkov. Problémom sú najmä
veľké duté stromy, ktoré síce vyzera
jú stabilne, no v skutočnosti sa môžu
ľahko zlomiť. Keďže Zámocký park
je veľmi navštevovaným miestom.
viacero stromov sa bude musieť z
bezpečnostných dôvodov úplne vyrúbať alebo radikálne orezať. Choré
stromy s dutinami odborne ošetria a
borovica pri kaštieli dostane väzbu.
Niektoré lavičky sa z bezpečnostných dôvodov premiestnia.
Štúrova
Obyvatelia sa sťažujú na množstvo lístia a napadané suché konáre
pred ich domami.

Zeleň v minulosti poškodil neod
borný zásah, keď sa konáre odstránili bez ohľadu na budúci rast a vývoj stromov. Teraz koruny odborní
ci ošetria rezom a väzbou, aby sa
predišlo padaniu halúzok, ktoré by
mohli ohroziť okoloidúcich chodcov
či stojace autá.
Dérerka
V parku pri novovznikajúcej telocvični na ZŠ Dérera stáli hromady stavebného materiálu. Správkyňa zelene spolu s arboristom
upozornila stavebníkov na možné
narušenie kôry stromov, o ktoré sa
materiál opieral, a ohrozoval tak aj
koreňový systém. Stavebníci dostali od mesta písomné podmienky
o ochrane drevín a stromov pri stavebných prácach. Ak ich nedodržia,
hrozí im sankcia. Dreviny v tesnej
blízkosti stavby bude počas stavebných prác chrániť bariéra.
Naplánované arboristické práce
budú vykonávané postupne, v závislosti od počasia. O zeleň v Malackách sa bude arborista starať pravidelne. Cieľom je zabezpečiť a ošetriť
rizikové stromy tak, aby sa v meste
udržali čo najdlhšie. „Každý strom
je dôležitý,” zdôrazňujú odborníci.
Stromy, ktoré sa nepodarí zachrániť,
nahradia nové.
Text a foto: L. Wernerová
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Zaujímavé
fakty a čísla
15195 oprávnených
voličov
112 prvovoličov
230 hlasovacích preukazov
k 24. februáru
Najstaršími zapísanými
voličmi sú tri ženy:
99-ročná, 100-ročná
a 101-ročná.
V deň volieb nedovŕši 18
rokov žiadny občan. Najmladší prvovolič dosiahne
18 rokov 24. februára.

Skontrolujte si platnosť
občianskeho preukazu
Ministerstvo vnútra (MV) 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 vyvinie maximálne
úsilie, aby podané žiadosti o vydanie občianskeho preukazu boli v čo najkratšom čase spracované a vyhotovené doklady vydané žiadateľom.
Ak však nastane situácia, že volič nebude mať občiansky preukaz (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.

Ste v zozname voličov?
Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom 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 hodinách. Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Krišková, Klientske centrum, matrika, prízemie MsÚ,
tel.: 034/79 66 122,
e-mail: katarina.kriskova@malacky.sk, volby@malacky.sk.

Hlasovací preukaz

O hlasovací preukaz je stále možné požiadať osobne, a to najneskôr
posledný pracovný deň pred termínom volieb, t. j. v piatok 28. februára
do 14.00 h. Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Krišková, Klientske centrum, matrika, prízemie MsÚ,
tel.: 034/79 66 122,
e-mail: katarina.kriskova@malacky.sk, volby@malacky.sk.

Vo volebnej miestnosti
•p
 o vstupe do volebnej miestnosti sa preukážete občianskym preukazom,
prípadne hlasovacím preukazom
•d
 ostanete hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce
•p
 revzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdíte vlastnoručným podpisom
• v yberiete jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému ste
sa rozhodli odovzdať svoj hlas a zakrúžkujete na ňom poradové číslo kandidáta, ktorému dávate prednosť - môžete zakrúžkovať poradové číslo najviac
štyroch kandidátov
• upravený hlasovací lístok vložíte do obálky a následne do volebnej schránky
• nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odložíte

Prenosná schránka

Ak chcete zo závažných zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie mi
mo volebnej miestnosti (prenosná volebná schránka), kontaktujte
Mgr. Katarínu Kriškovú, Klientske centrum, matrika, prízemie MsÚ,
tel.: 034/79 66 122, alebo Mgr. Alenu Kmecovú, mobil 0903 650 132,
e-mail: katarina.kriskova@malacky.sk, volby@malacky.sk.
V deň konania volieb sa s požiadavkou o prenosnú volebnú schránku obráťte na príslušnú okrskovú volebnú komisiu.

Volič so zdravotným
postihnutím

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov inú spôsobilú osobu. Nemôže to byť člen komisie.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do vo
lebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen komisie.
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Okrsok č. 1

Okrsok č. 7

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

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Štúrova – školský klub č. 1 (prízemie)
Štúrova 142, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Eva Mrázová, kontakt – 0911 324 212

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

Okrsok č. 3
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. Clementisa
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
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Annamária Horváthová, kontakt – 0948 183 679

Okrsok č. 6
Budovateľská, Ferdiša Kostku, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Jánošíkova, Kláštorné námestie, Mierové námestie,
Mirka Nešpora, Mojmírova, Príjazdná, Rastislavova, Robotnícka, Sama Chalupku, Slovenská, Svätoplukova,
Ulica Karola Virsíka, Vlastenecká
Adresa volebnej miestnosti:
Sobášna sieň, Bernolákova 2954, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Jana Bačová, kontakt – 0948 183 680

Volebný servis pripravila prednostka MsÚ v Malackách Ľubica Čikošová v spolupráci s redaktorkou Malackého hlasu Ingrid Sochorovou.

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Dr. J. Dérera, prízemie č. dv. 60,
Ul. gen M. R. Štefánika 7, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Monika Gajarová, kontakt – 0948 183 681

Okrsok č. 8
Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, 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 Záhorácka – III. B trieda (prízemie)
Záhorácka 1941/95, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Renáta Gašparová, kontakt – 0948 183 682

Okrsok č. 9

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 Malacky 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:
Viera Baňovičová, kontakt – 0948 183 685

Okrsok č. 12
Boženy Nemcovej, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň,
Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Janka Kráľa, Lesná, časť
obce Malacky 4630, Na majeri, Písniky, Rakárenská, Rudolfa Dilonga, Táborisko, Tichá, Vysoká
Adresa volebnej miestnosti:
Pálffyovský kaštieľ – prízemie vľavo
Zámocká 14, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Darina Andelová, kontakt – 0948 183 686
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V súťaži dominovali
domáci recitátori
Recitačná súťaž ...a Slovo bolo u Boha opäť zavítala do Malaciek.
Oduševnené zápolenie v prednese kresťanskej literatúry sa vo štvr
tok 13. februára už tradične uskutočnilo na pôde Spojenej školy sv.
Františka Assiského. V krajskom kole XXVII. ročníka si svoje schop
nosti zmeralo viac ako 70 detí, žiakov základných i študentov stred
ných škôl.

Súťažiacich spolu s ich pedagóg
mi v spoločenskej miestnosti slávnostne privítal riaditeľ školy Daniel
Masarovič, ako aj známy tútor po
dujatia a predseda porotcov v jednej osobe, herec a recitátor Alfréd
Swan. Samotné súťaženie prebiehalo v určených triedach. Názov školy, ktorú reprezentovali jednotliví
súťažiaci, by porotcovia v propozí
ciách darmo hľadali. Pre objektivitu
sa tento údaj všetci dozvedeli až pri
vyhodnotení súťaže.
Účastníci si mohli zvoliť text z poézie v maximálnej dĺžke 4 minúty,
alebo z prózy v maximálnej dĺžke
5 minút. Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách.
Po tom, čo porotcovia zohľadnili
hodnotiace kritériá (dramaturgická
príprava predlohy, jej myšlienková a umelecká náročnosť, tvorivosť
a osobnostný prístup recitátora,
jeho hlasová a rečová technika, celková pôsobivosť prednesu a presvedčivosť interpretácie), určili víťazov jednotlivých kategórií.

próza – Natália Fedorová, Marta
Hlušíková: Tanec s pavúkom (SpŠ sv.
Františka Assiského, Malacky)
III. KATEGÓRIA – 5. a 6. ročník ZŠ,
1. ročník 8-ročných gymnázií
poézia – Tereza Vargová, Kamil
Peteraj: Pieseň o stratenej vianočnej
rozprávke (ZUŠ, Hálková, Bratislava)

próza – Tomáš Hudcovský, Gian i Rodari: Hlasy v noci (SpŠ sv. Frann
tiška z Assisi, Bratislava)

próza – Barbora Pompošová, Oľ
ga Tokarczuk: Pravek a iné časy (SpŠ
sv. Františka Assiského, Malacky)

IV. KATEGÓRIA – 7. až 9. ročník ZŠ,
2. až 4. ročník 8-ročných gymnázií
poézia – Tereza Hlúšková, Ján Kos
tra: Ave Eva (ZŠ, Fándlyho, Pezinok)
próza – Michal Iffka, Peter Schaf
fer: Amadeus (ZUŠ, Hálková, Bratislava)

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na
prvých troch miestach, boli odmenení vecnými cenami, milé spomienkové predmety si odniesli
všetci účastníci. Víťazi postupujú
do celoslovenskej súťaže, ktorá sa
bude konať 21. marca v Spojenej
škole Svätej Rodiny v Bratislave.

V. KATEGÓRIA – stredné školy
poézia – Mária Hušková, Charles
Péguy: Predsieň tajomstva (SpŠ sv.
Františka Assiského, Malacky)

Text: I. Sochorová,
foto: -is-, -lp-

I. KATEGÓRIA – 1. a 2. ročník ZŠ
poézia – Efraim Fulop, Daniel
Hevier: Ujo Klobása (SpŠ sv. Františka
z Assisi, Bratislava)
próza – Vilma Drgoňová, Daniel
Hevier: O rukavici, ktorá hľadala pár
(SpŠ sv. Františka Assiského, Malacky)
II. KATEGÓRIA – 3. a 4. ročník ZŠ
poézia – Nela Kronauerová, Milan Rúfus: Vlkove čižmy (SpŠ sv. Františka Assiského, Malacky)

Jarné prázdniny v

Výtvarná
súťaž

na tému

TANEC

Základná umelecká škola v Malackách vyhlasuje 2. ročník detskej
výtvarnej súťaže s názvom Tancuj,
tancuj, vykrúcaj. Súťaž je určená
pre materské, základné a základné
umelecké školy. Žiaci sa môžu zapojiť s kresbou, maľbou, grafikou alebo
kombinovanou technikou v maximálnom rozmere A3.
Uzávierka súťaže je 30. marca.
Ďalšie informácie a pravidlá nájdete na www.zusmalacky.sk.
ZUŠ

CVeČko počas týždňových jarných prázdnin pripravilo pre 20 detí
množstvo zábavy i poučenia. Školáci
v pondelok navštívili remeselné dielne v Bratislave, kam sa vybrali na celodenný výlet vlakom.
V utorok a v stredu sa deti i učitelia
prezliekli do športového oblečenia,
aby absolvovali Gymnastickú akadémiu a vodné hry na plavárni. Po
náročných aktivitách čakal prázdninujúcich oddych v kine a vo štvrtok
nahliadli na krásy prírody pri inte

raktívnom workshope Naša príroda
s Martinom Mrázom, ktorý pracuje
ako krajinár Štátnej ochrany prírody Správy Chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Prázdniny v CVeČku sa
v piatok skončili na klzisku, kde sa
malí školáci do sýtosti vyšantili.
Deti z denného tábora neodchádzali naprázdno. Okrem zážitkov
a vedomostí si odniesli aj vlastnoručne vyrobené milé drobnosti z tvorivého popoludnia.
Text a foto: L. Wernerová
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Historická listina z veže kláštora prehovorila
Keď sa v roku 2008 rekonštruo
vala veža františkánskeho kosto
la (dnes Kostol Nepoškvrneného
Počatia Panny Márie), našla sa sta
rá nemecky písaná listina. Pochá
dza z prvej polovice 18. storočia
a ide o dôležitý objav pre dejiny
Malaciek a Plaveckého panstva.
Obsah a význam dokumentu pri
blížila verejnosti historička Mária Zacharová zo Štátneho archí
vu v Trnave. Jej prednáška v rám
ci cyklu Stretnutie s históriou sa
stretla s veľkým záujmom.

Listina z roku 1737 zostala dlho zabudnutá. V roku 1916 sa Pálffyovci rozhodli pre rekonštrukciu veže, a práve tam, pod jednou
škridlou, sa prvýkrát našla. Umiestnili ju v kovovom obale do gule pod krížom na veži, kde
trpezlivo čakala až do našich čias. „Listina je napísaná na dvojhárku papiera v predĺženom formáte,” priblížila M. Zacharová. „Úplne zapísané
boli dve strany, na tretej sú iba dva odstavce (šesť
riadkov) spolu s datovaním a podpisom autora,
vtedajšieho kapitána Michala Ševčíka, Michael
Schewschik hauptmann der Zeit. Je napísaná
nemecký švabachom a datovaná v Malackách
10. septembra 1737. Na troch miestach, kde bola
listina preložená, je text poškodený.”

Projekty zo začiatku 18. storočia
Dokument je súpisom projektov na Plaveckom panstve počas pôsobenia M. Ševčíka a zachytáva obdobie medzi rokmi 1711

tiškánska kronika mu v roku 1729 pripisuje zásluhy pri prestavaní bývalej pekárne na vstupnú halu na nádvorí kaštieľa.
Jeho spoločenské postavenie dokazuje aj
to, že spolu s manželkou boli krstnými rodičmi detí panských úradníkov, nižších šľachticov
a miestnej honorácie, napr. malackého richtára. Bol tiež prizývaný ako svedok významnejších svadieb. Zomrel v roku 1745 a bol pocho
vaný v krypte malackého františkánskeho kláštora.

a 1737. Zameriava sa na stavby a ich rekonštrukcie (kostol, kaštiele, hrad) a na investície
Pálffyovcov do nových projektov (rybníky) na
Plaveckom panstve. V súvislosti s Malackami
sa okrem iného spomína oprava kostola a vymenovanie častí jeho interiéru, kaštieľ, horný
hostinec, mlyn pri pivárni, horný mlyn, stodola pri majeri či mostík cez Malinu. Obsahuje aj
informácie o stavbách na území dnešných
obcí Plavecké Podhradie, Kostolište, Plavecký
Štvrtok, Lakšárska Nová Ves, Rohožník, Sološnica, Suchohrad a Gajary.

Originál na neznámom mieste
Listina spomína štyri významné osobnosti
z rodu Pálffyovcov, ktoré významne ovplyvnili
život na Plaveckom panstve: Pavla IV. Pálffyho

(1589–1653), Mikuláša V. Pálffyho (1657–1732),
Františka III. Pálffyho (1686–1735) a Mikuláša
VII. Pálffyho (1710–1773) – práve za jeho éry
vznikla spomínaná listina.
Nie je známe, kde sa originál nachádza,
pravdepodobne je uložený vo farskom archíve. Fotokópiu vlastní Múzeum Michala Tillnera v Malackách. Príspevok M. Zacharovej
zo Stretnutia s históriou pod názvom Listina
z roku 1737 ukrytá vo veži františkánskeho kostola v Malackách je zverejnený v aktuálnom
zborníku Malacky a okolie 12.

Kto bol Michael Schewschik?
Narodil sa okolo roku 1663 do rodiny, kde
viacerí jej členovia boli úradníkmi. V historických zdrojoch sa spomína postupne ako obilník, účtovník, provízor a kapitán. Ako najvyšší
úradný predstaviteľ Plaveckého panstva úzko
spolupracoval s malackými františkánmi. Fran-

56. Malacká hudobná jar
I. koncert MHJ
18. 3. 2020 o 19.00 h
Kultúrní domeček (kino)
NEŘEZ – Sázavský & Vřešťal Trio
www.neřez.me
Vít Sázavský (gitara, viola, spev),
Zdeněk Vřešťál (gitara, fúkacia
harmonika, spev)
a Miloš Klápště (basa, spev),
vstupné 12 €

Text: Ľ. Pilzová (s využitím textu
M. Zacharovej), foto: Ľ. Pilzová,
reprofoto listiny: Múzeum M. Tillnera

II. koncert MHJ
30. 3. 2020 o 18.00 h
Kultúrní domeček (kino)
Koncert filmovej hudby
CIMBAL BROTHERS
a sláčikové kvarteto
VIVA QUARTET
vstupné 23 €

III. koncert MHJ
6. 4. 2020 o 18.00 h
Kultúrní domeček (kino)
Hudba 20. storočia, ZUŠ Malacky
vstup voľný
IV. koncert MHJ
14. 4. 2020 o 18.00 h
Kultúrní domeček (kino)
FRAGILE, vstupné 16 €

Sprievodné
podujatia

V. koncert MHJ
27. 4. 2019 o 19.00 h
Kultúrní domeček (kino)
NATÁLIE & MARTIN BIES
speváčka, pianistka a skladateľka
& flamenco gitarista
vstupné 7 €

7. 4. o 14.00 h
MCK, Záhorácka 1919
Detský tvorivý ateliér
pre školské kluby a družiny
VÝTVARNÉ MUZICÍROVANIE
vstup voľný pre objednané skupiny
19. 4. 2020 o 17.00 h
Kultúrní domeček
Rozprávková nedeľa
vstupné 4 €

Predpredaj vstupeniek na všetky podujatia v kine (Hviezdoslavova ul. 3) v pokladni alebo online cez www.mckmalacky.sk. Pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým podujatím.
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Voľné pracovné miesto:

Voľné pracovné miesta:

zdravotná
sestra

samostatný odborný referent
všeobecnej učtárne MsÚ Malacky

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: Ul. 1. mája 9, 901 01 Malacky
Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 37,5 h (úväzok
100 %)
Pracovný čas: 7.00–15.00 h
Nástupný plat: 830,50–997 € po
dľa počtu rokov praxe (po skon
čení skúšobnej doby osobné
ohodnotenie)
Kvalifikačné predpoklady:
a) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra alebo
b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo
c) úplné stredné odborné vzdelanie nadobudnuté v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná
sestra alebo detská sestra do 30. 4.
2004
Ďalšie požiadavky:
spoľahlivosť, samostatnosť, zodpovedný prístup k práci, lojálnosť,
empatia, trpezlivosť, iniciatívnosť
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru (s uvedením telefonické
ho kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 27. februára 2020 do
14.00 h. Na oneskorene podané
žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým
nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky,
budú pozvaní na výber.

Voľné pracovné miesto:

Počet voľných miest: 2
Rámcová náplň práce:
Vedenie ekonomickej agendy spojenej s činnosťou rozpočtových a príspevkových organizácií: zabezpečuje v plnom rozsahu odbornú činnosť
v oblasti účtovníctva komplexné zabezpečovanie výkazníctva
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na
dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na
dobu neurčitú
Termín nástupu: podľa dohody
Platové podmienky: nástupný plat min. 1 000 € brutto/mesiac v závislosti
od odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia pohyblivej zložky k platu
Kvalifikačné predpoklady:
• ÚSO alebo VŠ vzdelanie ekonomického smeru
Iné kritériá a požiadavky:
• prax v podvojnom účtovníctve minimálne 5 rokov
• znalosť legislatívy verejnej správy, znalosť zákona o účtovníctve, znalosť
postupov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií
• občianska bezúhonnosť
• 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
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 6. marca
2020 na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzača (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).

Potrebujete právnu pomoc?
Pre ľudí v materiálnej núdzi je
tu poradenské centrum práv
nej pomoci v Malackách. Náj
dete ho v budove mestského
úradu na Bernolákovej ulici, 1.
poschodie, číslo dverí 129. Pre
verejnosť je k dispozícii raz za
mesiac.

Konzultačné hodiny v Malackách:
n utorok 3. marca (8.30–15.00 h)
n utorok 7. apríla (8.30–15.00 h)
n utorok 5. mája (8.30–15.00 h)
Centrum právnej pomoci je štátna
rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spra
vodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi. Ak žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc,
centrum poskytne komplexnú právnu pomoc (od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom).			
-red-

Viac informácii: www.centrumpravnejpomoci.sk.

samostatný odborný referent
školského úradu
Rámcová náplň práce:
Zabezpečuje úlohy v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v oblasti
preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, mládeže a telesnej
kultúry na úrovni mesta, pripravuje a zúčastňuje sa na tvorbe všeobecno-záväzných nariadení mesta v danej oblasti a kontroluje ich dodržiavanie, vykonáva administratívno-správne činnosti v školstve na úseku územnej samosprávy, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských
zariadení, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, poskytuje
odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok
s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
Termín nástupu: podľa dohody
Platové podmienky:
nástupný plat minimálne 1150 € brutto/mesiac v závislosti od odpracova
ných rokov + možnosť uplatnenia pohyblivej zložky k platu
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; kvalifikácia pre učiteľa základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
•n
 ajmenej päť rokov pedagogickej činnosti
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť
• znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy - zákon o obecnom
zriadení, o výchove a vzdelávaní, o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, nariadenia vlády SR a vyhláška MŠVVaŠ SR upravujúce vzdelávanie na školách a školských zariadeniach, všeobecná a miestna znalosť
v oblasti mimoškolskej činnosti, športu a kultúry
• s kúsenosti s metodickým riadením v oblasti školstva výhodou
•o
 vládanie štátneho jazyka
• z nalosť práce s PC (MS Office, Internet)
• s amostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť
Zoznam požadovaných dokladov
• ž iadosť o zaradenie do výberu uchádzača
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mai
lového kontaktu
• k ópia dokladu o vzdelaní
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 5. marca
2020 na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzača (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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BLAHOŽELANIE
25. februára sa do
žíva 80 rokov pani
Mária Písečná,
rodená Orthová,
z Malaciek. Drahá
naša mamička, ďa
kujeme Pánu Bohu
za Teba a prežívame šťastie, lebo si
stále medzi nami. Nežila si pre se
ba, ani pre zlato či drahé kamene.
Tvojím pokladom sme boli a zostali my, Tvoje deti. Krajšie ako kvet Ťa
zdobí tvoj obetavý život neoblomne čerpajúci z viery. Nech Ťa neprestáva žehnať ten, ku ktorému si nás
s otcom viedla.
Všetko najlepšie, veľa zdravia a prí
hovor Panny Márie želajú a vypro
sujú Tvoje deti Stano, Božka, Ľuboš, Marika, Igor a Danka so svoji
mi rodinami.
MALACKÁ MATRIKA
OD 9. DO 24. 2. 2020
Povedali si ÁNO
Petra Procházková a Andrej Tarkoš;
Anna Dzurillová a Ľubomír Tomáš
SPOMIENKY
23. februára sme
si pripomenuli
nedožitých 88 rokov nášho drahého manžela, otca
a dedka Blažeja
Kadlica. S láskou
a úctou spomínajú manželka,
deti s rodinami a vnúčatá. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
27. februára uplynie už 10 rokov, čo
nás navždy opustila naša milovaná
mamička a babka
Mária Baranová.
Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky
sa za Teba modlíme.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach ostávaš
stále s nami.
7. marca si pripomíname 40. výročie, čo nás opustil Pavel Furian.
S láskou v srdci
spomínajú manželka Mária, syn
František s rodinou, ostatná rodina a priatelia.
23. februára uplynulo 13 rokov, čo
nás opustila Da
rinka Hulmanová
z Malaciek. S láskou spomínajú dcéra Martina, vnuk

Romanko, sestra Marta s rodinou,
sestra Jana s rodinou, mama s Michalom a ostatná rodina. Prosíme,
venujte jej tichú spomienku.
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Nemá trieda na pôde
cirkevného gymnázia

Do cirkevnej školy v Malackách
prišlo za gymnazistami Divadlo
Jána Palárika z Trnavy s pred
stavením Nemá trieda.
Nemá trieda nehovorí. Mlčí nie
preto, že nevie, čo povedať, ale preto,
že povedať nemôže. V prípade vyjad-

Základná
organizácia Jednoty
dôchodcov Malacky
pozýva na

výročnú členskú
schôdzu,

v sobotu 14. marca o 14.00 h
v ZŠ na Štúrovej ul. v Malackách.

Program:
1. otvorenie
2. kultúrny program
3. voľba návrhovej a mandátovej
komisie
4. správa o činnosti ZO JDS Malacky v roku 2019
5. správa o hospodárení ZO JDS
Malacky v roku 2019
6. správa revíznej komisie o vykonanej revízii hospodárenia
v roku 2019
7. návrh plánu práce ZO JDS Malacky na rok 2020
8. návrh rozpočtu ZO JDS Ma
lacky na rok 2020
9. diskusia
10. správa mandátovej komisie
11. schválenie uznesenia
12. blahoželanie jubilantom
13. občerstvenie
14. záver

renia jasného stanoviska, ktoré nie je
v súlade s ideológiou režimu, nasleduje trest. Ticho v triede je preto jedným z obranných i ochranných životných mechanizmov. Prežijem vtedy,
keď budem ticho, keď sa nevyjadrím.
Atmosféra strachu počas predstave
nia bola chytľavá. Presne tak, ako pri
scéne, keď študentovi našli v školskej
taške letáky s protištátnym obsahom.
Počas besedy po predstavení s he
reckými protagonistami Silviou Soldanovou, Martinom Kochanom a Michalom Jánošom (bývalým študentom nášho gymnázia) sa hovorilo
o slobode. O slobodnej krajine. O slobode povedať vlastný názor, slobode cestovať, slobode vierovyznania.
Rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia
forma slobody, je tá vnútorná. Možno i vďaka nej človek často zvládal aj
v našej minulosti ťažký údel doby.
Text: A. Stanová, foto: Gymnázium
sv. Františka Assiského

Valentínska
kvapka krvi

SČK Miestny spolok Malacky a Národná transfúzna služba Ružinov pozývajú na odber
krvi, ktorý sa uskutoční
v pondelok 2. marca od
8.00 do 11.00 h v priestoroch Gym
názia Malacky, Ul. 1. mája. Na odber
si prineste občiansky preukaz, kartu
poistenca a preukaz darcu.

Zimná škola v prírode
Zimná škola v prírode ZŠ na Zá
horáckej sa teší stále väčšej ob
ľube detí a rodičov. Nedávno sa
konal už 3. ročník.

Pobyt žiakov 2.–5. ročníka sa začal digitálnym detoxom. Znamená
to, že deti na celý týždeň odpojíme
od technológií: nijaký mobil, nijaký
počítač, ani tablet, ani televízia. Len
čerstvý vzduch, veľa pohybu, kamaráti, zážitky a vyvážená strava. Počas
celého pobytu sa venujeme zimným
športom (lyžovanie, sánkovanie, guľovanie). Večerné aktivity v podobe
hier a súťaží sú zamerané na rozvoj
tímovosti. Úplne prirodzene začnú
staršie deti pomáhať mladším, silnej-

šie slabším, šikovnejšie tým menej šikovným. Majú starosť jeden o druhého. Toto je spôsob nenásilnej a efektívnej prevencie proti šikane.
Ďalšia zimná škola v prírode bola
úspešná. Deti odchádzali domov pl
né zážitkov a nových skúseností a zá
roveň upevnili svoje fyzické a mentálne zdravie. Podarilo sa to vďaka ľuďom, ktorí sa stotožňujú s filozofiou
komplexného vzdelávania. Boli to
Anna Martiniaková, Vlasta Pancáková, Kristína Doležalová, Jakub Knotek, Vladimír Slovinec a Viera Záhumenská. Za odvedenú prácu im ďakujem. Rovnako ďakujem aj vedeniu
našej školy za podporu.
Text a foto: L. Slovincová

Hádzanári postúpili
do bojov o elitu

Kontakty: 0949 123 362,
klaudiakov@centrum.sk
Informácie: www.ntssr.sk

Daruj krv –
zachrániš život

Spomienka na Jána a Martinu
Spolu s ďalšími desiatkami miest po celej krajine sa aj Malacky pripojili
k spomienke na dvoch mladých zavraždených ľudí, novinára Jána Kuciaka
a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Od ich násilnej smrti uplynuli dva roky.
Spomienkové stretnutie pri soche sv. Floriána na Záhoráckej ulici zorganizovalo občianske združenie Malacké pohľady.		
Foto: M. Binčík

Hádzanári Strojára Malacky
budú mať možnosť sa po se
zóne strávenej v prvej lige opäť
vrátiť medzi slovenskú elitu. So
šiestimi najlepšími prvoligový
mi celkami si zahrajú nadstav
bu o postup do extraligy.

V základnej časti prvej ligy nazbierali 21 bodov, vďaka čomu obsadili druhé miesto. Víťazi zo Stupavy mali o štyri body viac. Aj napriek
tesnej domácej prehre s Vajnormi
(35:36) v poslednom kole finišovali
POĎAKOVANIE
Touto cestou srdečne ďakujeme
pánovi Dominikovi Oslejovi z po
hrebníctva IVOS za ľudský a profesionálny prístup. rodina Feješová

Malačania na druhej priečke, tretie
Vajnory však rovnako okúsia boje
o postup.
Strojár sa stretne systémom do
ma – vonku postupne s Tatranom
Stupava, HK Vajnory, HŠK ŠG Košice,
Karpatmi Užhorod a Slovanom Levoča. Posledné tri menované celky
postúpili do nadstavby z východnej
časti prvej ligy, Malačanov čakajú teda zaujímavé konfrontácie s východniarmi i ukrajinským klubom.
Priamo do extraligy postúpi víťaz
nadstavbovej skupiny, druhý najlepší tím si zahrá barážový súboj o postup so Slovanom Modra.
Nadstavbová časť sa pre hráčov
Strojára začína už v sobotu 29. februára o 17.00 h, keď ich čaká ďaleká
cesta do Košíc.
Text a foto: M. Binčík
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Nové auto pre hádzanárov

Do hádzanárskej rodiny pribudol
nový člen: biely, štvorkolesový, spoľahlivý, štýlový, reprezentatívny. Hráčov vozí za súpermi a po skončení
zápasov aj naspäť do Malaciek. „Náš
početný hádzanársky oddiel sa myšlienkou kúpy mikrobusu zaoberal už
dlhší čas, predovšetkým preto, lebo po
prenájme športovísk je našou najväčšou nákladovou položkou práve dopra
va,” prezradil predseda hádzanárskeho oddielu Strojár Malacky Dušan
Frýbert a pokračoval: „Keďže naši muži
hrali posledné tri roky finančne nároč-

nejšiu súťaž, počas ktorej sme zamestnávali aj zopár legionárov, na takúto
investíciu sme nemali dostatok peňazí.”
Napokon sa všetko podarilo a od
začiatku februára hádzanárom slúži
nový mikrobus. „Mohli sme ho zakúpiť
predovšetkým vďaka podpore mesta
Malacky, menovite primátora Juraja
Říhu, a našich ďalších partnerov: spoločnosti Amedial, pánov Romana Malčeka a Mária Longauera, spoločnosti
AUTO ŠENY s. r. o. Malacky a spoločnosti STAVMAT Stavebniny Malacky. Poďakovanie tiež patrí ostatným drobným

podporovateľom a v neposlednom
rade aj našim členom a funkcionárom,”
doplnil D. Frýbert.
Mikrobus budú využívať okrem
mužov aj hádzanárske talenty
z kategórie dievčat a chlapcov.
Veľmi sympatické je rozhodnu
tie hádzanárov, že si ho môžu
požičať aj iné športové oddiely
v rámci TJ Strojár.
Milí malackí športovci, želáme vám
veľa šťastných kilometrov za úspešný
mi výsledkami!
Text: -lp-, foto: B. Sivák

Ďalší perfektný
výkon šachistov

zo Štúrovej

Bratislavský šachový zväz usporiadal 7. februára majstrovstvá Bra
tislavského kraja 4-členných zmiešaných družstiev žiakov a žiačok
základných škôl v zrýchlenom šachu.

Ako býva zvykom, opäť sa zišla
silná konkurencia a predstavilo sa
niekoľko medailistov z majstrovstiev
republiky. V silnej konkurencii sa vo
veľmi dobrom svetle predstavilo aj
družstvo ZŠ Štúrova Malacky, ktoré
reprezentovali Silvia Fajtáková (9. A),
Patrik Černý (2. C), Filip Černý (4. C)
a Michal Andil (7. A). Bilancia 4 výhry,

2 remízy a jedna prehra im zabezpečila konečné výborné 6. miesto z 34
tímov. Od 3. miesta, ktoré znamenalo postup do celoslovenského finále,
ich delil iba jediný bod. Za predvedený výkon, odhodlanie, bojovnosť
a vzornú reprezentáciu školy im patrí
pochvala.
Text a foto: P. Ondruš

Ice Winter Stavmat
Cup v hádzanej
Hádzanársky oddiel TJ Strojár
Malacky v spolupráci s ŠKH Ro
hožník a ZŠ Štúrova Malacky
usporiadal 3. ročník medziná
rodného turnaja v hádzanej
starších žiačok.

Organizátori sa museli vyrovnať
s nečakanými problémami, keď sa
tesne pred turnajom kvôli chrípke
odhlásili tímy z Trenčína a Velkej nad
Veličkou. Narýchlo sa upravilo vyžrebovanie a nastúpilo aj naše B družstvo.

Hádzanári pred cestou na prvoligový zápas do Martina.

Dve výhry na domácej pôde

Stolné tenistky MSK Malacky odohrali predposledné kolo extraligy
žien. Na domácej pôde privítali súperky z Trnavy a Majcichova. Popri
oboch oporách tímu, Natálii Kosovej
a Pavlíne Rajtokovej, dostala prvýkrát šancu Ivana Čermáková. Chopi
la sa jej veľmi statočne a kvalitne na
hradila Sáru Bilkovičovú.

Turnajom spomedzi 7 účastní
kov najlepšie prešli naše dievčatá
z A tímu, ktoré vyhrali všetky zápasy a zaslúžene sa tešili z 1. miesta. Za
najlepšiu hráčku vyhlásili domácu
Lauru Walterovú, najlepšou brankárkou sa stala Stupavčanka Simona
Rigóová a najviac gólov nastrieľala
Beáta Jochová z Veselí nad Moravou.
Veľké poďakovanie patrí organizá
torom, rodičom, mestu Malacky a firmám STAVMAT a TEXPRINT.
Text: D. Šuster,
foto: ZŠ Štúrova

MSK Malacky–Viktória Trnava 6:1
Body:
Rajtoková 2,5; Kosová 2,5; Čermáková 1
MSK Malacky–TTC Majcichov 6:2
Body: Rajtoková 3,5; Kosová 2,5
Text: -pr-, foto: -otano-

Mladí futbalisti ladia formu

Mladí malackí futbalisti ŠK Žolík
pokračujú v zimnej príprave na začiatok jarnej časti svojich súťaží.
Hráči s ročníkom narodenia 2010 sa
zúčastnili na kvalitne obsadenom
turnaji Winter Cup v Šamoríne. Mladí Malačania v konkurencii 10 mužstiev obsadili konečné pekné tretie
miesto. Najlepším brankárom sa stal
náš Jakub Beránek. Futbalisti s ročníkom narodenia 2011 v rámci dobrých
kontaktov s FK Senica odohrali ďalší
z prípravných zápasov v nafukovacej
hale v Senici. Zvíťazili síce domáci,
avšak Malačania sa už tešia na odvetu.
Text: F. Hlavatý, foto: I. Tedlová
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