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ÚVODNÍK

V novembri sa v našom meste usku-
točnia hneď dva benefičné koncerty. 
Dvanásty koncert Domu Svitania v  Ja-
kubove podporia svojím vystúpením 
známe osobnosti – Nela Pocisková, Mar-
tin Malachovský, Karin Haydu... Koncert 
však ponúkne najmä šancu nám všet-
kým, šancu pomáhať tým, ktorí si sami 
pomôcť nedokážu. Rovnakú možnosť 
dostávame aj od organizátoriek výstavy 
Staň sa anjelom, ktorá vyvrcholí benefič-
ným koncertom. Dražbou diel môže kto-
koľvek prispieť na liečbu deťom trpiacim 
rôznymi ochoreniami. Finančná pomoc 
pre týchto ľudí znamená veľa a pre nás je 
to najmenej, čo im môžeme darovať. To 
najcenejšie – zdravie – sa, žiaľ, darovať 
nedá. Preto pomáhajme, pomáhajme, 
ak môžeme, pomáhajme, ako sa dá... 
 N. Jánošová

Poďme 
pomáhať

Fámy, ktoré sa v posledných dňoch šírili Malackami, že diaľničný nadjazd sa otvorí až v januári, nie sú prav-
divé.  Po zrekonštruovanom moste prejdú prvé autá v piatok 13. novembra. Na kontrolnom dni 29. októbra 
to potvrdili zástupcovia spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, ktorá most rekonštruuje. Primátor Malaciek 
Juraj Říha: „Teší ma, že práce sa posunuli výrazne vpred a termín, ktorý stanovili na otvorenie mosta, je reálny.“

Deti môžu byť v škôlke dlhšie
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V piatok 13. novembra otvoria 
nadjazd nad železnicou

Nová služba  
pre cestujúcich 

Cestujúci cez Malacky určite zare-
gistrovali, že na novej autobuso-
vej stanici pribudli dve digitálne 
informačné tabule. Od 1. novem-
bra už slúžia verejnosti.  

Veľký displej, umiestnený pri bu-
dove železničnej stanice, prehľad-
ným spôsobom informuje o  aktuál-
nom čase a najbližších odchodoch 
vlakov a  autobusov. V prípade au-
tobusovej dopravy cestujúci vidia aj 
číslo svojho nástupišťa a  prípadné 
meškania. Tieto údaje časom pribud-
nú aj pri vlakových spojeniach. Veľká 
informačná tabuľa má aj svoju „men-
šiu sestru“ pri nástupišti číslo 1 – tá in-
formuje iba o najbližších odchodoch 
autobusov. Tabule sa onedlho stanú 
súčasťou centralizované-
ho systému Bratislavskej 
integrovanej dopravy.

Výzva
na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016

Mestský úrad Malacky podľa § 4 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2015 (ďalej VZN) vyzýva záu-

jemcov o dotáciu na činnosť alebo na konkrétnu akciu v roku 2016, aby do 
30. novembra 2015 podali žiadosť o dotáciu na adresu:  

Mesto Malacky
Radlinského 2751/1

901 01 Malacky

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií upravuje uvedené VZN. Žiadateľmi 
môžu byť i neziskové organizácie a občianske združenia. 

Žiadatelia sú povinní poskytnúť v žiadosti všetky požadované údaje a doložiť 
prílohy v zmysle § 5 VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiada-
teľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní. Organizácie, ktoré v súlade so 
zmluvou vyúčtujú dotáciu poskytnutú na rok 2015 v mesiaci december 2015, 
doložia čestné vyhlásenie o tom, že nemajú voči mestu žiadne záväzky, až sú-

časne s vyúčtovaním poskytnutej dotácie.    
Text VZN a vzor žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk v časti Mesto/Samo-
správa mesta/Dotácie a granty alebo u M. Jurdákovej v klientskom centre MsÚ.

Zlý stav prechodovej dosky, s kto-
rým sa pôvodne nerátalo a kvôli kto-
rému sa práce oneskorili o 6 týždňov, 
je už opravený. „Do soboty by mali byť 
osadené všetky zábradlia a  napojené 
na zvodidlá. Nasledovať budú pružné 
zálievky spojov na betónových a asfal-
tových plochách. Dnes sa podáva žia-
dosť na kolaudačné konanie, ktoré trvá 
10 dní,“ povedal počas kontrolného 

dňa zástupca Regionálnych ciest Bra-
tislava.

Sprevádzkovanie mosta prinesie 
dve zásadné zmeny v  doprave. „Vy-
užili sme uzavretie komunikácie a  po-
žiadali jej správcu – BSK – o  predĺženie 
ľavého odbočenia smerom do mesta. 
Znamená to, že autá odbočujúce z mos-
ta doľava sa budú môcť radiť do svojho 
pruhu vo väčšej vzdialenosti pred križo-

vatkou než doteraz. Župa s tým súhlasi-
la a zmenu značenia povolila,“ hovorí J. 
Říha. Druhá zmena sa týka pravého od-
bočenia od parkoviska LIDL na most: 

„Nesúvisí to priamo s rekonštrukciou mos-
ta. Mesto dalo reťazcu podmienku na do-
budovanie pravého odbočenia. Autá, 
ktoré od parkoviska išli rovno aj dopra-
va, mali doteraz spoločný jazdný pruh. 
Samostatný pravý odbočovací pruh je už 
vyznačený. Tieto dve úpravy značenia po-
môžu zlepšiť dopravnú situáciu.“ Mesto 
okrem toho zabezpečí nové vymaľova-
nie stožiarov verejného osvetlenia pri 
nadjazde. „Aj keď mesto nebolo investo-
rom stavby, opätovne chcem poďakovať 
všetkým Malačanom za pochopenie a tr-
pezlivosť,“ dodal J. Říha.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Vedenie Materskej školy v  Ma-
lackách predĺžilo prevádzkové 
hodiny na všetkých svojich pra-
coviskách (na uliciach Jána Kollá-
ra, Hviezdoslavova, Bernolákova, 
Štúrova, Rakárenská, Záhorác-
ka). Starostlivosť o deti je s plat-
nosťou od pondelka 2. novembra 
poskytovaná v  čase od 6.00 do 
17.00 h. 

„Vedenie materskej školy tak rozhodlo 
po zvážení požiadaviek zákonných zá-
stupcov detí a na základe odporúčania 
Rady školy pri MŠ. Veríme, že táto zmena 

uspokojí požiadavky rodičov, ktorí prefe-
rovali otvorenie MŠ v skorých ranných ho-
dinách, a rovnako tých, ktorým vyhovuje 

neskorší čas prevzatia dieťaťa zo zariade-
nia,“ uviedla riaditeľka materskej školy 
Silvia Gabrielová.  -red-, foto: ilustr.
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Strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 – 2020, ktorý vytvori-
lo mesto v spolupráci s občianskymi združeniami, organizáciami a inštitúciami, je možné pripomienkovať do  
11. novembra 2015.

Komunitný plán možno 
pripomienkovať 

Obnovené ihrisko na sídlisku Juh

Komunitný plán zohľadňuje miest-
ne špecifiká a potreby občanov v ob-
lasti sociálnych služieb na území mes-
ta. Zároveň analyzuje stav sociálnych 
služieb v našom meste, hodnotí potre-
by občanov v sociálnej oblasti a navr-
huje priority pre rozvoj v tejto sfére na 
roky 2015 - 2020. Východiskom k  zo-
staveniu tohto plánu sa stal aj Program 
hospodárskeho a  sociálneho rozvoja 
mesta na roky 2014 - 2020, ktorý je zá-
kladným programovým dokumentom 

podpory regionálneho rozvoja na lo-
kálnej úrovni.

Cieľom komunitného plánovania 
sociálnych služieb je rozvoj a skva-
litňovanie sociálnych služieb, zvyšo-
vanie ich dostupnosti, skoordinova-
nie ponuky a  potreby v  sociálnych 
službách so zapojením všetkých za-
interesovaných subjektov, ako sa-
mosprávy   mesta, štátnej správy, 
mimovládnych organizácií a  predo-
všetkým verejnosti - obyvateľov. Pri-

pomienky môžete podávať osobne  
v  Klientskom centre MsÚ v  Ma-
lackách, vedúcej oddelenia Alene 
Kmecovej, i elektronicky na adrese:  
alena.kmecova@malacky.sk. Do-
kument si môžete pozrieť u  vedúcej 
klientskeho centra na č. dverí 111 – 
prízemie MsÚ Malacky. Elektronickú 
podobu dokumentu nájdete aj v  ak-
tualitách na webovej stránke mes-
ta (www.malacky.sk) v príspevkoch  
k tejto téme. MsÚ

Basketbalové ihrisko „Kocka“, ktoré 
sa nachádza medzi ulicami Skutecké-
ho a Malovaného na sídlisku Juh, do-
stalo novú tvár. V  stredu 21. októbra 
pracovníci dodávateľskej firmy vybrú-

sili starý povrch ihriska, položili nový 
asfalt a  vymenili obrubníky. Do kon-
ca októbra spätne osadili prvky, kto-
ré museli pre rekonštrukciu dočasne 
odstrániť: basketbalové koše, tyče na 

volejbalovú sieť, lavičky a smetný kôš.
Rekonštrukciu ihriska financu-

je mesto z  vlastných zdrojov sumou 
11 645 €.

 Text: -naty-, foto: S. Osuský

Voľná pracovná pozícia v MsÚ: 
referent výstavby a spoločného stavebného úradu

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom 
pracovnom mieste na útvare výstavby a životného prostredia.  

Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent výstavby 
a spoločného stavebného úradu 
Rámcová náplň práce:
B  vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne ko-

munikácie
B  spravuje miestne a účelové komunikácie 
B  pripravuje dopravné štúdie, zabezpečuje inžiniering pri dopravne 

orientovaných investičných akciách mesta
B rieši podnety a sťažnosti na úseku dopravy

Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurči-
tú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: 1. 1. 2016

Kvalifikačné predpoklady: 
B  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, titul Ing., zamerané na do-

pravné stavby

Iné kritériá a požiadavky:
B občianska bezúhonnosť
B prax v odbore výhodou
B prax vo verejnej alebo štátnej správe výhodou
B odborná spôsobilosť zamestnanca stavebných úradov výhodou
B  znalosť stavebného zákona, správneho zákona a  zákona o  pozem-

ných komunikáciách výhodou
B znalosť práce s PC (MS Office, internet, AutoCAD, MicroStation)
B samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť
B vodičský preukaz skupiny B
                 
Zoznam požadovaných dokladov:
B  žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a e-mai-

lového kontaktu
B štruktúrovaný životopis
B kópia dokladu o vzdelaní
B  písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
 
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 
16. 11. 2015 na adresu: Mesto Malacky,  Radlinského 2751/1, 
901 01 Malacky.

Voľná pracovná pozícia v MsÚ: 
referent právny a správy majetku

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom 
pracovnom mieste na právnom oddelení Mestského úradu Malacky.  

Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent právny 
a správy majetku
Rámcová náplň práce: 
B  vypracovávanie a pripomienkovanie rôznych typov zmlúv,
B  príprava podaní na súdy,
B  príprava právnych stanovísk,
B  spolupráca na tvorbe všeobecne záväzných nariadení mesta,
B  príprava materiálov pre mestské zastupiteľstvo.

Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurči-
tú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: 1. 1. 2016

Kvalifikačné predpoklady: 
B  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

Iné kritériá a požiadavky:
B  občianska bezúhonosť,
B  prax v odbore min. 2 roky
B  prax vo verejnej alebo štátnej správe výhodou
B  znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov (občianske, ob-

chodné, verejné právo)
B  znalosť práce s PC (MS Office, internet)
B  samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť
B  vodičský preukaz skupiny B
                 
Zoznam požadovaných dokladov:
B  žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a e-mai-

lového kontaktu
B  štruktúrovaný životopis
B  kópia dokladu o vzdelaní
B  písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 
16. 11. 2015 na adresu: Mesto Malacky,  Radlinského 2751/1, 
901 01 Malacky.
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Primátor s vysokými manažérmi 
z priemyselného parku 

Kanalizácia na ďalších troch 
uliciach reálna

Nová služba 
pre cestujúcich 

Primátor Juraj Říha prijal na pra-
covnom rokovaní predstaviteľov 
firiem z  priemyselno-technolo-
gického parku Malacky. Hoci od 
nástupu do funkcie individuálne 
navštívil väčšinu prevádzok, spo-
ločné stretnutie na vysokej ma-
nažérskej úrovni bolo prvé. Na 
rokovaní sa zúčastnili zástupco-
via spoločností IKEA, BASF Slo-
vensko, VGP Group, Benteler Au-
tomotive SK, EUROVALLEY, RF, 
Tower Automotive, HSF a Schafy. 
Počas dvojhodinovej diskusie sa 
hovorilo o mnohých témach, av-
šak prítomní sa zhodli na štyroch 
najdôležitejších: nedostatok kva-
lifikovaných zamestnancov, uby-
tovacie možnosti v  Malackách, 
doprava do priemyselného parku 
a materská škola pre deti zamest-
nancov.  

Zamestnanci 
Predstavitelia zúčastnených firiem 
považujú za najväčší problém súčas-
nosti nedostatok odborných pracov-
níkov. Túto situáciu riešia vlastnou 
dopravou, ktorá vozí zamestnan-
cov aj z väčších vzdialeností, dokon-
ca až z  Moravy. V  meste však chýba 
stredná odborná škola na profesie 
ako nástrojár, údržbár, mechanik či 
programátor zariadení. Navyše, fir-
my v priemyselnom parku chcú v bu-
dúcnosti rozširovať výrobu, čo bude 
znamenať vznik nových pracovných 
miest. „Hľadanie vhodných zamest-
nancov považujeme za jednu z najväč-
ších výziev na najbližšie roky,“ zazne-

lo počas rokovania. Podľa primátora 
mesta je jedinou cestou tzv. duálne 
vzdelávanie, teda prepojenie teore-
tického vzdelávania s praktickou prí-
pravou u  konkrétneho zamestnáva-
teľa. Juraj Říha: „Zriadenie novej školy 
v Malackách je nereálne, ale ponúkam 
pomoc mesta pri úsilí zriadiť u nás de-
tašované pracovisko niektorej zo stred-
ných odborných škôl, ktoré sídlia v Bra-
tislave.“ 

Ubytovanie dochádzajúcich  
zamestnancov 
Ďalším problémom z  pohľadu za-
mestnávateľov je nedostatok krát-
kodobého ubytovania v  Malackách 

pre zamestnancov, ktorí nemôžu 
denne dochádzať za prácou z mies-
ta svojho bydliska a prichádzajú na 
tzv. „týždňovky“. „Mesto má plán na 
výstavbu nájomných bytov pre svo-
jich obyvateľov. Neprináleží nám bu-
dovať ubytovacie kapacity, ale vieme 
pomôcť budovaním infraštruktúry, 
prípadne prípravou územného plá-
nu. V  tejto oblasti však vidím veľký 
priestor pre zamestnávateľov, aby 
zvážili vlastné investície do ubytova-
cích zariadení krátkodobého nájmu,“  
povedal na rokovaní Juraj Říha. Do-
dal: „Viem si tiež predstaviť, že by sa 
firmy finančne podieľali na rekon-
štrukcii kaštieľa, kde by - povedzme 

v jednom krídle – mohlo vzniknúť uby-
tovanie na úrovni pre manažérov.“

Dopravné spojenie mesta 
s priemyselným parkom
V tejto oblasti predstavil primátor via-
cero krokov mesta. Prvým by malo byť 
od 1. januára 2016 zriadenie pravidel-
nej linky MHD z mesta do priemysel-
ného parku. Uvažuje sa aj o cyklotra-
se z autobusovej stanice, ktorá by sa 
prípadne postavila z  eurofondov. Pri-
mátor v tejto súvislosti navrhol firmám, 
aby zvážili možnosť, že by zamestnan-
ci  po príchode do Malaciek vlakom ale-
bo autobusom presadli na firemné bi-
cykle, ktorými by sa odviezli priamo na 

pracovisko. Mesto tiež plánuje vybudo-
vať integrované zastávky. Pri nich by 
bolo malé parkovisko, kde by ľudia od-
stavili svoje autá a ďalej by pokračovali 
autobusom alebo bicyklom. 
Primátor informoval aj o  plánoch na 
vybudovanie diaľničnej križovatky 
Rohožník – Malacky: „Zatiaľ sú načrt-
nuté dva varianty, pri ktorých sa mo-
mentálne vypracúvajú posudky EIA, 
teda vplyv na životné prostredie. Ak by 
sa táto križovatka stala realitou, všetka 
tranzitná nákladná doprava by už ne-
chodila centrom nášho mesta. Bol by 
to obrovský, ba priam historický krok 
vpred.“ 

Materská škola 
Malacky ako jedno z mála miest na Slo-
vensku nemá problémy s  kapacitami 
v materskej škole a dokáže prijať všetky 
deti vo veku od 2,5 roka s podmienkou, 
že ich rodičia majú trvalý pobyt v Ma-
lackách. Zamestnanci z okolitých obcí, 
ktorí pracujú v  priemyselnom parku, 
však majú problém časovo skĺbiť prá-
cu a umiestnenie svojho dieťaťa v škôl-
ke v mieste svojho bydliska. Juraj Říha 
preto navrhuje vytvorenie jednej 
triedy v  Malackách pre deti dochá-
dzajúcich rodičov, pričom zamestná-
vatelia by sa finančne podieľali na jej 
prevádzkovaní. V závislosti od dohody 
mesta s firmami by sa vybudovala buď 
v meste alebo v blízkosti priemyselné-
ho parku. Trieda pre deti dochádzajú-
cich rodičov by mohla byť realitou od 
budúceho školského roka.

 Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť zaradila do svojho investičného 
plánu pre budúce obdobie aj Malac-
ky.  Na jar 2016 dostanú novú kanali-
záciu ulice Rakárenská, Duklianskych 
hrdinov a  J. Kubinu.   BVS do týchto 
lokalít investuje 600 tisíc eur. Primátor 
Malaciek Juraj Říha: „Naplnilo sa tak 
naše desaťmesačné úsilie, keďže sme na 
tomto projekte intenzívne pracovali od 
januára tohto roka.“  

Mesto chce v rokovaniach s BVS po-
kračovať. „V ďalšej etape by sme v spolu-
práci s BVS radi napojili ulice Stupavská a 
Pri mlyne. Ak sa to podarí, bude odkana-
lizovaných 98 percent územia mesta, čo 
už zodpovedá štandardom 3. tisícročia,“ 
hovorí J. Říha. 

Zvyšné 2 percentá tvoria malé loka-
lity, napr. časť Partizánskej (pri železnici), 
časť Cesty mládeže (Vinohrádok), v kto-
rých sú náklady na kanalizáciu kvôli níz-
kej zastavanosti územia a  technickým 
prekážkam vysoké. Primátor Malaciek 
dopĺňa: „Nevzdávame sa však ambície 
pomôcť aj týmto občanom a  mesto pre 
tieto lokality hľadá špecifické riešenie.“    Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

(dokončenie z 1. strany)

Veríme, že nové informačné tabule 
spolu s rekonštruovaným prestupným 
terminálom a  skrášlenou Nádražnou 
prispejú k príjemnejšiemu cestovaniu. 
Aby nám tento vynovený priestor slúžil 
čo najdlhšie, o to sa musíme postarať 
my všetci: napríklad aj tým, že odpad-
ky a cigaretové ohorky nehádžeme na 
zem a k mobiliáru (lavičky, stojany na 
bicykle, smetné koše) sa správame tak, 
ako keby bol náš.

Oba informačné displeje sú súčas-
ťou projektu rekonštrukcie Nádražnej 
ulice a autobusovej stanice. Projekt bol 
financovaný z  Operačného programu 
Bratislavský kraj. 

 Text: -lubi, foto: -naty-
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Pohotovosť 
v Malackách 
zostáva 

Imatrikulácia prvákov  
v cirkevnej škole

Lampiónový sprievod – pozvánka

Tvorivý deň v špeciálnej škole 

Viac informácií:

034/28 29 700
www.nemocnicamalacky.sk

4D ultrazvuk
NEMOCNICA MALACKY

Jeden obrázok, ktorý povie tisíc slov,
 jeden moment, ktorý vyjadrí tisíc pocitov.

Poslanci Zastupiteľstva Bratislav-
ského samosprávneho kraja schválili 
dotáciu pre mesto Malacky na finan-
covanie Ústavnej pohotovostnej služ-
by v  Nemocnici s  poliklinikou v  Ma-
lackách. Dotácia vo výške takmer 555 
tisíc eur je určená na rok 2015. Primá-
tor Malaciek Juraj Říha po hlasova-
ní povedal: „Zdravotná pohotovostná 
služba pre obyvateľov regiónu zostáva 
v  pôvodnom rozsahu. Za toto rozhod-
nutie ďakujem vedeniu Bratislavského 
samosprávneho kraja, ale aj poslancom 
a zastúpeniu okresu Malacky, ktorí ná-
vrh podporili.“ 

Dofinancovanie poskytovania ústav-
nej pohotovosti v regióne považuje BSK 
za službu vo verejnom záujme. Predseda 
BSK Pavol Frešo: „Nemocnica s  poliklini-
kou v Malackách je spádovou oblasťou pre 
80 000 ľudí. Tí všetci si zaslúžia žiť v istote, že 
nech sa stane čokoľvek, ošetria ich v najbliž-
šej nemocnici 24 hodín denne.“

Bratislavský samosprávny kraj mo-
mentálne finišuje s  verejným obstará-
vaním na poskytovanie ústavnej po-
hotovostnej služby v  regióne Malacky. 
Predpokladá sa, že zmluva s novým po-
skytovateľom bude podpísaná približne 
o mesiac.  Text:-red/BSK-, foto: ilustr. Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Svoju šikovnosť predviedli aj sa-
motní prváci. Tí spievali a tancovali. Za 
právoplatných žiakov školy ich paso-

vali najstarší žiaci. Drobci dostali šerpu 
so svojím menom a malé darčeky.
 Text, foto: -naty-

V Spojenej škole sv. F. Assiského sa uskutočnila tradičná imatrikulácia 
prvákov na prvom stupni základnej školy. Deviataci pripravili pestrý 
program a deti zabávali ako rôzne rozprávkové postavičky.

Spojená škola na Pribinovej ulici 
každoročne pozýva deti a učite-
ľov zo špeciálnych škôl v okolí na 
tvorivý deň plný workshopov.

V  stredu 28. októbra do Malaciek 
zavítali kamaráti zo spojených škôl zo 
Senice, z  Pezinka, z  Hrdličkovej ulice 
v Bratislave, z Dolinského ulice v Brati-
slave, z DSS Rohov, zo ZŠ Veľké Leváre 
a nechýbali ani deti z hostiteľskej ško-
ly z Malaciek.

Žiaci sa spoločne s pedagógmi ve-
novali rôznym výtvarným technikám, 
napríklad pomocou peny na holenie 
a farieb vytvárali abstraktné diela. Pod 

vedením Andrey Záhradníkovej Kraj-
čírovej si zase vyskúšali arteterapiu 

a  okrem kreslenia hovorili o  svojich 
pocitoch.  Text, foto: -naty-

„ Vôbec neviem, prečo by som mala 
po sebe upratovať a prečo by som mala 
počúvať mamine príkazy, keď už som veľ-
ká. Pôjdem tam, kde si budem môcť robiť, 
čo chcem,“ s týmito slovami za sebou 
princezná zabuchla bránu a vybehla 
z hradu von. No počas svojej cesty zis-
ťuje, že čarovanie s bosorkami, lúpežný 
život s pirátmi, leňošenie s čertmi  ani 
dobrodružný život rytierov nebol tým, 
čo si myslela, a začalo jej byť smutno za 
domovom. No bola stratená a sama ne-
vedela nájsť tú správnu cestu.

Milí škriatkovia, 
dobre sa zamaskujte, zoberte svo-

jich rodičov, čarovné svetielka a príďte 
pomôcť neposlušnej princeznej nájsť 
cestu domov k svojej mame.

Naša rozprávková a dobrodružná 
cesta sa začne v piatok 6. novembra 
o 17.00 h na sídlisku Juh, v parčíku pri 
Maline za zdravotným strediskom. 

Lampiónový sprievod organizuje 
Materská škola na Štúrovej a rodičov-
ské združenie s podporou lukostrelec-
kého klubu Sagittarius.  -ts-

V Cvečku boli 
tekvice aj strašidlá

V piatok 23. októbra sa v Centre voľného času v Ma-
lackách strašilo, vyrezávalo aj zdobilo. Uskutočnilo 
sa tam totiž tradičné a  vždy vydarené podujatie 
Tekvicové strašidlá. 

„Tekvičkové podujatie sme začali tvorivými činnosťami. 
Deti si vlastnými rukami vyčarovali svoju strašidelnú mas-
ku a v  skvelej nálade sme pokračovali aj pri výzdobe tekvíc,“ 
prezradili pracovníčky Cvečka.  

Všetky kreatívne výtvory postúpili do súťaže o dar-
čeky, ktoré budú deťom pripomínať cvečkovský večer. 
Čarodejky ponúkali aj čerstvo upečené strašidelné kolá-
čiky. Pomáhal im gróf Dracula, ktorý si na koláče tak chu-
til, že si zabudol utrieť kvapku krvi z úst. Pridali k tomu 
ešte za pohárik bosorkinho punču a zo všetkých detí sa 
okamžite stali malé strašidielka z krajiny Cvečko. K do-
tvoreniu kostýmov prispeli šikovné čarodejnice maľova-
ním na tvár. Na záver si všetci spoločne zatancovali s To-
mášom aj Dadou na strašidelnú nôtu. 

 Text: -red/cvč-
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Blížia sa Adventné Malacky 2015 
Pomaly prichádza koniec roka, ktorý je neodmysliteľne spätý s adventom a Vianocami. Tak ako každý rok, aj tentoraz bude toto obdobie v našom meste 
sprevádzať podujatie Adventné Malacky. O bližšie informácie sme požiadali riaditeľku Mestského centra kultúry Janu Zetkovú.

Akú tvár dostanú tohtoročné Ad-
ventné Malacky? 
Novú, a  verím, že veľmi zaujímavú. 
Hlavný programom tohtoročných 
Adventných Malaciek budú vianoč-
né trhy, ktoré sa v posledných  rokoch 
v Malackách  nerobili. Hlavný program 
Adventných Malaciek  sa presúva zo 
Zámockého parku do centra mesta. 
Tento priestor sme si vyskúšali počas 
Malackej šošovice, zrazu veteránov, 
Hambáljarmoku i  tohtoročného Dňa 
detí. Dostali sme množstvo pozitív-
nych ohlasov, a preto sme sa rozhod-
li, že obyvatelia a návštevníci nebudú 
musieť ísť za programom do Zámoc-
kého parku, práve naopak. Program 
príde za nimi do centra, na veľké par-
kovisko na Mierovom námestí. 

Program v týchto dňoch už finalizu-
je. Ako bude koncipovaný? 
Hlavné body Adventných Malaciek, 
na ktoré sme boli zvyknutí, zostáva-
jú. To znamená, že podujatie slávnost-
ne otvoríme v prvú adventnú nedeľu, 
teda 29. novembra. V  Kostole Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie vy-
stúpi spevácky zbor sakrálnej hudby 
APOLLO a Schola Gregoriana Bratisla-
vensis. V rámci tohto koncertu zapáli-
me prvú sviecu na mestskom advent-
nom venci, ktorý bude počas celého 
adventu umiestnený v  priestoroch 
mestského úradu. Hneď po koncerte 
rozsvietime i mestský vianočný strom.

Aby si na svoje prišli i  priaznivci 
kultúrnych podujatí v Zámockom par-
ku, tradičné stretnutie s  Mikulášom 
sa bude konať práve tam. V sobotu 5. 
decembra podvečer sa deti i  dospelí 
môžu tešiť na happeningové poduja-
tie plné anjelov, čertov a, samozrejme, 
i na príchod Mikuláša. Darčekom pre 
malých i veľkých bude okrem sladkos-
tí určite ohňostroj a koncert mladého 
speváka Martina Haricha, superstaris-
tu, ktorý nám urobil dobré meno ako 
úspešný spevák v  britskej speváckej 
šou X faktor.

Hlavný program tohtoročných Ad-
ventných Malaciek sa namiesto ad-
ventných nedieľ sústredí do 4 dní 
v čase od 17. do 20. decembra (štvr-
tok – nedeľa). Ako som už spomínala, 
bude na Mierovom námestí a jeho sú-
časťou bude aj historicky prvá vianoč-
ná dedinka s  vianočným jarmokom 
v Malackách.

Adventné Malacky skončíme – síce 
už po advente, ale tradične – Trojkráľo-
vým koncertom. Bude 6. januára takis-
to v kostole a predstaví sa Slovenské 
kvarteto s hosťami Pavlom Bognárom 
a  našou rodáčkou, speváčkou Moni-
kou Masarovičovou. 

Na aké vystúpenia sa môžeme tešiť 
v rámci vianočných trhov? 

Štvordňový hlavný program pripra-
vujeme tak, aby si každý návštevník na-
šiel „to svoje“. Každý deň vystúpia naši 
najmenší zo škôlky a prvého stupňa zá-
kladných škôl, zo ZUŠ, CVČ, FS Macejko, 

ale Malačanov určite potešia aj vystúpe-
nia Maroša Banga, Otta Weitera s Andre-
ou Fischer, Gizky Oňovej, speváckeho 
zboru Technik, ľudových muzík Muzička 
a Hrdličky či skupín Fragile a Vidiek. 

Zároveň by som rada zdôraznila, 
že budeme rešpektovať čas konania 
svätých omší.  Vtedy bude vianočnou 
dedinkou znieť reprodukovaná tichá 
hudba. 

Snáď môžeme Malačanom prezra-
diť, že prídu aj hostia zo zahraničia...
Áno, veľmi sa tešíme, že pozvánku pri-
jali zástupcovia našich partnerských 
miest Veselí nad Moravou, maďar-
ských Albertirša a Sarvaš a  rakúske-
ho  Gänserndorfu. Niektoré z  nich sa 
nám predstavia aj prostredníctvom 
svojich kultúrnych zoskupení. 

Adventné Malacky – to je každoroč-
ne aj množstvo sprievodných pod-
ujatí. Bude to tak aj tento rok?

Presne tak. Obdobie od prvej advent-
nej nedele až do Troch kráľov bude 
nabité kultúrnymi podujatiami. Pri-
pravujú ich deti z materskej školy, zá-
kladných škôl, ZUŠ, CVČ či členky ta-
nečného štúdia Saltatrix. Slávnostné 
chvíle určite spríjemní i  filmový pre-
nos vystúpenia Luskáčik v podaní ba-
letu svetoznámeho divadla Boľšoj te-
atr z  Moskvy. Môžeme sa tešiť i  na 
množstvo premiérových filmových 
rozprávok a pre priaznivcov výtvar-
ného umenia je už tradične priprave-
ná vianočná výstava Art Clubu 2002 v 
MCK Malacky. Bude toho ešte viac, te-
šíme sa na advent a verím, že rovna-
ko sa tešia aj Malačania a návštevníci 
mesta. 

 Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová. 
 Foto: -otano-

Všetky informácie nájdete na strán-
ke www.malacky.sk, odkaz Advent-
né Malacky 2015.

ANKETA
V  uliciach Malaciek sme sa 
pýtali: Ako sa vám pozdáva 
nápad usporiadať podujatie 
Adventné Malacky v  centre 
mesta?

Hana, 17 r., 
študentka
Ja si myslím, že je 
to dobrý nápad. 
Ľudia to budú 
mať bližšie.

Daniela, 64 r., 
zdravotná sestra
Akurát som o tom 
čítala a myslím si, 
že to bude vyni-
kajúce. Aj keď ani 

v Zámockom parku to nebolo zlé.

Michal, 28 r., 
pracovník banky
Doteraz som o tom 
nevedel. Uvidíme, 
ako to bude vyze-
rať takto po novom, 

a  potom to porovnáme. V  Zámoc-
kom parku mali Adventné Malacky 
peknú atmosféru.

Lenka, 33 r., 
administratívna 
pracovníčka
Môže byť. Poduja-
tie tak môže nav- 
štíviť viac ľudí.

Pavlína, 20 r., 
študentka
Myslím si, že to 
bude lepšie, keď-
že ide o  centrum 
mesta a  väčšina 

ľudí to bude mať bližšie. Verím, že 
tu bude aj viac stánkov. 
 Text: -naty-, foto: -otano-

Informácia
pre podnikateľov
Podnikatelia, ktorí chcú ponúkať 
svoj tovar a služby počas hlavné-
ho programu Adventných Mala-
ciek 2015 (17. – 20. december), 
sa môžu prihlásiť po registrácii na 
stránke www.jarmoky.eu. V  menu 
na pravej strane  treba vybrať regis-
tráciu podľa druhu tovaru (gastro-
predaj, remeselný tovar, spotrebný 
tovar), vyplniť údaje do dotazníka 
a odoslať ho. Predajca následne do-
stane mail o potvrdení registrácie aj 
so záväznou prihláškou.

Predajcovia, ktorí nemajú pride-
lené IČO/DIČ a chcú ponúkať svoj to-
var a služby, vypíšu do riadkov IČO 
a DIČ v prihlasovacom formulári slo-
vo NEMÁM. Formulár sa bude pova-
žovať za správne vyplnený.  -lubi-

Adventné Malacky 2015 – stručný prehľad
16.00 h 
Kostol Nepoškvrneného počatia

 Panny Márie
*  slávnostné otvorenie ADVENT-

NÝCH MALACIEK 2015
*  spevácky zbor sakrálnej hudby APOLLO a Scho-

la Gregoriana Bratislavensis 
*  rozsvietenie prvej sviečky na mestskom advent-

nom venci 

17.00 h  
Zámocký park
*  Mikulášske popoludnie
*  koncert Martina Haricha 

15.00 – 21.00 h  
Mierové námestie
*  vianočný program detí MŠ
*  Maroš Bango (slovenský An-

drea Bocelli)

15.00 – 21.00 h 
 Mierové námestie

*  vianočný program detí ZŠ
*  folklórny súbor Macejko
* otvorenie vianočných trhov pri-

mátorom mesta
*  Otto Weiter a Andrea Fischer
*  skupina Salamander 

10.00 – 21.00 h  
Mierové námestie
*  vianočný program detí z  CVČ 

a ZUŠ 
*  prezentácia partnerských miest 

*  vianočná zabíjačka 
*  Gizka Oňová
*  Fragile
*  Vidiek
*  po celý deň vianočný jarmok

 10.00 – 21.00 h 
Mierové námestie
*  primátorská kapustnica
*  ľudové hudby Muzička 
a Hrdličky

*  prinesenie betlehemského svetla 
*  spevácky zbor Technik
*  po celý deň vianočný jarmok

16.00 h  
Kostol Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie
*  Trojkráľový koncert: Slovenské 

kvarteto so sólistami Monikou
 Masarovičovou a Pavlom Bognárom
 
 -MCK-

NOVEMBER

29.

DECEMBER

5.
DECEMBER

17.

DECEMBER

18.
DECEMBER

20.

JANUÁR

6.
DECEMBER

19.

NEDEĽA
PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

STREDA
SOBOTA

ŠTVRTOK



6 19/2015 SPEKTRUM

Ocenenie pre Janu Zetkovú

Výstava Staň sa anjelom už po tretíkrát

Riaditeľka MCK Malacky Jana Zetková je čerstvou držiteľ-
kou titulu Kultúrno - osvetový pracovník roka. Ocenenie 
každoročne udeľuje Bratislavský samosprávny kraj. Za 
rok 2015  ho dostalo 20 jednotlivcov a jeden kolektív. 

Počas slávnostného odovzdávania ocenenia Jane Zetkovej 
zneli v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave – Petržalke tie-
to slová: „Jana Zetková sa pre kultúru narodila. Keď sa v roku 2002 
stala riaditeľkou Mestského centra kultúry, každý v Malackách do 
nej vkladal nádeje, že s kultúrou niečo urobí. Ale že dokáže taký 
malý zázrak, prakticky na kolene a v takej miere, v to dúfal málo-
kto. Jej zásluhou kino v Malackách prešlo zo súkromných rúk do 
majetku mesta, bolo zrekonštruované  a v roku 2012 dokonca pat-
rilo k jedným z prvých zdigitalizovaných kín na Slovensku. Doslova 
z prachu vyhrabala Múzeum Michala Tillnera. Knižnica po niekoľ-
kých sťahovaniach našla konečne svoje dôstojné miesto. Vznikla 
galéria, ktorá slúži na prezentáciu najmä regionálnych umelcov. 
Každý deň prichádza s  množstvom nápadov. Pojem „pracovná 
doba“ pre ňu neexistuje.  Svojím nadšením, nevyčerpateľnou ener-
giou a absenciou pojmu “to sa nedá“ neustále motivuje svojich ko-
legov. Je jednoducho správnym človekom na správnom mieste.“

Riaditeľku MCK Malacky Janu Zetkovú na ocenenie Osveto-
vý pracovník roka navrhlo Malokarpatské osvetové stredisko 
v Modre. Srdečne jej blahoželáme.  

Text: Ľ. Pilzová, foto: Malokarpatské osvetové stredisko Modra

Od 21. októbra do 18. novembra 
si môžete v Mestskom centre 
kultúry pozrieť diela darované 
do benefičnej dražby. Výstava 
vyvrcholí vo štvrtok 26. novem-
bra o  18. hodine na pôde Kul-
turního domčeku (kina), kde sa 
uskutoční benefičný koncert 
známych spevákov.

Dražba diel, ktoré venovali umelci  
z celého Slovenska, sa koná už v tých-
to dňoch prostredníctvom Facebooku 
na profile Veronika Rusňáková a Vero-
nika Rusňáková Skloart. Svoju ponuku 
môžete oznámiť aj telefonicky (0915 
87 61 10), alebo poslať na uvedené 
číslo správu. Diela, ktoré sa nevydra-
žia týmto spôsobom, sa budú dražiť 
tak ako minulý rok, počas benefičné-
ho koncertu.

Organizácia celého projektu leží na 
pleciach dvoch krehkých dám, ktoré 
majú veľkú chuť pomáhať. Veronika 
Rusňáková má pod palcom najmä or-
ganizáciu výstavy a dražbu diel. Mária 
Rusňáková sa venuje príprave bene-
fičného koncertu, na ktorom sa pred-
stavia speváci Ján Slezák, Simona Rus-
ňáková, sólista Opery SND Ivan Ožvát, 
Katarína Danihelová a ďalší. 

Komu pomáha tento ročník 
projektu?
Veronika Rusňáková pred časom oslo-
vila niekoľko malackých lekárok - pe-
diatričiek, aby jej pomohli nájsť de-
tičky, ktorým by finančná pomoc pre 
závažnosť a náročnosť ich diagnózy 
naozaj pomohla.  Celý výťažok z  pro-
jektu Staň sa anjelom 2015 bude ve-
novaný trom deťom: 

Natálka Pagáčová
V roku 2005 jej diagnostikovali det-
skú mozgovú obrnu. Odvtedy sa ro-
dine zmenil život od základu. Vyskú-
šali množstvo metód a navštívili veľa 

zariadení. Okrem cvičenia vyskúša-
li aj rôznu alternatívnu liečbu. Chodi-
li aj na hipoterapiu, vyskúšali liečbu v 
Egypte, najviac však pomohla tzv. Nit-
ková akupunktúra, ktorú navštevova-

li v Budapešti. Z finančných dôvodov 
však bola rodina nútená túto liečbu 
obmedziť. 

Lukáško Jošto
Tento chlapec trpí viacerými neľahký-
mi ochoreniami. Zaostáva aj v psycho-
motorickom vývine a má aj obojstran-
nú poruchu sluchu. Lukáš nosí BAHA 
čelenku. Ide o procesor - kostný vibrá-
tor, ktorý je upevnený na čelenku a pre-
náša zvuk lebečnou kosťou. Aj Lukáško 
by mal častejšie absolvovať rehablitač-
né pobyty, na čo však finančné mož-
nosti rodiny nepostačujú. 

Filipko Puškáč
V roku 2009 mu diagnostikovali detskú 
mozgovú obrnu. Odvtedy absolvoval 
viacero liečebných pobytov v  Dunaj-
skej Lužnej a Kováčovej, vďaka ktorým 
zaznamenal pokroky. V rámci liečby vy-
skúšali aj hipoterapiu. Neskôr absolvo-
val ďalšie nevyhnutné liečebné poby-
ty, ktoré sú však veľmi nákladné. V roku 
2012 sa Lukáš podrobil náročnej ope-
rácii šliach, ktorá mu pomohla postaviť 
sa na celé nohy, nielen na špičky. 

„Tieto detičky a  ich rodičia bojujú zo 
všetkých síl, a preto by sme ani my nema-

li zatvárať oči a mali by sme pomôcť. Ja 
podporujem benefíciu, ako len môžem 
a v hĺbke srdca dúfam, že týmto ľuďom 
aspoň trošku uľahčím ich každodenný 
boj. Veď nie je krajší pocit, než niekomu 
nezištne pomôcť,“ hovorí organizátorka 
Veronika Rusňáková.

A  dodáva: „Milí priatelia, bolo by 
krásne, ak by sa nám opäť spoločnými si-
lami podarilo pomôcť tým, ktorí to potre-
bujú. Ak sa pomáha zo srdca, je to záro-
veň výzva k tomu, aby sme sa aspoň na 
chvíľu všetci zamysleli nad tým, že zdra-
vie nie je samozrejmosťou. A že rodiny, 
ktorým sa pomáha, vedia, že v tom nie 
sú sami a dobrí ľudia - anjeli, sú navôkol. 
Tešíme sa na vás, Malačania, priatelia, 
staňte sa anjelom aj vy!“

Svoje diela na benefíciu darovali títo 
umelci:
1. Adriana Béderová - obraz sadra 
Tajomstvo ukryté v kôre stromov
2. Vladimír Burcl - keramická socha 
Alethea IV - drevená socha Alethea III
3. Marcela Burclová - vitráž techni-
kou Tiffany Paravan Anjeli
4. Lenka Baleková - obraz kombiná-
cia olej a akryl Maják nádeje
5. Eva Bebčáková - obraz kombino-
vaná technika Červené slnko
6. Petronela Biksadská - fotografia 
na dreve Ja som láska
7. Alžbeta Búrska - obraz akva-
rel kombinovaný s pastelom Všetci 
máme v sebe spiaceho anjela
8. Fero Filakovský - fotografia na 
plátne La linea
9. Peter Hargaš - obraz akryl Rande 
pod dáždnikom 
10. Jana Kalixová - obraz kombino-
vaná technika Kabaret
11. Lenka Kubíčková  - obraz akryl 
na plátne Mesačná strážkyňa I 
12. Eva Lauková - obraz pastel Polia 
pod Tatrami 
13. Zuzana Medzey - obraz enkauis-
tika Prosba o žltú

14. Adela Melišeková Dojčanová 
– obraz Prístav nádeje maľovaný na 
hodvábny podklad a zdobený krištáľ-
mi Swarovski 
15. Janka  Melišková - obraz akryl 
Svedkovia starých čias, obraz akryl 
Svedkovia starých čias 2
16. Soňa Milová - obraz suchý pastel 
Anglický plnokrvník 2
17. František Paluška - obraz akryl 
Abstrakcia
18. Eva Režná  - obraz maľovaný na 
hodvábe Anjel
19. Marián Rusňák  - fotografia na 
plátne Pes, najlepší priateľ človeka
20. Vanesa Rusňáková - misa z  ke-
ramiky a  skla Láska, misa z  kerami-
ky a skla Šťastie, misa zo spekaného 
skla Hravé detstvo 
21. Veronika Rusňáková - obraz zo 
spekaného skla Anjel pomoci a lás-
ky, spekané sklo Misa šťastie
22. Juraj Svitek - obraz akryl na plát-
ne Variácie na kontrabas z mojej sé-
rie JAZZ, obraz akryl na plátne Variá-
cie na kontrabas z mojej série JAZZ II
23. Josef Šarman - obraz olej Periféria
24. Andrea Záhradníková - akryl na 
plátne Anjel súcitu
 
 Text: N. Jánošová/ B. Zajačková, 
 foto: V. Rusňáková

Akryl na plátne s  názvom Anjel súcitu od 
Andrey Záhradníkovej

Obraz maľovaný na hodvábe s  názvom 
Anjel od Evy Režnej

Fotografia z minuloročnej dražby diel. Vľavo Mária Rusňáková, vpravo Veronika Rusňáková
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Odišiel si ako tichý 
sen, nepovedal si 
zbohom, viac už ne-
prídem. Len kvety 
Ti na hrob môžeme 
dať a  s úctou spo-
mínať. 

6. novembra si pripomíname 8. výro-
čie úmrtia nášho drahého manžela, 
otca, starého otca a skvelého človeka 
Karola Augustoviča. S láskou v srdci 
spomína celá rodina. 

2. novembra sme 
si pripomenuli 6. 
výročie, čo nás na-
vždy opustila naša 
drahá manželka, 
mamička, babka 
Darinka Šabiková 

z Malaciek. S láskou a úctou spomí-
najú manžel Jaroslav, Alex, Karolín-
ka, Nikolaj a ostaná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. Ďakujeme.

3. novembra sme si 
pripomenuli 5. vý-
ročie úmrtia Jozefa 
Kuru z Malaciek.
S láskou a úctou spo-
mína manželka, dcé-
ra a syn s rodinami.

SPOMIENKY

NOVEMBROVÍ JUBILANTI

80 Anna Abelová
80 Mária Bilkovičová
80 Kvetoslava Blažíčková
80 Milan Čermák
80 Valéria Kadličková
80 Viera Kurová
85 Helena Hanzlíková
85 Cecília Hudáková
85 Viola Jankovičová 
90 Ľudmila Blusková
90 Anna Chvasteková

MALACKÁ MATRIKA od 10. 10. 
do 31. 10. 2015

Povedali si áno
Stanislav Šíp a Lucia Lisá, Mar-

tin Hrdlovič a Bohdana Horáková

Vítame medzi nami
Lea Sedláčková, *14. 10.; Tere-
za Ambrová, *19. 10. 

Nie sú medzi nami
Daša Varcholová, Malacky, 
*1968; František Biksadský, 

Malacky, *1936; Ján Smák, Malac-
ky, *1942; Ivan Kolenič, Sološnica, 
*1939; Dominik Chvála, Malacky, 
*1942; Stanislav Danihel, Malacky, 
*1935; Ján Albert, Malacky, *1949; 
Štefan Štepánek, Lozorno, *1927; 
Vladimír Kovár, Láb, *1951; Jozef 
Brandejs, Malacky, *1939; Mária Brin-
zíková, Lozorno, *1952; Miroslav Ble-
cha, Malacky, *1948; Elena Kissová, 
Malacky, *1936; Ján Matlovič, Záhor-
ská Ves, *1941 

Magické prehliadky počas dušičkového víkendu

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Jesenná verzia podujatia Potulky Malackami zaviedla milovníkov histó-
rie na starý cintorín a do kláštorných krýpt. Organizátori ponúkli počas 
dušičkového víkendu niekoľko termínov prehliadok. 

Pri vchode do krýpt nás vítala mla-
dučká sprievodkyňa Pavlína, pre ktorú je 
toto miesto priam magické. Dnes študu-
je históriu na vysokej škole, ale ešte ako 
študentka gymnázia chodila do krýpt 
pravidelne ako návštevníčka. Dozvede-
li sme sa, že Pálfiovci vybudovali kláš-
tor na mieste pôvodného balašovské-
ho loveckého zámočku. Balašovci bol 
protestanský rod, ktorý pôsobil v Malac-
kách pred Pálfiovcami. Očakávali sme, 
že sprievodkyňa nám odhalí aj jeden 
z najväčších malackých historických po-
kladov – zabalzamované srdce Jána III. 
Antona Pálfiho. To je však prísne stráže-
né a verejnosti sa ukazuje len pri veľmi 
významných udalostiach. 

Hroby tých, ktorí v našom meste žili, 
pracovali a budovali pred desiatkami 
a  stovkami rokov, prítomným ukázali 
a  okomentovali študentky na starom 
cintoríne. Najvýznamnejšie hroby sú 
z prelomu 19. a 20. storočia a patria pál-
fiovskej správe, úradníkom, obchodní-
kom či učiteľom. Cintorín má dnes viac 
ako 2000 hrobov. 

Na starom cintoríne v  Malackách 
odpočíva napríklad hudobný sklada-
teľ, organista, správca farnosti a pred-
stavený malackého kláštora páter 
Vendelín Kučera alebo niekdajší ob-
chodník a lekárnik Jozef Mayer, kto-
rý bol zakladateľom spoločnosti na 
spracovanie liečivých rastlín v našom 
meste. Život spätý s Malackami mal aj 
výtvarník Michal Tillner, po ktorom je 
pomenovaná nielen ulica, ale aj mú-
zeum, ktoré začal budovať na sklonku 
svojho života. Zomrel len tri mesiace 
pred jeho otvorením. Miesto posled-
ného odpočinku našiel na malackom 
cintoríne aj národovec, farár a dekan 
Štefan Čulen, po ktorom je rovnako 
pomenovaná ulica. Sviečku chodia 

Malačania zapaľovať aj niekdajšiemu 
vychýrenému advokátovi a národov-
covi Jozefovi Dérerovi, ktorého meno 
nesie jedna z našich základných škôl. 
„Jeden z najstarších hrobov na starom 
cintoríne, pochádzajúci z  polovice 19. 
storočia, patrí rodine Entnerovej. Ľu-
dovít Entner bol aj starostom Malaciek. 
Išlo však o rodinu pekárov,“ prezrádza 
jedna z dvojice sprievodkýň. A ďalej 
vysvetľuje: „Na mieste hlavného ka-
menného kríža voľakedy stál kríž dre-
vený a okolo neho pravdepodobne po-
chovávali chudobných ľudí, keďže tu 

bol koniec cintorína. Vtedy mal len dva 
sektory. Dnes ich má päť.“ 

„Účasť na prehliadkach bola v piatok 
menšia, naopak v sobotu a v nedeľu sluš-
ná, v priemere 10 - 15 ľudí na jednu pre-
hliadku,“ prezradil nám jeden z organi-
zátorov Martin Macejka z MCK – Múzea 
M. Tillnera. „Zaujímavé boli stretnutia  
s príbuznými pri niektorých hroboch vý-
znamných osobností. Informácie o nich 
tak mali návštevníci z prvej ruky. Z  his-
torického hľadiska sme dokonca našli aj 
nové námety, ktorým sa budeme veno-
vať,“ dodal. Text, foto: N. Jánošová

Prvá svetová vojna a Záhorie
Ako vyzerali roky 1. svetovej 
vojny v  našom regióne? Ako sa 
vtedy žilo? Koľko mužov zo Zá-
horia bolo priamo na bojiskách? 
– aj na tieto otázky odpovedá 
aktuálna výstava v Univerzitnej 
knižnici v Bratislave. 

Expozícia prináša prehľad vývoja voj-
ny v súvislosti s regiónom Záhoria (mo-

bilizácia, Záhoráci na bojiskách, vojenské 
nemocnice, zajatecké tábory, cintoríny, 
československé légie, pamätníky). Vysta-
vené sú aj reálne zbrane, časti uniforiem 
a osobné predmety ako vojenské kufre, 
pamätné listy, fotografie či denníky. 

Súčasťou vernisáže výstavy (28. ok-
tóbra) bolo uvedenie knihy Petra Bre-
zinu Prvá svetová vojna a Záhorie. 

Vystavené exponáty pochádzajú zo 

zbierok Záhorského múzea, Štátneho 
archívu v Bratislave – pobočky Skalica 
i od súkromných osôb, ktoré zapožiča-
li množstvo svojich osobných pamia-
tok na rodinných príslušníkov – účast-
níkov vojny. Výstava Prvá svetová vojna 
a Záhorie je otvorená do 26. novembra 
v  Univerzitnej knižnici v Bratislave na 
Ventúrskej ulici 11. 
 -red/Záhorské múzeum Skalica-

Nový medzinárodný projekt

MC Vánok: Vydarený týždeň otvorených dverí

Slovenský zväz telesne postihnu-
tých (SZTP) - Okresné centrum Malac-
ky sa stal partnerom medzinárodné-
ho projektu European Partnerships 
for actions involving people ast risk 
of marginalisation (EUPIN), ktorý je fi-
nancovaný  prostredníctvom programu  
Erasmus +   Strategické partnerstvá vo 
vzdelávaní  dospelých. 

Cieľom projektu je spolupráca, 
vzájomné učenie sa, výmena skú-
seností, tvorivé aktivity ľudí, ktorí 
sú v riziku vylúčenia: seniorov, ľudí  
s postihnutím, závislosťami, ohroze-
ných chudobou a iných ohrozených 
skupín. Ide o dvojročný projekt, ktorý 
potrvá od 1. októbra 2015 do 30. sep-
tembra 2017.

V dňoch 20. - 21. októbra sa v bul-
harskej Sofii uskutočnilo prvé stretnu-
tie partnerov projektu. Jeho cieľom 
bolo vytvoriť tím, stanoviť aktivity, ča-
sový harmonogram a úlohy na naj-
bližšie obdobie, t. j. prvých 9 mesia-
cov. Súčasťou stretnutia boli  aj tvorivé 
aktivity a  spoznávanie mesta. S  tým, 
čo sa účastníci naučia, oboznámia 

postupne aj iné organizácie v našom 
meste či okrese. „Veríme, že nájdeme 
dostatok Malačanov, ktorí sa budú za-
ujímať o  tvorivé aktivity, či už drama-
toterapie, t.j. metódy využívajúcej rôzne 
formy hrania divadla, ale aj výtvarných 
či ďalších umeleckých prác, ktoré môžu 
uľahčiť začlenenie  znevýhodnených 
občanov do života komunity,“ hovo-
rí manažérka projektu zo SZTP Mária 
Chaloupková.      

 -M. Chaloupková/red-

Vysoká koncentrácia smiechu 
a pohody – tak by sa dal defino-
vať týždeň otvorených dverí Ma-
terského centra Vánok, ktorý sa 
uskutočnil na začiatku októbra. 

Pracovníčky Vánku pripravili množ-
stvo zaujímavých aktivít pre deti aj 
mamičky. „Začali sme v pondelok pred-
náškou pre mamičky o homeopatii a fy-
zioterapii pre deti od troch rokov s Jan-
kou Jurkovičovou. Prednáška bola plná 
praktických vysvetlení o  homeopatic-
kých liekoch alebo liekoch vôbec,“ pre-
zrádza Katarína Krajčí z Vánku. 

V utorok predviedla Mary Kuboňo-

vá všetkým záujemcom ukážkovú ho-
dinu Owls – angličtiny pre detičky. Svoji-
mi aktivitami pohltila všetkých drobcov. 
V stredu Vánok praskal vo švíkoch, to 
však nikomu neprekážalo, pretože všet-
ci sa tešili na Jaju s jej psíkom a mačič-
kou. „Vo štvrtok si prišli na svoje šikovné 
ruky našich mamičiek. Učili sme sa servít-
kovú techniku. Vyrobili sme plno krásnych 
výrobkov.  Polepili sme, čo sa dalo, a keby 
nás naše ratolesti nechali, lepíme dodnes,“ 
hovorí s úsmevom Katarína Krajčí. V pia-
tok v centre mamičky aj detičky vyrábali 
figúrky zo slaného cesta.

Pre Vánkarky to bol výnimočný týž-
deň plný krásnych aktivít, ktorý uzavreli 

týmito slovami: „Spoznali sme nové ma-
mičky, detičky. Dozvedeli sme sa veľa za-
ujímavého, prežili sme spolu krásne chví-
le. Tešíme sa na vás zas a znova, sme tu 
pre vás každý deň v MC Vánok.  Prináša-
me nové a nové akcie a podujatia, príď-
te k nám a prežite krásne okamihy s tým 
najväčším šťastím, ktoré na svete máme, 
s našimi deťmi.“   

 -red/mc-

Pravidelné aktivity MC Vánok:
Každý pracovný deň dopoludnia je 
otvorená herňa pre detičky a  ich ma-
mičky. Pre deti zaujímavé hračky a pre 
mamičky výborná káva. 

Pondelky a štvrtky  popoludní: vese-
lé cvičenie s pesničkami
Utorky 16.00 – 18.00 h: profylaktická 
príprava pre budúce mamičky
Novembrové akcie:
6. novembra: kurz háčkovania
11. novembra: jobworkshop nielen pre 
mamičky
13. novembra: beseda s MUDr. Bukov-
ským na tému Príkrmy a  stravovanie 
dojčiacich mamičiek
20. novembra: prednáška o  spánku 
detí 
Info na www.vanokmalacky.sk ale-
bo na facebookovom profile Vánok 
Malacky.
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V sobotu 24. októbra sa v Malackách uskutočnili skúšky poľovníckych psov 
– farbiarov. Podujatie zorganizovala kynologická komisia Okresnej organi-
zácie Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky v spolupráci s poľovníckym 
združením Malačan.
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Základná škola Záhorácka sa v spolupráci s Atletickým klubom AC Malacky zapojila do projektu Detská at-
letika. Zastrešuje ho Slovenský atletický zväz (SAZ) a jeho hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom 
možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej športovej aktivity.

ZŠ Záhorácka v projekte 
Detská atletika

Hádzanári spojili sily

Október je považovaný za posledný mesiac luko-
streleckej sezóny. Lukostrelci začínajú bilancovať 
uplynulú sezónu a streľba z luku sa presúva z ihrísk 
a otvorených strelníc do telocviční a športových hál. 
Aj športovci z  Lukostreleckého klubu Sagittarius Malacky sa z  ihriska 
presunuli do telocvične a začali počítať svoje úspechy.  

ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a  futbalových priaznivcov na najbližšie domáce súťažné zápasy, ktoré sa 
odohrajú na ihrisku v Zámockom parku. 

Pozvánka na futbalové zápasy ŠK Žolík

II. liga starší dorast ZsFZ 
7. 11. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – SDM Domino Bratislava
II. liga mladší dorast ZsFZ 
7. 11. 12.30 h ŠK Žolík Malacky - SDM Domino Bratislava

Prípravka A2 BFZ 
7. 11. 9.30 h FC Malacky - FKM Karlova Ves Bratislava 
Prípravka B2 BFZ
7. 11. 9.30 h ŠK Žolík Malacky - FKM Karlova Ves Bratislava

Úspešné ukončenie 
lukostreleckej sezóny

Skúšky poľovníckych psov 

V polovici októbra sa žiaci zúčastnili 
na celoslovenskej súťaži v bratislavskej 
športovej hale Elán. Družstvo ZŠ Záho-
rácka, Malacky v  zložení Michaela Sa-
layová, Stella Stupňanová, Jakub Šauša 
a Tobias Macek obsadilo v konkurencii 
26 družstiev z celého Slovenska krásne 
4. miesto. Chlapci a dievčatá si okrem 
športových zážitkov odniesli aj origi-
nálne diplomy a  účastnícke medai-
ly, ktoré im odovzdával reprezentačný 

tréner v  atletike Milan Laurenčík. Veľ-
kou motiváciou pre nich bolo aj osob-
né stretnutie s  aktuálnym majstrom 
sveta v chôdzi na 50 km, reprezentan-
tom SR Matejom Tóthom.

Pretekom predchádzala tlačo-
vá konferencia, na ktorej sa zúčastni-
li zástupcovia vedenia SAZ a  Nadácie 
Tesco, ktorá do projektu investovala 80 
tisíc eur. Vďaka aktívnemu zapojeniu 
sa do projektu Detská atletika získali 

žiaci ZŠ Záhorácka možnosť využívať 
športový materiál zn. JIPAST v celkovej 
hodnote 800 eur. K dispozícii im bude 
od novembra. Darovaný športový ma-
teriál by mal žiakom školy skvalitniť vý-
chovno-vzdelávací proces, lepšie rozvi-
núť ich pohybové schopnosti a vytvoriť 
u nich pozitívny vzťah k športu. Možno 
práve z  nich vyrastú ďalší úspešní re-
prezentanti SR, tak ako v  posledných 
rokoch. Text, foto: P. Filip

„Našim strelcom sa túto sezónu po-
darilo získať viac ako 50 medailí a trofejí. 
Zúčastnili sa súťaží od základných klubo-
vých až po regionálne pohárové súťaže 
v 3D lukostreľbe. No najväčšie úspechy sa 
dostavili v októbri, na záver sezóny,“ pre-
zradil nám V. Petráš z malackého luko-
streleckého klubu.  

Prvým úspechom pre malackú lu-
kostreľbu bola historicky prvá súťaž 
v 3D streľbe - Macejkov 3D pretek,  kto-
rú organizoval práve klub z nášho mes-
ta. „Vzhľadom na prísne zákony a predpi-
sy, ktoré ovplyvňujú lukostrelecký šport, 
nemohli byť preteky organizované pria-
mo na území Malaciek, ale usporiada-
li sme ich v  neďalekom Jakubove. Súťa-
že sa zúčastnilo viac ako 85 lukostrelcov 
nielen zo Slovenska, ale aj z Českej repub-
liky,“ opisuje ďalej V. Petráš.   Kvalitne 
pripravené preteky a pozitívne ohlasy 
z  radov súťažiacich vystrelili malacký 
klub medzi elitné lukostrelecké kluby 
združené v  Slovenskej lukostreleckej  
asociácii 3D.  

Ďalším úspechom bolo finále regi-
onálnej súťaže pre západnú časť Slo-
venska – Južná päťka. Ide o päťkolovú 
súťaž v 3D lukostreľbe, kde sa vyhod-
nocujú nielen každé preteky zvlášť, ale 
aj všetky preteky, z ktorých sú neskôr 
vyhlásení najlepší lukostrelci celej súťa-
že a je im udelený titul majster Južnej 

päťky. V. Petráš: „Za tento rok sa náš klub 
môže popýšiť až štyrmi získanými titulmi 
majster Južnej päťky. Najviac sa darilo na-
šim juniorom. Titul majster  v juniorských 
kategóriách vybojovali Matej Cholek, Lu-
káš Peťko a Patrícia Hájková.  Ďalší maj-
strovský titul získal v kategórií mužov Ras-
tislav Sarka.“ 

„Ďakujeme všetkým za podporu luko-
streľby a nášho klubu, najmä mestu Ma-
lacky, bez ktorého by náš klub nemohol 
skvalitniť svoju činnosť a  dosahovať tak 
lepšie úspechy, obci Jakubov a poľovníc-
kemu združeniu Jakubov za podporu pri 
organizovaní súťaže.  Veríme, že sa nám 
v  budúcnosti podarí v  našom regióne 
usporiadať vrcholové preteky ako Sloven-
ský pohár alebo majstrovstvá Slovenska,“ 
uzavrel. V. Petráš.
 -Lukostrelecký klub Sagittarius/red-

Víťazom skúšok sa stal bavorský far-
biar Dráva s vodičkou Ivankou Kadlčko-
vou z Nivnice. Od rozhodcov získali 208 
bodov a od predsedu kynologickej ko-
misie Ivana Osleja pohár pre víťaza PF 
2015.  Na druhom mieste s 200 bodmi 
skončil bavorský farbiar Mix s vodičom 
Jánom Šiškom a tretí bol hannoverský 

farbiar Chan s vodičom Patrikom Kuri-
šom so 190 bodmi. 

V súťaži sa hodnotil prejav psov pri 
vodení a odložení, pri práci na umelej 
stope, ale najmä pri hľadaní zveri, sprá-
vanie sa pri zastrelenej zveri ako aj cel-
ková chuť do práce.

Text: -red/M. Merc, foto: MM

Od tejto sezóny hrajú starší a mlad-
ší dorastenci z Malaciek a Stupavy 
pod spoločným názvom HC Tatran 
Stupava – Strojár Malacky. 

Manažér HC Tatran Stupava a  tré-
ner Rudolf Draškovič: „Po skončení sezó-
ny sa nám donieslo, že sa chystá zmena  
v dorasteneckej súťaži, a kluby, ktoré budú 
chcieť štartovať v mladších dorastencoch, 
budú musieť mať družstvo aj v staršom 
doraste. Keďže vekovo máme iba dvoch 
starších dorastencov, sami by sme to ne-
zvládli, aj keď družstvo mladšieho doras-
tu by bolo kvalitné. V predstihu sme preto 

oslovili zástupcov hádzanárskeho klubu 
Strojár Malacky a dohodli sme sa.“

Vedenie klubov by chcelo, aby do-
rastenci časom „dorástli“ do družstva 
mužov a posilnili ho. „Spojiť dve druž-
stvá, ktoré doteraz hrávali proti sebe 
o  vrchné priečky tabuliek, bolo ťažké. 
Chlapci si však na seba rýchlo zvykli 
a  smerujú k  spoločnému cieľu,“ hovo-
rí R. Draškovič. Spomínaným cieľom je 
stabilizovať družstvá dorastu a utvoriť 
chlapcom podmienky na ich herný rast 
tak, aby patrili medzi najlepších vo svo-
jej kategórii na Slovensku. „Darí sa nám 
to, keďže najviac chlapcov vo výbere Bra-

tislavského krajského zväzu hádzanej je 
práve od nás. Dokonca už máme aj prvé-
ho reprezentanta z tohto družstva Patri-
ka Pápaja v kadetskej reprezentácii Slo-
venska. Chceme hrať peknú hádzanú, 
prilákať nových sponzorov, vytvoriť lep-
šie podmienky na hádzanú v regióne a 
po čase dopĺňať družstvá mužov Stupa-
vy a Malaciek, ktoré doslova krvácajú na 
hráčsku kvalitu aj kvantitu.“ 

Posledný zápas jesennej časti sezó-
ny odohrajú hádzanári 21. novembra 
proti Považskej Bystrici. Po ňom si vy-
chutnajú týždeň voľna a začnú zimnú 
prípravu. -ts/red-


