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ÚVODNÍK

810
 Milí priatelia, držíte v  rukách 
špeciálne číslo Malackého hla-
su. Vnútri nájdete prílohu, ktorou 
si pripomíname narodeniny nášho 
mesta. Presnejšie ide o 810. výro-
čie prvej písomnej zmienky o poto-
ku Malina, ktorý dal podľa jednej 
z  historických verzií názov Malac-
kám. Mnohí si určite pamätáte 
veľké mestské oslavy pred 10 rokmi. 
Tentoraz síce oslavujeme inak, ale 
rovnako dôstojne ako vtedy. V  prí-
lohe okrem iného nájdete článok 
Martina Macejku o nových poznat-
koch týkajúcich sa Svätých schodov 
i  rozsiahly materiál Stana Bellana 
o tom, čo tvorí našu identitu. A ne-
chýbajú ani narodeninové želania 
osobností. Aktuálne 810. výročie 
si pripomenuli aj naši seniori počas 
slávnosti k  Mesiacu úcty k  starším. 
Ako vidíte na titulnej fotografii, 
na tortu by sa síce toľko sviečok 
nezmestilo, ale zdobila ju marcipá-
nová osemstodesiatka. Torta všet-
kým chutila a verím, že chutiť bude 
aj toto vydanie našich mestských 
novín. Príjemné čítanie.  

Ľ. Pilzová 

Prvá adventná nedeľa 
s virtuózom Petrom Michalicom 

Blížiaci sa advent znamená nielen predvianočné obdobie, ale v Malackách aj začiatok šesťtýždňového podu-
jatia Adventné Malacky. Tohtoročný advent privítame v nedeľu 27. novembra o 16. hodine koncertom hus-
ľového virtuóza Petra Michalicu a klaviristky Viery Bartošovej. Súčasťou slávnosti v Kostole Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie bude posvätenie mestského adventného venca a zapálenie prvej sviečky.  

 Súčasťou Adventných Mala-
ciek budú aj 8-dňové vianočné trhy 
v centre mesta (16. - 23. decembra). 
Vystúpia na nich deti malackých 
základných škôl, materskej školy i zá-
kladnej umeleckej školy. Predstavia 
sa tiež domáci Ďuri a  Stenly, folk-

lórny súbor Macejko, dychovka Ma-
lačané, Bečkovi chlapci, Malackí 
fešáci či Oldympic.  Medzi nás prídu 
aj Cigánski diabli, Miro Jaroš, MIA 
pre deti, Jadranka, Bukasový ma-
sív, Funny Fellows, Billy Barman 
a ďalší. 

 Adventné Malacky sa skon-
čia 6. januára 2017 tradičným 
trojkráľovým koncertom v  Kos-
tole Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie. 

Ľ. Pilzová 

Pripomienkujte modernizáciu našej železničnej trate 
Mestský úrad Malacky dostal na posúdenie zámer Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot (CZ), úsek trate 
Devínska Nová Ves  - Kúty – Lanžhot.  

 Verejnosť môže do tohto 
dokumentu nahliadnuť v  pra-
covných dňoch na sekretariáte 
primátora mesta Malacky (budo-
va MsÚ, Bernolákova 5188/1A, 

4. poschodie, číslo dverí 400). 
Pripomienky možno podávať 
do stredy 23. novembra 2016 
na sekretariáte primátora mesta, 
prípadne na Útvare strategické-

ho rozvoja MsÚ alebo na mailovej 
adrese zástupcu primátora mesta 
milan.ondrovic@malacky.sk. 
 Dokument je prístupný aj na we-
bovom sídle Ministerstva životného 

prostredia SR na adrese: 
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/
modernizacia-zeleznicnej-trate-bra-
tislava-hl-st-kuty-lanzhot-cz-usek-t.

MsÚ

Dočasné obmedzenie parkovania 
na Ulici 1. mája a pred ZŠ Štúrova 
 Prosíme obyvateľov, aby v dňoch 9. - 11. novembra (streda - piatok) v čase 
od 8.00 do 18.00 hod. neparkovali na Ulici 1. mája v úseku od Pribinovej 
po Břeclavskú. Dôvodom dočasného obmedzenia je vyznačovanie vodorov-
ného dopravného značenia pre autá a cyklistov. Ďakujeme za ústretovosť.
 Ulica 1.mája bola vytipovaná v spolupráci s občianskou iniciatívou 
MALACKY NA KOLO ako prioritná lokalita pre tzv. cyklozásahy (t. j. malé 
opatrenia na zlepšenie podmienok pre cyklistov a cyklodopravu). Ide 
o najdlhšiu jednosmerku v meste. Na tejto ulici sa vyznačí jazda cyklistu 
v protismere, parkovanie sa presunie na pravú stranu (v smere jazdy) 
a odstránia sa aj červené stĺpiky z chodníka, ku ktorým mesto dostalo 
viacero podnetov v súvislosti s bezpečnosťou chodcov.
 V rovnakom termíne (9. - 11. novembra) sa budú vyznačovať par-
kovacie miesta aj na parkovisku pri ZŠ Štúrova. Prosíme vodičov, aby 
rešpektovali dočasný zákaz parkovania. Ďakujeme. 

MsÚ

Vývoz odpadu 
počas sviatku

RODINNÉ DOMY 
V  týždni, keď bude vo štvrtok 
17. novembra štátny sviatok, 
sa vývoz komunálneho odpadu 
spred rodinných domov posu-
nie o jeden deň neskôr. 

Pôv. termín Náhr. termín 
štvrtok 17. 11. PIATOK 18. 11.
piatok 18. 11. SOBOTA 19. 11. 

BYTOVKY
Papier spred bytoviek sa vyve-
zie v piatok 18. novembra.

PAPIER – BYTOVKY
PIATOK 18. 11.

-TEKOS-

Seniori oslávili Mesiac úcty k starším aj jubileum mesta
 
Malackí seniori nepatria medzi tých, čo iba sedia a čakajú, čo im život prinesie. Naopak, sami sú veľmi aktívni a organizujú rôzne podujatia, 
výlety či posedenia.  Občas sa však karta obráti a oni sami sú tými pozvanými. Tak to bolo aj koncom októbra, keď prijali pozvanie od primátora 
mesta na oslavu Mesiaca úcty k starším.  
 

 Slávnosť v  kine sa začala prek-
vapením: na javisko priviezli tortu 
s veľkým číslom 810. Všetko vysvetlil 
primátor Juraj Říha: „Takto symbolic-
ky by som s vami rád oslávil jubileum 
mesta, teda 810. výročie prvej písom-
nej zmienky o  potoku Malina. S  kým 

iným, ak nie s vami, ktorí ste Malacky 
budovali. Oceňujem, že mnohí sa stále 
aktívne zapájate do života mesta. Prij-
mite od nás, mladších, úprimné poďa-
kovanie.“ 
  Sviečky na torte svorne sfúkli 
predsedovia všetkých seniorských 

organizácií a  klubov a  potom si 
už vychutnali pripravený kultúrny 
program. Chorvátskymi i  sloven-
skými piesňami potešila Jadranka 
a zneli aj rezké tóny v podaní cimba-
lovky bratov Wimmerovcov. Hľadis-
ko spievalo spolu s nimi a tí seniori, 

ktorých poslúchajú kolená, si dokon-
ca aj zatancovali. Na rozlúčku dostali 
z  rúk primátora keramické srdiečka, 
ktoré s láskou vyrobili klienti Vstúpte 
v chránenej dielni. 

 
-lubi/otano-
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Parkovanie medzi Spoločenským 
domom a Inkubátorom: požiadavka 
na zmenu pravidiel

Na októbrovom rokovaní Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím rezonovali aktuálne témy: obno-
venie priestorov domu smútku (výmena záclon, závesov, svietidiel a kvetinovej výzdoby), rekonštrukcie ciest 
(Cesta mládeže a Lesná ulica) a chodníkov (od bašty k Dérerke, vnútroblok Radlinského, za okresným úradom, 
ku Kauflandu pozdĺž parkoviska na Záhoráckej, medzi Duklianskych hrdinov a Rakárenskou) a nový termín 
štartu MHD (jeseň 2017). 

Parkovanie pri Inkubátore 
 Členovia Rady ocenili bez-
bariérovosť nového mestského 
úradu, avšak za problém považu-
jú parkovanie v  okolí Inkubátora. 
Primátor pripomenul, že parko-
vanie je problémom prakticky 
v  celom meste a zdôraznil, že je 
za kompletné riešenie – podobne 
ako na Záhoráckej ulici, kde vďaka 
rekonštrukcii parkoviska pribudlo 
40 miest. Predstavitelia viacerých 
organizácií sú nespokojní so si-
tuáciou okolo parkovania medzi 
Spoločenským domom a  Inkubá-
torom, kde sa parkuje prakticky 
bez pravidiel a  autá často bránia 
v prístupe do sobášnej siene.  Čle-
novia Rady preto požiadali primá-
tora, aby problémové parkovanie 

medzi Spoločenským domom 
a  Inkubátorom vyriešil. Zároveň 
odporúčajú vyhradiť pred novou 
budovou MsÚ boxy pre zdravotne 
postihnutých. 

Stará budova MsÚ
 Mestský úrad síce sídli v novej 
budove, avšak pôvodná budova 
MsÚ sa  stále čiastočne využíva. 
V  priestoroch na Radlinského 
ulici naďalej zostáva Mestská 
polícia, ale aj lekári, firmy, Klub 
dôchodcov i  ďalšie organizácie. 
Juraj Říha informoval, že mesto 
hľadá možnosti, ako zabezpečiť 
vyhovujúce priestory, napríklad 
nový kultúrny stánok, kde by sa 
mohli stretávať aj organizácie 
a záujmové združenia. 

Priority na rok 2017 
 Primátor predstavil členom 
Rady priority vedenia mesta na 
budúci rok. Medzi ne patrí:
• pokračovanie rekonštrukcie kaštie-
ľa (strecha, reprezentačné sály), 
• pokračovanie rekonštrukcie verej-
ného osvetlenia,  
• obnova ďalších pavilónov MŠ na 
Bernolákovej a Hviezdoslavovej,
• zapojiť do prípravy rozpočtu 
verejnosť (tzv. participatívny 
rozpočet),
• zvýšiť dotácie pre organizácie pô-
sobiace v sociálnom zabezpečení
• štart MHD,
• zriadenie bezplatnej právnej po-
moci.

-lubi/otano-

Mesto Malacky
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky 
Základnej školy Záhorácka, Záhorácka 95, 901 01 Malacky.

Kvalifikačné predpoklady : 
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa požadované podľa vyhlášky 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
• vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa 
§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné požadované predpoklady: 
• občianska bezúhonnosť;
• zdravotná spôsobilosť;
• ovládanie štátneho jazyka;
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZŠ Záhorácka v Malackách;
• znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva;
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.
Požadované doklady na výberové konanie: 
• žiadosť o zaradenie do výberového konania;
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
a o absolvovaní 1. atestácie;
• podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis (uveďte 
aj telefonický kontakt);
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti;
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace);
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon 
pedagogickej činnosti;
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
• vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy 
(najviac v rozsahu 4 strán);
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely 
výberového konania.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 18.11. 2016 do 12.00 h 
na adresu zriaďovateľa: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 
Malacky v obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa ZŠ 
Záhorácka - NEOTVÁRAŤ. 
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín, miesto 
a čas výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred 
jeho začatím.
 Termín nástupu na miesto riaditeľa/ riaditeľky: 1. február 2017.

MsÚ

Vstúpte: 10 rokov 
úsmevov a objatí 

 
V  nedeľu 6. novembra bolo naše kino plné pozitívnej energie. Ne-
zisková organizácia Vstúpte, zariadenie sociálnych služieb pre ľudí 
s mentálnym postihnutím, oslavovala 10 rokov. 
 

 Blahoželať prišli rodičia klientov, 
podporovatelia Vstúpte a  kamará-
ti z  Domu Svitania z Jakubova, ale 
aj Katka Brychtová, Mirka Partlová 
a Stano Král. Dlhú cestu na oslavu 
narodenín merala pani Inge z  Ne-
mecka, ktorá je dlhoročnou pod-
porovateľkou i  sponzorkou Vstúpte 
a  Domu Svitania. A  opäť sa všetci 
presvedčili, že niet úprimnejšieho 
objatia ako to, ktoré daruje mentálne 
postihnutý človek.
 Narodeninových darčekov vo for-
me želaní bolo veľa: aby nechýbalo 
zdravie, dobrá nálada, chuť ísť ďalej 
a  občas aj bojovať – so systémom, 
nepriazňou štátu či nepochopením 
zo strany „zdravých“ ľudí. Mesto 

Malacky darovalo projektovú doku-
mentáciu v  hodnote niekoľko tisíc 
eur na rekonštrukciu budovy Vstúp-
te. Netradične darčeky rozdávali 
aj narodeninoví oslávenci: „vstupáci“ 
odovzdali priateľom a podporovate-
ľom krásnu keramickú plaketu. 
 Tieto večné deti dostali vďaka 
Vstúpte príležitosť a  šancu žiť tak 
normálne, ako to len ide. 
 Podporme ich úsmevom, mi-
lým slovom, či kúpou ich „vecičiek 
s dušou“ – buď priamo v obchodíku 
na Radlinského, v budove na Ulici 
1. mája alebo počas vianočných 
trhov v ich predajnom stánku.

 Text: Ľ.Pilzová, foto: S. Osuský
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Deti ako správni školáci 
pomohli rozprávkovým bytostiam 

Slávnostná imatrikulácia prvákov zo Spojenej školy sv. Františka 
Assiského ukázali, že do prvých ročníkov v tomto školskom roku prijali 
samé šikovné a odvážne deti. Ako by inak mohli zdolať nespočetné 
množstvo prekážok, ktoré na nich nastražil rozprávkový les?

 V  imatrikulačnom programe, 
ktorý pripravili deviataci, boli 
hlavnými protagonistami Marienka 
a Janko z rozprávky O medovníkovom 
domčeku. Putovali lesom a  spolu 
s  deťmi pomáhali ďalším známym 
rozprávkovým bytostiam, ktoré 
sa dostali takpovediac „do malérov“.  
Vďaka tomu prváčikovia ukázali, 
že vedia spievať aj tancovať, recitovať, 
pekne poprosiť i poďakovať, 
pozdraviť či ospravedlniť sa. 
 Starší žiaci bravúrne stvárnili 
postavy z  rozprávok Ľadové 
kráľovstvo, Popoluška, Červená 
Čiapočka, Neskrotná, Mrázik, 

Piráti z  Karibiku, Shrek či Scooby 
Doo. Vynikajúci scenár, kostýmy 
a herecké výkony deviatakov ocenili 
nielen deti, ale aj dospelí.  V  závere 
každému prvákovi odovzdali 
pamätný list, dekorovali ho šerpou 
s  menom a mečom ho pasovali 
za právoplatného žiaka školy. 
 Prváci zo Spojenej školy 
sv. Františka Assiského teda prá-
vom patria do školských lavíc 
a na svoju imatrikuláciu budú isto 
dlho spomínať. 

Text. I. Sochorová, 
foto: S. Osuský 

Čitatelia rozhodli: Malacky v dejinách 
bodovali v ankete Kniha Záhoria 2015

Čitateľská anketa Kniha Záhoria 2015 priniesla zaslúžený triumf aj pre naše mesto. Publikácia Martina Macejku Malacky v dejinách obsadila v 8. ročníku populárneho záhoráckeho 
zápolenia 3. miesto. Spolu získala 289 hlasov, z toho prostredníctvom internetu 101 a vo verejných knižniciach jej priaznivci odovzdali 188 hlasov. 

 Anketu spoločne vyhlásili Záhor-
ská knižnica v Senici, Záhorská galé-
ria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské 
múzeum v Skalici a Mestské centrum 
kultúry Malacky. O priazeň priateľov 
knižnej produkcie sa uchádzalo spolu 
65 titulov vydaných v roku 2015. Pod-
mienkou bolo, že museli byť späté 
so Záhorím tematicky, autorom tex-
tovej či obrazovej časti alebo inak. 
 Autor bronzovej Knihy Záhoria 
2015 Martin Macejka žije a  pracuje 
v Malackách, v Mestskom centre kul-
túry - Múzeu Michala Tillnera a  tiež 
ako pedagóg na Gymnáziu sv. Fran-
tiška Assiského. Knihu tvoril niekoľko 
rokov. Jej rozsah je 200 strán a vyda-
lo ju občianske združenie Záhorácke 
kruhy. Autorovi úspešnej publikácie 
sme položili niekoľko otázok. 

Ako ste prijali skutočnosť, že vaša 
kniha získala výborné umiestnenie 
v ankete? 
Výsledok ma potešil, zvlášť keď kniha 
uspela vo veľkej  konkurencii. Je to oce-
nenie nielen mojej práce, ale aj ďalších 
ľudí, ktorí stáli pri vzniku knihy. Za všet-
kých spomeniem Stana Bellana, ktorý 
má veľkú zásluhu na výslednej podobe 
knihy.

Kto prihlásil Malacky v  dejinách 
do hlasovania?  
Keď prišli do MCK zamestnanci Záhor-
skej knižnice v  Senici, tak ako každý 
rok prejavili záujem o  všetky knihy 
z Malaciek, ktoré by sa mohli zapo-
jiť do súťaže. Ponúkli sme im zborník 
Malacky a  okolie, ktorý vydalo MCK, 
a moju knihu. 

Knihu ste prezentovali približne 
pred rokom. Pripomeňme si jej 
obsah. 
Kniha Malacky v  dejinách obsahuje 
stručný prehľad historického vývo-
ja mesta a  regiónu vrátane citátov 
z  autentických dobových prameňov. 
Súčasťou knihy sú tiež legendy, ktoré 
sa tradujú v meste. A záver knihy tvorí 

časová os zahŕňajúca udalosti a osob-
nosti svetových, slovenských a  ma-
lackých dejín. Kniha je určená veľkým 
i malým, je využiteľná aj v školách.

Ako dlho ste na knihe pracovali, 
akým systémom? Čo bolo pri jej 
tvorbe najťažšie?
Príprava samotnej knihy trvala asi rok, 

ale predchádzalo jej niekoľkoročné skú-
manie malackých dejín, zbieranie ma-
teriálov, rozhovory s mnohými ľuďmi. 

Dozvedeli sme sa, že kniha sa už 
nedá kúpiť... 
Máte pravdu, kniha aktuálne nie 
je k  dispozícii. Celý náklad sa rozo-
bral v  priebehu niekoľkých mesia-

cov. Uvažujem o  dotlači, ale reálne 
to bude najskôr o rok. 

Je pre vás úspech v  ankete výzvou 
k ďalšej tvorbe?    
Dopyt po knihe, rovnako ako úspech 
v  ankete, ale najmä prebúdzajúci 
sa záujem verejnosti o  regionál-
nu históriu ukazuje, že táto práca 

má zmysel. Aktuálne sú vydané dve 
nové publikácie, na ktorých som sa ne-
jakým spôsobom podieľal – Konvália 
od Denisy Fulmekovej a tretí knižný výber 
z  článkov Malacké pohľady. Obe knihy 
budú prezentované ešte tento mesiac.

Za rozhovor ďakuje 
I. Sochorová.

foto: archív



19/2016

Výstava Július V. 
Trebišovský – Terebessy 

V galérii MCK na Záhoráckej ulici aktuálne prebieha výstava Július 
V. Trebišovský – Terebessy, ktorá je venovaná významnému malac-
kému rodákovi pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. 

 Július Trebišovský bol vnukom 
staviteľa malackej synagógy a  tiež 
vnukom niekdajšieho správcu 
pálffyovskej píly. Patril medzi prvých 
maturantov františkánskeho gymná-
zia, neskôr sa venoval pedagogickej 
a  výskumnej činnosti. Malačania 
ho poznajú najmä ako spoluautora 
dvoch kníh o histórii mesta s titulom 
Malacky. Kapitoly z  dejín mesta. 
Okrem toho bol v meste aktívny ako 
osvetový pracovník a  športový fun-
kcionár. V  odborných kruhoch bol 
známy najmä ako autor a  spoluau-
tor mnohých publikácií z oblasti vy-

užívania audiovizuálnych pomôcok 
vo vyučovacom procese. 
 Výstava mapuje pôsobenie 
J. Trebišovského vo všetkých uvede-
ných oblastiach. Súčasťou expozície 
je aj výber z  bohatého súkromného 
fotoarchívu, ako aj ukážky zo zanik-
nutého pálfiovského archívu. Výstava 
je otvorená do soboty 19. novembra. 

PONDELOK – ŠTVRTOK  900 – 1700

PIATOK 900 – 1900

SOBOTA 900 – 1200

Text a foto: MCK

Tri letušky v Paríži: pikantná hra vo všetkej počestnosti 
Tri milenky naraz, to chce poriadny zmysel pre organizovanie času. 
Hlavná postava, parížsky architekt a bohém Bernard, si svoj milost-
ný život organizuje podľa príletov a odletov každej z nich. Zrážka je 
nevyhnutná: všetky tri sa naraz ocitnú v Bernardovom byte a...

 Komédia Marca Camolettiho 
(v originále Boeing-Boeing) z roku 
1960 je v Guinessovej knihe rekor-
dov zapísaná ako najuvádzanejšia 
francúzska divadelná hra na svete. 
Už onedlho ju uvidíme aj v podaní 
malackého Divadla na hambálku. 
Na podrobnosti sme sa spýtali re-
žiséra Vlada Zetka. Premiéry budú 
18. a 19. novembra.

Prečo ste si zvolili práve túto hru? 
Pretože je to skvelo napísaná situačná 
komédia, ktorá už len pri čítaní prináša 
veľa smiechu a dobrej zábavy. Chce-
me ju cez naše predstavenie posunúť 
všetkým našim úžasným divákom.

Hru úspešne uviedli aj na sloven-
ských scénach. Téma je to určite 
šteklivá a predovšetkým bulvárne 
vďačná; máme od jej slovníka oča-

kávať aj bulvárnu úroveň? 
Bulvárna úroveň ani slovník u nás 
nehrozí. Hra je pikantná, ale vo všet-
kej počestnosti.
 
Na koho sa môžeme tešiť na javisku? 
Na našponované okamihy v byte 
pána Bernarda, hrdinu hry. Tiež sa dá 
tešiť na svetlo, zvuk, obraz, herečky 
i hercov. Netreba sa tešiť na Godota, 
ten zatiaľ nikdy neprišiel.

Budú tri letušky hovoriť aj v Paríži 
po záhorácky? 
Tentoraz zostala záhoráčtina na Záho-
rí. V Paríži rozprávajú všetci francúzsky 
(v brilantnom slovenskom preklade). 
A letušky rozprávajú s akcentom tej-
ktorej krajiny, z ktorej pochádzajú.

Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová 
Foto: S. Osuský

Z vernisáže výstavy: vnučka J. Trebišovského Mária Seifertová v rozhovore s jeho 
bývalým žiakom, 92-ročným Ivanom Budinským

Skúšanie hry Tri letušky v Paríži

Skúšanie hry Tri letušky v Paríži

4 KULTÚRA



I.Špeciálna príloha k 810. výročiu prvej písomnej zmienky o potoku Malina

Mestu k narodeninám
Mesto je bytosť, s ktorou žijeme spoločný život. Má svoje lepšie stránky, ktoré milujeme, i svoje 
horšie stránky, ku ktorým sme zhovievaví, no snažíme sa ich napraviť. To preto, že v jeho histórii, 
rovnako ako v našich životoch, boli lepšie a horšie obdobia. To už nezmeníme. Môžeme však zmeniť 
ich dôsledky. 

Pred každou oslavou sa pokú-
šame odhadnúť, čo by oslá-

venca potešilo, čo by potreboval, 
čo mu chýba, či po čom túži. To, 
čo najviac chýba nášmu mestu, 
sú Malačania. Nielen rodáci v de-
siatej generácii, ale ľudia, ktorí 
cítia príslušnosť k tomuto mestu 
a miestu, k jeho tradíciám, histó-
rii i budúcnosti. Budúcnosť nie 
je to, čo sa dá nakresliť v plánoch 
jeho rozvoja, ale ľudia, ktorí 
sa na tých miestach stretáva-

jú, zdravia sa a je im fajn, že to 
je práve tu, lebo tie miesta ich 
spájajú. Podobné slová ako tieto 
sú v úvode Manifestu našej iden-
tity, ktorý vznikol preto, aby sme 
poznali, kto sme, prečo sme prá-
ve tu a prečo sme takí, akí sme. 
Možno vám tie slová budú pripa-
dať príliš patetické, sentimentálne 
a prehnané. Sú také, pretože je čas 
na to, aby sme hovorili o hrdosti 
a odhodlaní - a to sú pojmy, ktoré 
sa nezmestia do čísel. 

Malacky majú tento rok 
810. Slušné. Nie sú to gu-

ľatiny, ktoré by si pýtali veľkú 
oslavu, ale každé narodeniny 
stoja za pripomenutie. Je taká 
myšlienka pripomenúť si výro-
čie prvej zmienky o tomto mies-
te každý rok, a tak vás všetkých 
už o rok pozývame na spoločnú 
párty. Zatiaľ všetko najlepšie. 
Malackám i nám všetkým.

Stano Bellan

Osobnosti Malackám 
Srdečná gratulácia, moje milé 

Malacky a milí Malačania. 
Tých 10 rokov od 800. výročia 
utieklo ako voda. Je príznačné, 
že prvá zmienka o Malackách 
sa viaže k potoku Malina, lebo 
voda, to je život. Bez nej by ne-
bol človek, a teda ani Malačania. 
Aj moje prvé spomienky sa viažu 
na potok Malina. Len čo som do-
kázal spraviť prvé kroky po vlast-
ných, moje najdlhšie a najkraj-
šie výlety smerovali do záhrady 
a k potoku Malina, kde všetko 
tak úžasne voňalo. Prvé jarné 
kvety, priezračná voda bežiaca 
po piesčitom dne, plná malých 
rybiek, nad tým sa skláňala mo-
ruša, ktorá nás v lete obdarová-
vala príjemným chládkom. Po-
tom to bola vôňa tlejúceho lístia 
a úrody na jeseň a ešte aj tú zim-
nú vôňu zamrznutej vody mám 
v pamäti, keď som robil prvé kro-
ky na kvinťákoch na zamrznutej 
Maline a neskôr naháňal puk 
s rovesníkmi z okolia. 
A teraz sa mi hlavou preháňajú 
myšlienky, čo tak otvoriť rúru 
a pustiť Malinu von, pomedzi pa-
neláky a činžiaky? Miesta je tam 
dosť a otvorený vodný tok zvyšu-
je punc mesta. 
Alfréd Swan, herec, čestný občan Ma-
laciek  

Nech sa podarí dokončiť re-
konštrukcia krásneho ma-

lackého kaštieľa. Pamätám si ho 
zo svojho detstva, keď som ešte 
ako dieťa behával po parku. Táto 
významná pálffyovská pamiat-
ka si  zaslúži, aby priťahovala 
do Malaciek pozornosť. Nech sú 
Malacky stále záhoráckou met-
ropolou. Aby mali ľudia pri vy-
slovení jeho názvu pocit, že je  to 
super mesto, že sa tu dobre žije 
a že je tu príjemne. Nech tu má 
každý dobrý pocit. Ešte ďalších 
810 rokov.  
Stano Král, herec a spevák, rodák 
z Kostolišťa
 

Malackám želám dvakrát 
toľko rokov. Nech sa roz-

rastá, nech sme krásne, stabilné 
a bezpečné mesto. Nech je nám tu 
dobre. 
Mirka Partlová, herečka a speváčka, 
rodáčka z Malaciek 

Bez znalosti minulosti ne-
pochopíme súčasnosť a ani 

sami seba. Nie tak dávno sme 
žili časy, keď sa v Malackách hla-
va-nehlava ničila minulosť v po-
dobe Bersónu, malého kaštieľa, 
rybníkov pri Zámockom parku, 
Zámockej aleje či lokality Tri 
duby. Želám vám, milé naše Ma-

lacky, aby ste mali toto obdobie, 
ktoré nás nectí, definitívne za se-
bou. A pred sebou už iba peknú 
budúcnosť. Hoci sa možno slá-
va nášho mesta nebude dotýkať 
hviezd, snáď nám postačí, keď 
sa Malacky stanú naozaj dobrým 
a príjemným miestom pre život. 
Mimochodom, vďaka piesni Išel 
Macek nás pozná celý svet. Buď-
me na to hrdí. 
Juraj Říha, primátor mesta 
 

Želám mestu Malacky mno-
ho šťastných a spokojných 

obyvateľov, ktorí majú v úcte je-
den druhého a ktorým záleží na 
rozvoji mesta i na jeho dobrom 
mene. Želám mu tiež veľa spo-
kojných návštevníkov, lebo má 
krásy, ktoré stoja za povšimnutie. 
Do ďalších rokov veľa tolerancie, 
láskavosti a radosti medzi ľuďmi, 
aby boli Malacky naozajstným 
domovom pre všetkých.
Martina Ambrušová, riaditeľka nezis-
kovej organizácie Vstúpte
 

Osemsto a ešte 
trošku viac... 
 
Za najstaršiu písomnú zmienku o existencii Malaciek sa pokladá 
listina z roku 1206, ktorou uhorský kráľ Ondrej II.  daroval veľmožovi 
Alexandrovi Plavecký Štvrtok. Pri opise hraníc chotára sa trikrát 
spomína MALISCAPOTOCA, teda potok MALISCA, čo je starý názov 
pre dnešnú Malinu. Meno dostal asi preto, lebo vyviera v maliniskách 
karpatských lesov. 

Preklad latinského textu: 
„Toto sú hranice majetku. Prvá 
značka sa začína od miesta, kto-
ré sa nazýva Zutus, kde sa tri 
riečky spájajú a začínajú spolu 
tiecť, tam ju oddeľujú od zeme 
comita Tomáša, ktorá sa nazý-
va Loyp (Láb) a odtiaľ preteká 
až k Jablanskému potoku (Jab-
lampotoca), od ktorého postupu-
je vedľa neho až k Chechuty a od 
tejto značky postupujúc ohrani-
čuje zároveň zem comita Tomáša, 
ktorá sa nazýva Jablan (Jablono-
vé), pokiaľ nepríde k zemi nazýva-
nej Misde (Pernek), kde sa spája 
so značkou idúcou až k miestu 
nazývanému MALISCAPOTOCA 
a odtiaľ prechádza k miestu, ktoré 
sa nazýva Cuhnamezei (Kuchy-
ňa), ktorá sa nachádza celkom pod 
značkou, ďalej vedie k miestu, kde 
riečka zvaná MALISCAPOTOCA 

vychádza z lesa nazývaného Bich 
a odtiaľ zostupuje podľa vody, po-
kiaľ nepríde k prameňu vody, tam 
sa obracia a obchádza úpätie vr-
chu Turnouhuge. Odtiaľ vystupu-
je z onoho lesa, totiž z lesa Bich 
a dotýka sa Luanusovej lúky, od-
kiaľ prechádza okolo Berch, spá-
jajúc sa so značkou označujúcou 
zem Šebesovu až k miestu menom 
Tournoupotoca. Odtiaľ prechá-
dza nepatrne postupujúc pozdĺž 
onej vody stredom lesa zvaného 
Ligoth opäť ohraničujúc zem me-
nom MALISCAPOTOCA a odtiaľ 
prechádza väčšinu cesty cez onú 
zem, až sa spojí so značkou dedi-
ny Lipoltha a prechádza až tam, 
kde je ústie riečky, ktorá sa nazý-
va Zutuch.“ 

(Pavol Hallon: Malacké historické 
jubileá. Malacký hlas 3/1991)

810.
výročie prvej písomnej zmienky 

o potoku Malina

       
    Osemsto desať ročné MALACKY 

1206 2016

Darovacia listina kráľa Ondreja II. z roku 1206. Originál je uložený 
v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti.



III.Špeciálna príloha k 810. výročiu prvej písomnej zmienky o potoku Malina

Poklady nášho mesta
Našu identitu tvoria a predstavujú pojmy svojou podstatou alebo veľkosťou takmer neuchopiteľné. Popri nich však sú priamou súčasťou mesta objekty, okolo ktorých chodíme, do-

týkame sa ich a obdivujeme. Každý z nich je symbolom, ktorý by mohol mať miesto v znaku mesta. Zaslúžia si nielen poznanie, úctu a starostlivosť, ale aj ich vystavenie na obdiv 
nám i návštevníkom.

Lipa na Zámockej ulici pri bývalom 
mestskom úrade 
Je poslednou lipou z aleje, ve-
dúcej pôvodne od Čierneho 
kláštora  k Čiernej bráne Zá-
mockého parku. Je na mnohých 
pohľadniciach a fotografiách. 
Takmer všetko okolo nej sa zme-

nilo, no ona zostáva stáť na svo-
jom mieste. Lipa je symbolom 
kontinuity histórie a pretrvania 
najlepších tradícií v meniacich 
sa časoch. Je symbolom našich 
zapustených koreňov v tomto 
meste.

Sväté schody 
Nie sú len troje na svete, no okrem 
originálnych, ktoré sú dnes v Ríme, 
len tie v Jeruzaleme a v Malackách sú 
ich vernou kópiou. Vernou kópiou 
schodiska, po ktorom podľa kresťan-
skej tradície kráčal Kristus k Pilátovi. 
Sväté schody sú objektom veľkého 
významu. Sú najväčším unikátom 
mesta, ktorý láka pútnikov i turistov.

Severínek
Stojí v strede mesta pevne na 
svojom mieste podobne ako 
Pálffyovská lipa. 
Podľa legendy sa pri ňom stre-
távali nezamestnaní čakajúci 
na prácu, sem v minulosti chudob-
ní nosili svojich zosnulých na po-
slednú rozlúčku. Tu bol vraj kňaz 
povinný vykonať obrad bez zapla-

tenia. Tu sa zastavovali Malačania, 
keď sa ešte v meste korzovalo... 
Je to sv. František Xaverský, 
no väčšina ľudí ani nevie, koho so-
cha predstavuje. Najdôležitejšie je, 
že pozerá na sever. Patrí všetkým 
a nech sa námestie okolo neho 
volalo akokoľvek, vždy to bolo 
„U Severínka“. 

Odvodňovací systém pod pálffyovským 
zámkom
Jedinečný a ešte stále dokumen-
tačne nespracovaný odvodňo-
vací a odvetrávací systém je vý-
znamnou  technickou pamiat-
kou. Geniálne riešenie umož-
ňuje stáť tak mohutnej stavbe 
v piesku len na tehlových zá-

kladoch.  Systém murovaných 
tunelov je pravdepodobne 
otcom väčšiny legiend o pod-
zemných chodbách, spájajúcich 
významné miesta v meste a roz-
biehajúcich sa za hranice mesta 
i štátu. 

Budova starého obecného úradu a veža 
Kostola sv. Trojice
Väčšie ako jej historická hodnota 
je všetko, čo pripomína. Okrem 
toho, že obecný dom bol prvým 
sídlom samosprávy, je porovnáva-
cím bodom vývoja mesta. Pôvod-
né centrum pri dolnom kostole 

už pripomína len s veľkou ná-
mahou.  Veža kostola slúžila ako 
rozhľadňa na varovanie pred 
nebezpečenstvom. Z jej balkóna 
po obvode bol - a dodnes je -  vý-
hľad do všetkých hlavných prístu-
pových ciest.

Kazetový strop 
synagógy
Kazetový strop pokrýva plo-
chu nad hlavami návštevníkov 
v koncertnej sále na poschodí 
synagógy. Je nádherný a exotic-
ký.  V meste nie je okrem oltára v 
Kostole Nepoškvrneného poča-
tia Panny Márie významnejší pr-
vok interiérovej výzdoby. Strop 
je natoľko výnimočný, že ne-
sporne patrí ku klenotom mesta. 

Historické budovy a cenné objekty na území mesta
Historické budovy
• mlyn na Dolnom konci
• dom na rohu Záhoráckej a Kozej ulice
• najstaršie domy na Záhoráckej 
(pri ceste, pred mlynom)
• U koňa
• Jávorových dom (vedľa farského 
kostola)
• farský kostol
• obecný dom (bytové družstvo)
• kaplnka pri cintoríne
• elektráreň (červená budova 
oproti cukrárni)
• škola (dnes ZUŠ na Záhoráckej)
• Tatra
• komunál (predtým Stern, dnes 
UniCredit banka)
• Čierny kláštor s kostolom a baštami

• synagóga
• sokolovňa
• okresný súd
• kino
• dom oproti kinu
• bytovky na Partizánskej ulici 
(najbližšie pri slimáku)
• Merešov dom (predtým hostinec, 
dnes potraviny na Radlinského – CBA)
• domy na Čulenovej ulici
• Hrádek (oproti Bielej bráne 
Zámockého parku, časť patrí 
k Liečivým rastlinám)
• Parnas
• zámok s parkom a bránami
• U Gajdára
• vila staviteľa Nouzu (medzi 
Gajdárom a železničnou traťou)

• Pomšár (predtým Polákovci, 
dnes lekáreň a advokátska 
kancelária na Zámockej ulici)
• Sternova vila (neskôr Ondrejkovci, 
na Zámockej pri pošte)
• pošta
• železničná stanica
• sekcia (bytovka na Radlinského 
ul. najbližšie pri železnici)
• píla
• liehovar 
• Dérerova škola
• kaplnka sv. Anny
• Vinohrádek
• liehovar Vinohrádek

Drobná architektúra
• Sv. František Xaverský 

(Severínek) – križovatka
• Sv. Anna – Kláštorné námestie
• Sv. Anton – Kláštorné námestie
• Sv. Anton – Družstevná (areál 
mlyna)
• Sv. Florián – Záhorácka ulica
• Najsv. Trojica – Záhorácka ulica
• P. Mária Víťazná – Brnianska 
ulica (pri kostole)
• Sv. Ján Nepomucký – 
Družstevná ulica
• božia muka – smer Kostolište
• božia muka – Pezinská ulica
• božia muka – Rádek
• božia muka – Brnianska ulica
• kríž – Brnianska ulica
• kríž – Záhorácka ulica
• kríž – Pezinská ulica

• kríž – Stupavská ulica (tri kríže)
• grotta – Zámocký park
• grotta – Na brehu
• pomník padlých – Radlinského 
ulica
• pamätník Červenej armády – 
Kláštorné námestie
• pamätník SNP – Nám. SNP
• pamätník na víťazný koniec 2. sv. 
vojny – Ulica 1. mája
• socha M. R. Štefánika – Mierové 
námestie
• tritón vo fontáne – Kláštorné 
námestie
• pálffyovský náhrobok psa – Tri 
duby (Pod dubami)

Text: S. Bellan, foto: archív MCK, Rudolf Jureček, Martin Macejka, Vladimir Yurkovic, Vanda Kráľovičová

II. Špeciálna príloha k 810. výročiu prvej písomnej zmienky o potoku Malina

Manifest identity
Sme rôzni, sme individuality a osobnosti. Rovnako ako iné skupiny ľudí, i my sa delíme podľa postojov k zásadným otázkam spoločenského života. Potrebujeme však 

nájsť to, čo nás zjednocuje a spája. Sme Malačania, no napriek tomu, že pochádzame zo všetkých končín Slovenska a mnohých miest za jeho hranicami, svetom sme 
vnímaní ako Záhoráci. Prináleží to miestu, kde spolu žijeme. Našu identitu sme si nevytvorili my sami. Sme obrazom povesti, ktorú vytvorili tí pred nami, a sme 

súčasne tým, čo sa vybaví svetu pri názve nášho mesta, čo vnímajú ľudia, ktorí hovoria o nás. Súčasne sme však tým, čo tvorí toto miesto a dôvody, ktoré cítime a pre 
ktoré sme hrdí na to, že patríme sem.

Jazyk

Náš jazyk je to najcennejšie, 
čo máme. Je naším poznávacím 

znamením. Tak, ako však nie je možné 
trvať z akéhokoľvek dôvodu na roz-
právaní nárečím, pociťujeme ako ne-
prípustné komukoľvek to zakazovať. 
Záhorácke nárečie je prirodzeným 
dorozumievacím prostriedkom, bež-
ným medzi pôvodnými obyvateľmi. 
Je deformované a ohrozované vplyvom 
slovenčiny ako úradného jazyka a os-
tatných nárečí, prichádzajúcich na 
naše územie z iných regiónov štátu. 
Chrániť svoju reč považujeme za jed-
nu z najdôležitejších úloh pre zacho-
vanie našej identity. 

Macek

Macek je hlavným hrdinom 
najznámejšej a vlastne jedi-

nej známej ľudovej piesne, v ktorej 
sa spomínajú Malacky. O to je táto 
pieseň slávnejšia a je neporovnateľne 
najefektívnejším zvukovým nástro-
jom propagácie mesta. Napriek tomu, 
že pieseň pravdepodobne nie je naša, 
je o nás. Sme to my, kto sa o ňu stará, 
prijali sme ju a je našou súčasťou.

Malina

Potok Malina je jedným z dô-
vodov a podmienok založe-

nia osídlenia na priesečníku vody 
a ciest. Podľa jedného z výkladov 
dala Malackám i názov. Potok, ktorý 
pretínal celé mestečko, dnes v jeho 
centre už nie je na povrchu. Rameno 
obchádza mesto z východu a z juhu 
a druhé sa vynára pri kostole 
za cestou do Veľkých Levár. Okrem 
regulovaného ramena nesie toto 
meno i športová hala s plavárňou 
ako symbolické prepojenie s vodou. 
Malina predstavuje jeden zo živlov, 
ktorého miesto je po našom boku. 

Bylinkárstvo

Vďaka polohe na slnečných chu-
dobných piesčitých pôdach, no 

neďaleko povodia Moravy a vápena-
tých Malých Karpát máme dosah na 
pestré rastlinné spoločenstvá. Rovna-
ko pestrý a bohatý je zoznam liečivých 
rastlín okolo nás. Bylinkárstvo má 
na Záhorí silnú tradíciu a Malacky 
boli vždy jedným z jeho významných 
centier. Bylinkári dodávali rastliny 
predovšetkým do Viedne. Koncom 19. 
storočia pozdvihli spracovanie lieči-
vých rastlín malackí lekárnici. By-
linkárstvo je jednou zo silných väzieb 
ľudí k vlastnej krajine.

Piesok

Piesok je to, na čom stojíme a žije-
me. Oblasť viatych pieskov je oje-

dinelým typom krajiny a ich hrúbka 
dosahuje až osemdesiat metrov. Pre-
kopávame sa jeho vrstvami ako kalen-
dárom až ku spodnej vode. Vietor nám 
ho pripomína v očiach a zuboch každú 
chvíľu, lebo vietor a piesok tu veľmi 
súvisia. Ekosystém vznikol na za-

čiatku štvrtohôr pred viac ako dvoma 
miliónmi rokov. Predovšetkým v ob-
dobiach zaľadnenia hnal vietor jemné 
piesky nehostinnou takmer holou kra-
jinou z nivy rieky Moravy a ukladal 
ich v predhorí Malých Karpát. Piesok 
pod nohami vždy ovplyvňoval to, 
čo sa tu pestovalo i aké boli domy 
a cesty. I to, aký bol život a ľudia.

Borovicové lesy

Borovicové lesy sú neodmysli-
teľnou súčasťou nášho videnia 

okolitého sveta a jedným zo sym-
bolov tohto mikroregiónu. Nech 
odchádzame z mesta ktorýmkoľvek 
smerom, prvé, čo stretávame, je bo-
rovicový les. Spája sa s ním legenda 
o rozhodnutí cisárovnej Márie Te-
rézie sprístupniť nehostinné piesky 

Záhoria osídleniu. Na jej príkaz 
boli v 18. storočí skutočne vysá-
dzané borovice, ktoré sa dokázali 
udržať a prosperovať v miestnych 
pôdach. Lenže skutočnosť predstih-
la legendu – ľudia žili dávno pred 
vládou cisárovnej a borovice tu 
rástli od nepamäti, i keď nie v ta-
kých plochách. 

Pálffyovci

Jeden z najslávnejších a najmoc-
nejších rodov bývalej monarchie 

síce nie je zakladateľom Malaciek, 
ale súvisí s ním v histórii takmer 
všetko, čo formovalo vývoj nášho 
mesta a väčšina jeho najvýznam-
nejších pamiatok v súčasnosti. Ce-
lospoločenský význam rodu spočí-
va vo vplyve jeho členov na dejiny 
celej krajiny. S ich sídlom na okraji 
Malaciek je okrem línie majiteľov 
panstva spojený i rad významných 
osobností, ktoré boli ich hosťami 
a dotkli sa tak i života mesta. Zámok 

s priľahlým parkom sú pre nás ne-
nahraditeľným tradičným miestom 
spoločenského života. 

Františkáni

Vstup rádu na územie mesta súvi-
sel s novými vlastníckymi pomer-

mi mestečka, príchodom Pálffyovcov. 
Pavol IV. nechal prestavať starý lo-
vecký zámok na kláštor a pozval fran-
tiškánov s cieľom rekatolizácie vtedy 
evanjelického panstva. Spojenie rádu 
a mesta trvalo dlhé tri storočia, počas 

ktorých mala jeho prítomnosť skutoč-
ne silný vplyv na život a dobré meno 
Malaciek. V kláštore, ktorý bol jedným 
z najvýznamnejších na území Sloven-
ska, pôsobilo mnoho veľkých osobností 
a neskôr ich rovnako významné miest-
ne gymnázium zase veľa vychovalo.

Križovatka ciest

Priesečník ciest, po ktorých pu-
tovali obchodníci z Moravy 

do Bratislavy a ďalej na juh do uhor-
ských zemí a priečne z Rakúska 
cez priesmyk v Malých Karpatoch 
do otvárajúceho sa Slovenska, 
sa symbolicky zhmotnil do križovat-
ky v strede mesta. Priamo toto mies-
to bolo po stáročia dejiskom trhov. 
Tu sa okrem obchodu odohrával i ruš-
ný kontakt ľudí z oblasti s polomerom 
až 50 kilometrov. Prichádzalo tu ku 
stretnutiam kultúr, výmene tovaru 
i správ. Toto je bod nula nášho mesta. 

Identita Malaciek
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Poklady nášho mesta
Našu identitu tvoria a predstavujú pojmy svojou podstatou alebo veľkosťou takmer neuchopiteľné. Popri nich však sú priamou súčasťou mesta objekty, okolo ktorých chodíme, do-

týkame sa ich a obdivujeme. Každý z nich je symbolom, ktorý by mohol mať miesto v znaku mesta. Zaslúžia si nielen poznanie, úctu a starostlivosť, ale aj ich vystavenie na obdiv 
nám i návštevníkom.

Lipa na Zámockej ulici pri bývalom 
mestskom úrade 
Je poslednou lipou z aleje, ve-
dúcej pôvodne od Čierneho 
kláštora  k Čiernej bráne Zá-
mockého parku. Je na mnohých 
pohľadniciach a fotografiách. 
Takmer všetko okolo nej sa zme-

nilo, no ona zostáva stáť na svo-
jom mieste. Lipa je symbolom 
kontinuity histórie a pretrvania 
najlepších tradícií v meniacich 
sa časoch. Je symbolom našich 
zapustených koreňov v tomto 
meste.

Sväté schody 
Nie sú len troje na svete, no okrem 
originálnych, ktoré sú dnes v Ríme, 
len tie v Jeruzaleme a v Malackách sú 
ich vernou kópiou. Vernou kópiou 
schodiska, po ktorom podľa kresťan-
skej tradície kráčal Kristus k Pilátovi. 
Sväté schody sú objektom veľkého 
významu. Sú najväčším unikátom 
mesta, ktorý láka pútnikov i turistov.

Severínek
Stojí v strede mesta pevne na 
svojom mieste podobne ako 
Pálffyovská lipa. 
Podľa legendy sa pri ňom stre-
távali nezamestnaní čakajúci 
na prácu, sem v minulosti chudob-
ní nosili svojich zosnulých na po-
slednú rozlúčku. Tu bol vraj kňaz 
povinný vykonať obrad bez zapla-

tenia. Tu sa zastavovali Malačania, 
keď sa ešte v meste korzovalo... 
Je to sv. František Xaverský, 
no väčšina ľudí ani nevie, koho so-
cha predstavuje. Najdôležitejšie je, 
že pozerá na sever. Patrí všetkým 
a nech sa námestie okolo neho 
volalo akokoľvek, vždy to bolo 
„U Severínka“. 

Odvodňovací systém pod pálffyovským 
zámkom
Jedinečný a ešte stále dokumen-
tačne nespracovaný odvodňo-
vací a odvetrávací systém je vý-
znamnou  technickou pamiat-
kou. Geniálne riešenie umož-
ňuje stáť tak mohutnej stavbe 
v piesku len na tehlových zá-

kladoch.  Systém murovaných 
tunelov je pravdepodobne 
otcom väčšiny legiend o pod-
zemných chodbách, spájajúcich 
významné miesta v meste a roz-
biehajúcich sa za hranice mesta 
i štátu. 

Budova starého obecného úradu a veža 
Kostola sv. Trojice
Väčšie ako jej historická hodnota 
je všetko, čo pripomína. Okrem 
toho, že obecný dom bol prvým 
sídlom samosprávy, je porovnáva-
cím bodom vývoja mesta. Pôvod-
né centrum pri dolnom kostole 

už pripomína len s veľkou ná-
mahou.  Veža kostola slúžila ako 
rozhľadňa na varovanie pred 
nebezpečenstvom. Z jej balkóna 
po obvode bol - a dodnes je -  vý-
hľad do všetkých hlavných prístu-
pových ciest.

Kazetový strop 
synagógy
Kazetový strop pokrýva plo-
chu nad hlavami návštevníkov 
v koncertnej sále na poschodí 
synagógy. Je nádherný a exotic-
ký.  V meste nie je okrem oltára v 
Kostole Nepoškvrneného poča-
tia Panny Márie významnejší pr-
vok interiérovej výzdoby. Strop 
je natoľko výnimočný, že ne-
sporne patrí ku klenotom mesta. 

Historické budovy a cenné objekty na území mesta
Historické budovy
• mlyn na Dolnom konci
• dom na rohu Záhoráckej a Kozej ulice
• najstaršie domy na Záhoráckej 
(pri ceste, pred mlynom)
• U koňa
• Jávorových dom (vedľa farského 
kostola)
• farský kostol
• obecný dom (bytové družstvo)
• kaplnka pri cintoríne
• elektráreň (červená budova 
oproti cukrárni)
• škola (dnes ZUŠ na Záhoráckej)
• Tatra
• komunál (predtým Stern, dnes 
UniCredit banka)
• Čierny kláštor s kostolom a baštami

• synagóga
• sokolovňa
• okresný súd
• kino
• dom oproti kinu
• bytovky na Partizánskej ulici 
(najbližšie pri slimáku)
• Merešov dom (predtým hostinec, 
dnes potraviny na Radlinského – CBA)
• domy na Čulenovej ulici
• Hrádek (oproti Bielej bráne 
Zámockého parku, časť patrí 
k Liečivým rastlinám)
• Parnas
• zámok s parkom a bránami
• U Gajdára
• vila staviteľa Nouzu (medzi 
Gajdárom a železničnou traťou)

• Pomšár (predtým Polákovci, 
dnes lekáreň a advokátska 
kancelária na Zámockej ulici)
• Sternova vila (neskôr Ondrejkovci, 
na Zámockej pri pošte)
• pošta
• železničná stanica
• sekcia (bytovka na Radlinského 
ul. najbližšie pri železnici)
• píla
• liehovar 
• Dérerova škola
• kaplnka sv. Anny
• Vinohrádek
• liehovar Vinohrádek

Drobná architektúra
• Sv. František Xaverský 

(Severínek) – križovatka
• Sv. Anna – Kláštorné námestie
• Sv. Anton – Kláštorné námestie
• Sv. Anton – Družstevná (areál 
mlyna)
• Sv. Florián – Záhorácka ulica
• Najsv. Trojica – Záhorácka ulica
• P. Mária Víťazná – Brnianska 
ulica (pri kostole)
• Sv. Ján Nepomucký – 
Družstevná ulica
• božia muka – smer Kostolište
• božia muka – Pezinská ulica
• božia muka – Rádek
• božia muka – Brnianska ulica
• kríž – Brnianska ulica
• kríž – Záhorácka ulica
• kríž – Pezinská ulica

• kríž – Stupavská ulica (tri kríže)
• grotta – Zámocký park
• grotta – Na brehu
• pomník padlých – Radlinského 
ulica
• pamätník Červenej armády – 
Kláštorné námestie
• pamätník SNP – Nám. SNP
• pamätník na víťazný koniec 2. sv. 
vojny – Ulica 1. mája
• socha M. R. Štefánika – Mierové 
námestie
• tritón vo fontáne – Kláštorné 
námestie
• pálffyovský náhrobok psa – Tri 
duby (Pod dubami)

Text: S. Bellan, foto: archív MCK, Rudolf Jureček, Martin Macejka, Vladimir Yurkovic, Vanda Kráľovičová
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Z histórie Svätých schodov 
Originálne schody

Na začiatku bol príbeh z evan-
jelia, podľa ktorého išiel 

Kristus k Pilátovi. V evanjeliu 
sa schody nespomínajú, každo-
pádne podľa tradície sa schodis-
ko, nachádzajúce sa v Jeruzaleme, 
v cirkvi uctievalo. Podľa tradície 
sa dnes pôvodné schody nachá-
dzajú v Ríme. Nechala ich tam 
preniesť matka cisára Konštantí-
na sv. Helena v 4. storočí. Prešli 
viacerými úpravami a do dnešnej 
podoby sa dostali v roku 1586 
vďaka pápežovi Sixtovi V. Exis-
tujú aj úvahy, že pôvodné scho-
dy zostali v Jeruzaleme a v Ríme 
bola spravená kópia. Každopádne 
Sväté schody v Ríme navštevova-
li kresťania oddávna, pohybovali 
sa na nich kolenačky a pri splnení 
určených podmienok mohli získať 
odpustky.

Legenda

Legenda, ktorá sa v Malackách 
šíri v posledných desaťro-

čiach, hovorí, že popri Jeruzaleme 
a Ríme sa na svete nachádzajú 
Sväté schody už len v Malackách. 
Strávili sme hodiny na internete 

a overovali pravdivosť tejto le-
gendy. Ukázalo sa, že legenda nie 
je celkom pravdivá, ale na druhej 
strane ani úplne nezavádza. Le-
genda vznikla zrejme v druhej 
polovici 20. storočia; františkáni 
vždy formulovali v tom duchu, 
že na svete je takých schodov 
málo.

V priebehu 17. storočia boli v Ta-
liansku vybudované asi štyri kó-
pie rímskych schodov, až potom 
boli postavené Sväté schody v Ma-
lackách (1660), spojené s možnos-
ťou získania odpustkov. Ako prvé 
mimotalianske Sväté schody. Na-
vyše ako jedny z mála sú vernou 
kópiou rímskych.

Až dva roky po malackých Svä-
tých schodoch vznikli Sväté scho-
dy vo Francúzsku v Sainte Anne 
d’Auray (1662), o 35 rokov neskôr 
potom vo Viedni a všetky ďalšie 
sú dielom 18. storočia, prípadne 
mladšie. Väčšinou bohatšie zdo-
bené barokové.

V prípade malackých schodov ne-
šlo o napodobňovanie schodísk 
v okolitých krajinách, ale priamo 
o inšpiráciu z Talianska. Môže-
me to usudzovať z vyššie uvede-
ného, ako aj s ohľadom na pobyt 

zakladateľa Čierneho kláštora 
a vtedajšieho zemepána Plavecké-
ho (malackého) panstva Pavla IV. 
Pálffyho na talianskom území a na 
jeho kontakty s talianskymi archi-
tektmi.

Z histórie 
malackých 
Svätých schodov

Čierny kláštor v Malackách 
bol odovzdaný františkánom 

v októbri 1653. Zakladacia listi-
na sa týka kláštora, podrobnosti 
o kostole neuvádza a o Svätých 
schodoch v nej nie je zmienka. Po-
svätené boli spolu s kostolom kon-
com roka 1660. Za iniciátora vybu-
dovania kaplnky Svätých schodov 
sa považuje Pavol IV. Pálffy, ktorý 
nechal vybudovať kláštor s kosto-
lom na základoch staršieho objek-
tu.

V minulosti bývali Sväté scho-
dy navštevované veľkým množ-
stvom pútnikov, početné zástupy 
prichádzali najmä 3. mája (sviatok 
Nájdenia sv. Kríža) a 14. septem-
bra (sviatok Povýšenia sv. Kríža), 
keď mohli veriaci po splnení pred-

písaných podmienok získať úplné 
odpustky. Tieto odpustky udelil 
pápež Inocent XI. v 17. storočí. 
Pápež Pius IX. v roku 1851 potvr-
dil platnosť týchto odpustkov na 
večné časy. Veľké púte sa konávali 
aj na sviatok Porciunkula začiat-
kom augusta.

Vedľa Svätých schodov v tej is-
tej kaplnke sa nachádza druhé 
schodisko rovnakého rozsahu, 
po ktorom sa zostupuje dole. Pod-
ľa stavebných znakov je prav-
depodobné, že nebolo stavané 
súčasne s hlavným schodiskom. 
Môžeme si len domýšľať, ako 
sa pôvodne schádzalo dole. Ne-
vieme, kedy bolo zostupné scho-
disko vybudované, rovnako oltár 
na jeho vrchole. Viackrát citovaný 
zdroj z roku 1851 uvádza, že v tom 
čase už schodisko stálo: “Kteremu 
pobožnému Kresťanowi nemožno 
bi bolo kolenáci po swatích Scho-
doch hore wíct, pre wolaku Sla-
bost: taki móže po druheg Straňe, 
po ktereg sa dole zcháza, swogu 
Pobožnost wikonat; na kterích bez 
Klaknuťa, bár ag stojáčki, takto 
može Pobožnost svogu wibawiť.”

Kaplnka bola pôvodne biela. 
V kláštornej kronike nachádza-

me občasné zmienky o drobných 
opravách v kaplnke. Väčšia rekon-
štrukcia sa konala v rokoch 1902-
1903, viedol ju malacký maliar 
a reštaurátor Alojz Veselý. Súčas-
ťou rekonštrukcie bola výmaľba 
stien, ako aj reštaurovanie oltára 
na vrchole Svätých schodov. Vchod 
do kaplnky z kvadrumu (kláštor-
ného nádvoria) bol zamurovaný 
a namiesto neho bol vybudovaný 
nový vchod z nádvoria pred kos-
tolom.

V roku 2011 prebiehal pries-
kum malieb kaplnky a následne 
sa začala rekonštrukcia. Pries-
kum ukázal, že na stene bola ešte 
jedna vrstva maľby. Podľa reš-
taurátov išlo zrejme o výmaľbu 
po požiari v roku 1910. Odvtedy 
sa konali v kaplnke len menšie opra-
vy. Práve táto podoba, zachytená 
aj na najstarších pohľadniciach, 
sa stala základom pre reštaurova-
nie, ktoré koncom roka 2015 ukon-
čil reštaurátor Róbert Mercell.
Autor: M. Macejka, písané pre 
Malacké pohľady www.malacke-
pohlady.sk, foto: archív 
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SNOW FILM FEST
Cestovatelia, dobrodruhovia a špor-
tovci, pozor! Tradičný festival tých 
najlepších filmov so zimnou temati-
kou SNOW FILM FEST je opäť tu! 
V stredu 23. novembra o 18.00 h  
si premietneme v  Kultúrním 
domečku (kino) v  Malackách 
kvalitné dokumentárne fil-
my plné snehu, ľadu, ex-
trémneho lyžovania, adre-
nalínu a  priateľstva. Dúfame, 
že sa aj vy stanete súčasťou toh-
toročného festivalu a užijete si tri 
hodiny plné napätia a zábavy.

Záhorienka zaspieva nielen 
o našej krásnej zemi 
Srdečne pozývame všetkých mi-
lovníkov dobrej dychovky (nielen 
Kataríny, Katky, Katušky, Kačenky... ) 
na spoločný  estrádny program re-
prezentatívnej  dychovky Záhorienky 

a  jej hostí Boženky a Zdeňka Baťko-
vých. Koncert pod názvom TÁ NAŠA 
KRÁSNA ZEM sa uskutoční v utorok 
22. novembra o 18.00 h v Kultúrním 
domečku (kino) v Malackách.

JAJA pozýva všetky deti 
na veselé divadielko
Milé deti, v nedeľu  20. novembra o 17.00 h sa na vás v rámci cyklu Rozprávko-
vá nedeľa teší Divadlo JAJA so svojím najnovším divadielkom Divoška a Rampta-
tintanton. Stretneme sa v Kultúrním domečku (kino). Hodinu pred predstavením, 
teda od 16.00 h je pre vás otvorená aj tradičná tvorivá dielnička.

Čo nového v knižnici? 
Knižné novinky 
Knižnica MCK Malacky ako každý rok 
opäť nakúpila nové knihy pre svojich 
čitateľov. Tituly sme vyberali podľa 
čitateľských požiadaviek a ohlasov, 
s ktorými sme sa denne v knižnici 
stretávali, ako aj podľa aktuálnej 
ponuky vydavateľstiev. Snažili sme 
sa pritom zásobiť oddelenie pre deti 
a mládež a tiež oddelenie pre dospe-
lých umeleckou i odbornou literatú-
rou. Na svoje si prídu čitateľky romá-
nov o láske, ale i milovníci detektívok 
a špionáže. Mladší členovia knižnice 
sa môžu tešiť na ďalšie knihy od svo-
jich obľúbených autorov, ako sú naj-
mä pokračovania rôznych sérií. Príďte 
sa o tom sami presvedčiť a navštívte 
nás v malackej knižnici. Akvizíciu 
podporil z verejných zdrojov Fond 
na podporu umenia.

Postupne obnovujeme interiér 
Máme za sebou prvú fázu inte-
riérovej obnovy – v jednej časti 
oddelenia pre dospelých sme vy-
menili regály na knihy. Tie pôvod-
né mali už pekných pár desaťročí 
a k tomu niekoľkonásobné sťaho-
vanie, čo sa podpísalo na ich vzhľa-
de a funkčnosti. Do oddelenia pre 
dospelých sme nakúpili 32 regálov. 

Knižnica bola preto týždeň zatvo-
rená, avšak tento čas bol potrebný 
na presun kníh, odstránenie pô-
vodných regálov a inštalovanie no-
vých. Počas uzatvorenia knižnice 
si čitatelia knihy nemohli požičia-
vať, ale mohli ich vrátiť prostredníc-
tvom biblioboxu. Veríme, že nové 
nábytkové vybavenie spríjemní 
a skvalitní každú návštevu malac-
kej knižnice. V priebehu budúce-
ho roka plánujeme pokračovať 
vo výmene regálov aj v  zvyšnej 
časti oddelenia pre dospelých. Pro-
jekt podporil z verejných zdrojov 
Fond na podporu umenia.

Strana pripravená v spolupráci s MCK
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ČAROVŇA: Bylinky na jesenné prechladnutia
s Katarínou Klempovou
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 
1. poschodie, vstup voľný

Rozprávková nedeľa spojená s tvorivou dielňou
DIVADLO JAJA: DIVOŠKA 
A RAMPTANTINTANTON
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3, vstupné: 3 €

Slávnostné otvorenie Adventných 
Malaciek 2015
ADVENTNÝ KONCERT
kostol NPPM, vstup voľný

Svätomartinský lampášikový sprievod
Organizátor: Farské spoločenstvo Malac-
ky, o. z., Malacké pohľady, o. z., DaR, CVČ, 
Vstúpte, n. o., MCK Malacky 
Zámocký park, vstup voľný

Koncert 
ZÁHORIENKA a jej hostia Boženka 
a Zdeněk Baťkovci v programe 
TA NAŠA KRÁSNA ZEM
(nielen pre Kataríny, Katky, Katušky, Kačenky...)
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3, vstupné: 7 €

Divadlo na hambálku
Tri letušky v Paríži
režia: Vlado Zetek
www.divadlonahambalku.sk
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3DENISA FULMEKOVÁ: KONVÁLIA

Prezentácia knihy o zakázanej láske 
Rudolfa Dilonga
MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie, vstup voľný

SNOW FILM FEST 
Celovečerné premietanie špičkových 
filmov plných extrémneho lyžovania, 
zimného lezenia a skialpinizmu 
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3, vstupné: 3 €

Cestovatelia
Alojz Schmidt: 
ČO NOVÉHO NA ZÁPADE 
MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie, vstup voľný

Divadelné predstavenie – premiéra 
DIVADLO NA HAMBÁLKU: 
TRI LETUŠKY V PARÍŽI
režia: Vlado Zetek 
www.divadlonahambalku.sk 
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3, vstup na pozvánky

ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH
s Andreou Záhradníkovou Krajčírovou
MCK – Tvorivý ateliér, Záhorácka 1919,
1. poschodie, vstupné ľubovoľné

Stand – up comedy show 
SILNÉ REČI  
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3, vstupné: 10 €

NOC DIVADIEL 
Divadelné predstavenie - premiéra
DIVADLO NA HAMBÁLKU : TRI LETUŠKY 
V PARÍŽI
režia: Vlado Zetek 
www.divadlonahambalku.sk 
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3, vstup na pozvánky

VLADO HANDL a MARTIN JOHANES – 
koncert
PREZENTÁCIA KNIHY MALACKÉ POHĽADY
výber z článkov 2013 – 2016
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3, vstup voľný

ALENA ČERMÁKOVÁ
Beseda s autorkou knihy 
a filmu Anton Srholec
MCK – knižnica, Záhorácka 1919
vstup voľný

MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY MALACKY
Mestské centrum kultúry Malacky je poberateľom KULTÚRNYCH POUKAZOV.

NOVEMBER 2016   •   www.mckmalacky.sk
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Pri Včelnici opatrne
Po červenom lístí tancujú desiatky bosoráckych nôh, kúdol dymu 
vanie z kotla s gulášom, ale aj z vatry. Zo Včelnice počuť spev, ujú-
kanie, zlovestné škriekanie, ale predovšetkým smiech. Na zlet boso-
riek pozvali členovia Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov. 

 Zišli sa už skoro ráno, aby zakú-
rili pod kotlom a pripravili stridžie 
menu: nápoj zo siedmich bylín 
s kúskami netopierích krídel, s ble-
nom a  mandragorou (punč), po-
chúťku z  dračích stehien a  krkav-
čích pazúrov s príchuťou čertových 
rebierok (guláš), či povzbudzujúci 
nápoj čierny ako noc, ktorý rozbúši 
srdce a  roztancuje nohy (káva) – 
nuž, kto by odolal. 
 Neskôr asi dve desiatky stríg 
predvádzajú všakovaké kúsky 
a najmä – ako inak – čarujú. „Všetky 

sme čarodejnice, ktoré denne činia 
zázraky – zázrakom stíhame mno-
ho vecí, zázrakom zvládame veľa 
situácií, ba zázrakom neraz dokáže-
me navariť len z  jedného eura, náš 
život je jednoducho plný zázrakov,“ 
skonštatovali organizátorky, dve 
Daniely – Malinová a Bukovská. 
 A  potom už všetky tancu-
jú dokola a  pojmú so sebou aj 
niekoľko nešťastníkov chlapov, 
až ich utancujú...

Text a foto: I. Sochorová   

Ekvádorská poetka v Malackách  
Stáva sa už pravidlom, že študenti  Gymnázia na Ul. 1. mája 
v  Malackách vítajú medzi sebou hostí, ktorí svojím pôsobením 
presahujú  hranice svojich rodných krajín i kontinentov.

 Tretí októbrový piatok sa na 
pôde školy niesol v  znamení  Me-
dzinárodného dňa školských kniž-
níc. Priestor školského kina (tak 
študenti familiárne nazývajú jednu 
zo svojich multimediálnych učeb-
ní) sa naplnil  poéziou, hudbou 
a  porozumením. Zmes slovenčiny, 
angličtiny a španielčiny  sa nesta-
la bariérou, ale mostom. Mostom 
spájajúcim mysle milovníkov po-
ézie i kultúry viac či menej exotic-
kých krajín. 
 Gymnázium privítalo americko-
ekvádorskú poetku Karinu Gálvez. 
Tá putovala po slovanských kraji-
nách Európy, aby predstavila svoju 
poéziu, a  najmä svoju novú, dvoj-
jazyčnú, španielsko-bulharskú bás-
nickú zbierku Epicentrum. Jedným 
z dôvodov, prečo sa táto šarmantná 
dáma zastavila práve v našom mes-

te, je pôsobenie jej sprievodkyne 
po Európe, poetky bulharského 
pôvodu Dimany Ivanovej, na malackom 
gymnáziu. 
 Karina Gálvez predstavila nie-
len svoju tvorbu, ale aj ekvádorskú 
kultúru a módu. Spisovateľka hrala 
na gitare, spievala detské piesne 
v  španielčine a  prostredníctvom 
filmu predstavila študentom   no-
vootvorené múzeum Garza Roja 
v Guayaquile. Poetka prejavila živý 
záujem o slovenskú kultúru a ume-
nie, o región Záhoria i o  Malacky. 
Navštívila mestské centrum kultú-
ry, krypty a  Sväté schody absolvo-
vala modliac sa pri každom schode. 
Dokonca sa naučila niekoľko viet 
plynule po slovensky. 

Text: I. Hesková (upr.)
foto: -gymn-

Viac informácií:

034/28 29 700

Totálne 
náhrady kolenných 

a bedrových kĺbov

Priamo v regióne 
a bez cestovania

Bez čakacích dôb

Včasná a efektívna liečba

Služby na najvyššej úrovni

ortopedickécentrum
NEMOCNICA MALACKY

Zabudnuté ovocie našich starých 
mám – „maxidule“ na Záhorí
 V  neďalekom Perneku sa po-
darilo vypestovať rekordnú dulu. 
Plody tohto teplomilného, vzras-
tom neveľkého stromu, dosahu-
jú v  priemere 60 – 75 dag váhy. 
Ich pestovateľkou je Eva Čuleno-
vá. Dula v  jej záhrade je raritou 
na Záhorí. 
 S  plodmi svojej duly – rekor-
dérky sa zúčastnila na viacerých 
záhradkárskych výstavách, napos-
ledy v rámci Dní zelá v  Stupave. 
Predseda tamojšej hodnotiacej 
komisie a náš vynikajúci odborník, 
profesor Ivan Hričovský, vyhodno-
til výsledok pestovateľského úsilia 

E. Čulenovej veľmi kladne a  sám 
bol prekvapený z  dosiahnutého 
výsledku. 
 Dula je známe, veľmi staré 
ovocie. Má príjemnú vôňu, pre 
ktorú sa v  minulosti dávala me-
dzi bielizeň do skríň. Plody sú 
tvrdé, hruškovitého tvaru. Obsa-
hujú veľké množstvo vitamínu 
C a  pektínu. Možno z  nej va-
riť džem a svoje urobí, aj keď 
ju namiesto jabĺčka vložíme 
do suda s  kapustou na vykva-
senie. Dokonca sa používa aj na 
výrobu likéru. V ľudovom liečiteľ-
stve sú dule (aj sušené) vhodné 

pri žalúdočných ťažkostiach.

Text: Konštantín Čulen, Pernek; 
foto: I. Sochorová

Nemocničná a.s. príjme do pracovného pomeru na 
pracovisko Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 34:
• upratovačku
• pomocného kuchára / kuchárku
• kuchára / kuchárku 

Nástup možný ihneď. 

tel.: 034 282 91 38  •  zamestnanec@medirexservis.sk



19/2016 7SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

  Povedali si ÁNO:
Veronika Rišková a Miroslav Mračna
Lucia Studeničová a Andrej Šarník
Mária Jurkáčková a Michal Kollár

  Opustili nás:
Ján Húževka, Malacky, *1934
Ľubomír Danihel, Kuchyňa, *1956
Alexander Spuchlák, Plavecký 
Štvrtok, *1934
Irena Berková, Malacky, *1934
Anna Brestičová, Malacky , *1952
Eva Sklenáková, Malacky, *1951
Ernest Síth, Kostolište, *1945
Anna Jánošíková, Malacky, *1928
Terézia Slezáková, Malacky, *1944
Mária Pavlíková, Bratislava-Ruži-
nov, *1925
Mária Halásová, Zohor, *1943
Ján Šimuna, Pernek, *1947
Augustín Havlík, Malacky, *1945
Mária Vozárová, Malacky, *1950

MALACKÁ MATRIKA 
od 24. 10. do 7. 11. 2016

SPOMIENKY

1. novembra sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia našej drahej 

mamičky, babičky a prababičky 
Eleny Kissovej.

S láskou v srdci spomínajú 
synovia Ernest a Milan s priateľkou 
Naďou. Vnučky Katka, Barborka a 

Simonka so synom Filipkom posielajú 
do nebíčka veľkú pusu. Kto ste ju 

poznali, venujte jej tichú spomienku.

5. novembra 
si pripomíname 10. výročie 

úmrtia našej drahej 
mamičky a babičky 

Margity Matúškovej. 

S láskou v srdci spomína dcéra 
Veronika s rodinou. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú 

spomienku.

Noc kúziel ako 
v Harrym Potterovi 
Veda je zábavná, len treba vedieť, 
ako na ňu – o  tom sa presvedčili 
účastníci podujatia s názvom Noc 
kúziel na pôde štátneho gymnázia. 
Akcia sa niesla v duchu kníh o  Har-
rym Potterovi. Pedagógovia «Rok-
fortskej strednej školy» pútavým 
spôsobom prezentovali najzaujíma-
vejšie javy z oblasti fyziky, chémie, 
biológie a iných prírodných a tech-
nických vied. Na slávnej Šikmej ulič-
ke ponúkali žiaci rôzne cukrovinky, 

elixíry a „lektvary“. V nákupnej štvrti 
ožili aj literárne postavy. Nechýbala 
ani ochrana pred čiernou mágiou 
a veštenie z kariet. Podujatie spes-
trilo profesionálne vystúpenie ta-
nečnej skupiny Eliah Dance Group, 
ktorá predviedla nádhernú ohňovú 
šou. Nechýbala ani súťaž o najkrajšiu 
čarodejnicu. Telocvičňa školy zažila 
finále metlobalového turnaja. 

Text a foto: -gymn-

Hovorme o jedle
„ Jesť, to je nevyhnutnosť, ale 
správne jesť, to je umenie.” Tý-
mito slovami sa riadila aj Základná 
škola Štúrova, ktorá sa zapojila do 
IV. ročníka súťažno-vzdelávacieho 
projektu o potravinách pod názvom 
Hovorme o jedle. 
Pondelok sa niesol v znamení chle-
ba, pečiva a obilnín. Deti sa hravou 

formou učili napríklad o cestovinách 
a piataci spoločne upiekli vynikajúci 
chlebík. V utorok kraľovalo ovocie 
a zelenina, keď Ovocníčkovia rozdá-
vali počas prestávok úsmev a jablká. 
Maľovalo sa, tvorilo sa a výkresy pu-
tovali do súťaže Chutné maľovanie. 
Cestou za zvieratkami, ktoré nám dá-
vajú mliečko, sme sa dostali k téme 
o mlieku a mliečnych výrobkoch. Na 
hodine biológie piataci vyrábali jo-
gurty i „miláčiky“, siedmaci nakupo-
vali a  písali o  mliečnych výrobkoch 
po nemecky. Zaujímavú stredu sme 
zakončili úžasným programom na 
farme,  vynikajúcim obedom a jaz-
dou na koníkoch. Na svoje si prišli 
aj „mäsožravci“, pretože téma mäsa 
prišla na rad vo štvrtok – tretiaci 
navštívili farmu v Plaveckom Štvrtku. 
Tuky a cukry povedali svoje posled-
né slovo v  piatok. Deti odcestovali 
do čokoládovne v  Kittsee a  druháci 

si so záujmom vypočuli prednášku 
o medíku a včielkach. Na vlastné oči 
sa presvedčili o tom, aké sú usilovné. 
Vyvrcholením celého týždňa bola 
dlho očakávaná noc s tekvičkou Evič-
kou. Deti večer v škole odohrali flor-
balový turnaj, absolvovali zábavnú 
cestu po škole, hľadali poklad a všet-
ko svoje celotýždňové úsilie zakonči-
li diskotékou. Unavené a vyčerpané 
nakoniec zaľahli do pripravených 
lôžok v triedach a zaspali. Spokojné 
učiteľky s úsmevom sledovali a strá-
žili spánok detí. Ráno ich „v neporu-
šenom stave“ odovzdali rodičom.
Škola sa zapojila i  do literárnej 
a výtvarnej súťaže, ktorá prebieha-
la počas celého súťažného týždňa. 
Malí spisovatelia vymysleli básničky 
a texty na tému Prečo jem slovenské 
potraviny a výtvarníci nakreslili vý-
kresy na tému Chutné maľovanie.

Text a foto: ZŠ Štúrova

Náš biely Mliečny deň
 Aj Spojená škola sv. Františka As-
siského sa zapojila do súťažno-vzde-
lávacej aktivity Hovorme o jedle. Náš 
projektový deň sme nazvali Mliečny 
deň a spolupatričnosť k aktivite sme 
vyjadrili bielym oblečením. Cieľ-
om nebolo len poukázať na to, ako 
sa mlieko dostane do obchodu. Žiaci 
zistili, akú dôležitú rolu v našom tele 
mlieko zohráva. Okrem bielkovín, 
mliečneho cukru, vitamínov je vý-
znamnou zložkou mlieka aj 14 mi-
nerálnych látok, spomedzi ktorých 
sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. 
Oba sú v ľudskej výžive nenahraditeľ-
né pre tvorbu kostí a zubov. Aby sme 
si doplnili tieto minerálne látky, jed-

nou z aktivít žiakov bola ochutnávka 
mlieka, príprava mliečnych kokteilov 
a  šiestaci s  pani učiteľkou Čutkovou 
varili v kuchynke mliečne kaše. Sied-
maci sa zahrali na vedcov a  s  pani 
učiteľkou Lánikovou v chemickom la-
boratóriu dokazovali prítomnosť biel-
kovín v mlieku a zisťovali, ako sa mení 
konzistencia tvarohu pri rôznych tep-
lotách mlieka. Keďže zázračné účinky 
nemá iba mlieko, ale aj výrobky vyro-
bené z neho, prišiel k nám Igor Ábel 
z Abelandu, aby naučil našich žiakov 
uvariť tvaroh, syr a  domáce maslo. 
Tvaroh a  syr žiaci po uvarení zjedli, 
čerstvé maslo si natreli na chlebík. 
 Pre žiakov prvého stupňa pán 

Kándrik z  Lakšárskej Novej Vsi  pri-
pravil pútavú prezentáciu o  kozích 
výrobkoch spojenú s  ochutnávkou 
výborného kozieho syra. Zistili sme, 
že kozie mlieko je ľahšie stráviteľné 
ako kravské a  že jeho konzumácia 
zlepšuje imunitu a  celkovú kondíciu. 
Žiaci prvého stupňa spoločne vytvori-
li krásneho maskota – veľkú kravičku 
z odpadových obalov z mlieka. Najväč-
šou atrakciou boli živé kozliatka, ktoré 
si deti mohli pohladiť a potešiť sa s nimi. 
Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí 
nám darovali svoj čas a s deťmi sa prišli 
podeliť o svoje skúsenosti a zručnosti.

Text a foto: Spojená škola 
sv. Františka Assiského 

Tvorivá nedeľa v CVČ 
V nedeľu 6.  novembra si v  Centre 
voľného času deti vyrábali lampášiky 
na Martinský sprievod, ktorý bude 
v piatok 11. novembra o 17. hodi-
ne v Zámockom parku. Ako základ 

využili škatuľky od syra a pauzovací 
papier, ktoré si vyzdobili podľa vlast-
nej fantázie.

Text a foto: Z. Lednárová, CVČ
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8 ŠPORT

I. kolo Záhoráckej minihandball ligy 2016/2017
 Počas víkendu sa v  Stupa-
ve začal už 7. ročník Záhorác-
kej minihandball ligy. V 1. kole 
sa zúčastnili deti zo ZŠ Stupava, 
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, ZŠ Štú-
rova Malacky a ZŠ Veľké Leváre. 
Celá liga  sa bude hrať štvorkolovo, 
a to  v  dvoch vekových kategó-
riách: mini (ročník nar. 2006 – 2007) 
a mini mini (ročník narodenia 2008 
a mladší).
 V  prvom kole hralo v  oboch 

kategóriách po 9 družstiev.  Deti 
bojovali urputne   o  každý gól 
a víťazstvo, ale oveľa dôležitejšie 
bolo, že sa všetci hrou náramne 
bavili. Víťazmi 1. kola sa nakoniec 
v  kategórii mini stala ZŠ Stupava 
a  medzi najmenšími chlapci 
zo ZŠ Štúrova Malacky. Obe víťazné 
družstva získali do ďalšieho turnaja 
putovný  Pohár CVEČKA, ktorý 
je hlavnou cenou Záhoráckej 
minihandbal ligy. 

Máme majstra Slovenska v boxe
Svoj štvrtý titul majstra Slovenska v rade si vybojoval boxer Dávid Michálek. Na majstrovstvách SR star-
ších dorastencov svojimi výkonmi potvrdil výbornú formu a „povinnými“ víťazstvami si zabezpečil mies-
tenku v reprezentácii a zároveň nomináciu na majstrovstvá sveta.

 Športová hala v Galante privítala 
boxerov z celého Slovenska, medzi 
ktorými nechýbal Dávid Michálek 
z  ABC Malacky. V hmotnostnej ka-
tegórii do 91 kg sa v semifinálovom 
stretnutí stretol s boxerom ŠKP Bra-
tislava Samuelom Pavlovom. Úvod 
prvého kola sa odvíjal presne podľa 
pokynov trénera a  keďže v posled-
nej minúte tréner z modrého rohu 
svojho borca po prvom počítaní 
vzdal, Dávid postúpil do finále. Tam 
ho čakal súper z východu republiky. 
Patrik Kačmár z Humenného pre-
hral prvé kolo rozdielom triedy 7:10. 
V úvodných sekundách druhého kola 
ho Dávid zasiahol tvrdou sériou 
a ringový rozhodca zápas prerušil 
počítaním. Malačan si po spustení 

zápasu presnými údermi pripra-
vil súpera na silovú sériu, ktorou 
sa po zásahu rozhodcu celý zápas 
skončil.
 Dávida Michálka a  jeho repre-
zentančných kolegov F. Meszárosa 
a A. Csemeza pred nedeľňajšími fi-
nálovými zápasmi ocenil prezident 
Slovenskej boxerskej federácie Peter 
Bodoki za reprezentáciu SR a rozvoj 
boxu. Na júnovom európskom šam-
pionáte v ruskej Anape si títo borci 
viedli na výbornú. Andrej Csemez 
vybojoval pre Slovensko fantastic-
ký bronz a Filip s Dávidom obsadili 
piate priečky, pričom Dávid, ktorý 
na podujatie cestoval za vlastné, 
resp. sponzorské zdroje, nedosia-
hol na medailu iba kvôli kontro-

verznému verdiktu rozhodcov.
 Reprezentanti v staršom doras-
te finišujú prípravu na majstrovstvá 
sveta v Petrohrade, kde ich budú 
mať pod krídlami Tomi Kid Kovács 
a reprezentačný tréner Pavol Hlavač-
ka. Dávid Michálek sa stal reprezen-
tantom už po svojom 5. boxerskom 
zápase! Svoj desiaty duel kariéry vy-
bojoval už na majstrovstvách sveta 
v Kyjeve, kde napokon obsadil 
5. miesto. Dávida po troch majstrov-
stvách Európy čaká posledné vr-
cholné podujatie pred prechodom 
do seniorskej kategórie. Svetový šam-
pionát v Petrohrade, ktorý sa uskutoč-
ní v  dňoch 17.- 26. novembra, bude 
vrcholom jeho dorasteneckej kariéry.

Text a foto: ABC Malacky

Extraliga: tri zápasy 
po sebe hráme doma
 Po krátkej prestávke pokraču-
je najvyššia mužská hádzanárska 
súťaž, kde majú účasť aj Malacky. 
Všetky tri najbližšie zápasy odohrá-
me na domácej palubovke. V nedeľu 
13. novembra o 15. hodine privítame 
silného súpera – niekoľkonásobného 
majstra Československa i Slovenska 
a  účastníka Ligy majstrov Tatran 
Prešov. V  sobotu 19. novembra 
príde MŠK Považská Bystrica 
a  o  týždeň neskôr, v  sobotu 
26. novembra bude naším súperom 

TJ Slovan Modra. Príďte všetci 
povzbudiť náš tím! 

NEDEĽA  13.11.   15:00
STROJÁR MALACKY – Tatran Prešov
SOBOTA  19.11.

STROJÁR MALACKY – 
MŠK Považská Bystrica 
SOBOTA  26.11.

STROJÁR MALACKY – TJ Slovan Modra 

-lubi-

MINI MINI - ročníky nar. 2008 a mladší
1. ZŠ Štúrova Malacky A
2. ZŠ Stupava C
3. ZŠ Stupava B
4. Štart Malacky (ZŠ Dérera)
5. ZŠ Stupava D 
6. ZŠ Štúrova Malacky B
7. ZŠ Stupava A
8. ZŠ Štúrova Malacky C
9. ZŠ Veľké Leváre 

Text a foto: D. Šuster

Celkové výsledky 1. kola ZMHL
MINI - ročníky nar. 2006/2007
1. ZŠ Stupava A
2. ZŠ Stupava D
3. Štart Malacky  (ZŠ Dérera) A
4. ZŠ Stupava B
5. ZŠ Štúrova Malacky B
6. ZŠ Štúrova Malacky A
7. ZŠ Stupava C
8. Štart Malacky (ZŠ Dérera) B
9. ZŠ Stupava E


