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Viac je dať

Mail od známeho malackého his
torika o tom, že ľudia darovali Múzeu
Michala Tillnera staré veci, nás veľmi
potešil. Gramofón, vyrezávané sane,
pálffyovský erb i truhlica budú môcť
vďaka štedrým dobrodincom robiť
radosť návštevníkom nielen múzea,
ale aj kaštieľa. O všetkom sa dočíta
te v tomto vydaní. Vzácne historické
kúsky pritom mohli pokojne skončiť
na smetisku. Výzva smerujúca k ve
rejnosti je preto jednoznačná – ne
vyhadzujte nič, čo môže obohatiť po
znanie, potešiť oči i dušu iných. Urobiť
záslužnú vec sa v tomto zmysle ne
dávno rozhodla aj Malačianka, kto
rá darovala luster do pálffyovského
kaštieľa.
Darovať sa dá toho veľmi veľa.
Skôr než niečo zlikvidujete, zamyslite
sa, či sa to ešte niekomu nemôže zísť.
Keď sme pred tromi rokmi sťahovali
mestský úrad z Radlinského na Ber
nolákovu, oslovili sme školy a škôlky
v meste, či by zužitkovali zdanlivo ne
použiteľné, staršie propagačné ma
teriály, mapy, pohľadnice. S vďakou
ich prijali, ušetrili a deti mali o tvorivú
a náučnú zábavu postarané.
Ruka v ruke s darcovstvom ide
dobrovoľníctvo. Nezištne vykonaná
práca má rovnakú váhu.
Práve v čase tvorby aktuálne
ho vydania nás oslovili z Karantén
nej stanice Malacky, kde sa starajú
o opustené zvieratká. Hľadajú mini
málne dvoch zodpovedných ľudí na
venčenie, čistenie kotercov či kŕme
nie psíkov. Stačí prísť dva, tri razy do
týždňa a vaša pomoc bude obrovská. Nemým tváram môžete darovať
nielen starostlivosť, ale dokonca rov
no domov.
„Nestratíš, ak dáš, uver mi – viac
je dať, sprav to rád...,” spieva Marika
Gombitová v piesni Ži a nechaj žiť.
Obzvlášť v dnešnej, materialistickej
dobe je treba zamýšľať sa nad tým,
čo je skutočne dôležité. Ak darujete
ruže, vôňa zostane aj vo vašich dla
niach. Tým je povedané všetko.
I. Sochorová

Do malackých lavíc zasadlo
viac ako 2-tisíc žiakov
Detský štebot, smiech i krik a sem-tam aj nejaká prvácka slzička –
takto to v pondelok ráno 2. septembra vyzeralo všade, nielen v Malackách. Začiatok školského roka v Základnej škole na Záhoráckej
ulici bol možno ešte o čosi slávnostnejší ako inde.

V škole sa úspešne zavŕšil najväčší mestský projekt tohto leta, rekonštrukcia všetkých toaliet. Práce
boli také rozsiahle, že sa robilo doslova do poslednej chvíle. „Ešte pred

pár hodinami sme intenzívne praco
vali, aby sme všetko načas stihli. Túto
školu už niekoľko rokov postupne
rekonštruujeme. Po zateplení budo
vy, novej fasáde, podlahách v triede

a osvetlení v oboch telocvičniach prišli na rad sociálne zariadenia. Aktuál
ne opravujeme atletickú dráhu a v bu
dúcom roku by sme chceli vymeniť
podlahy na chodbách,” povedal počas slávnostného otvorenia školského roka primátor Juraj Říha.
Stav toaliet v škole bol dlhodobo
nevyhovujúci, niektoré bloky sa prePokračovanie na strane 2

Ulica Duklianskych hrdinov bude
pre opravy dočasne jednosmerná

Upozorňujeme vodičov, že od
piatka 13. septembra nastanú dočasné zmeny dopravy na ulici Duklianskych hrdinov. Komunikácia bude
jednosmerná v smere z Malaciek
do Rohožníka. V opačnom smere,
t. j. z Rádku do centra mesta, musia vodiči použiť obchádzku Písniky – Hlboká – Hurbanova.
Dôvodom je plánovaná rekonštrukcia vozovky v úseku od križovatky na Studienku (pri Gajdárovi)
po križovatku s ulicou Písniky. V prvej
fáze stavebných prác sa uzavrie ľavý
jazdný pruh v smere Malacky – Rohožník.
Vjazd do nemocnice bude zabezpečený. Autobusy spoločnosti
Slovak Lines budú takisto premávať

po obchádzkovej trase Písniky – Hlboká – Hurbanova. Dopravné ob-

medzenia sa predpokladajú do
20. októbra. Ďakujeme všetkým

Koľko žiakov
nastúpilo
do škôl?
ZŠ Dr. J. Dérera
710 žiakov, z toho 75 prvákov
v troch triedach
ZŠ na Štúrovej
456 žiakov, z toho 44 prvákov
v dvoch triedach

za trpezlivosť a ohľaduplnosť.
RCB/-red-

ZŠ na Záhoráckej
500 žiakov, z toho 75 prvákov
v troch triedach
Spojená škola sv. F. Assiského
604 žiakov, z toho 75 prvákov
v troch triedach

Dočasne
zrušené
zastávky MHD

Z dôvodu opravy miestnej
komunikácie sú až do odvolania
dočasne zrušené (bez náhrady)
zastávky MHD Dolný kostol, Pri
pekárni a Kozia.
Slovak Lines
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Do malackých
lavíc zasadlo viac
ako 2-tisíc žiakov
Dokončenie zo strany 1

to ani nepoužívali. Postupne sa obnovilo všetkých 15 blokov (učiteľské,
dievčenské, chlapčenské). Kompletne nové sú aj obklady, sanita, stúpačky a rozvody, vďaka čomu majú
žiaci dokonca aj teplú vodu.
„Mám radosť, že sa toalety v takej
to rozsiahlej budove podarilo opraviť.
Teším sa aj z toho, že tento školský rok
máme tri triedy prvákov,” neskrývala
nadšenie predsedníčka Združenia
rodičov pri ZŠ Záhorácka Silvia Caunerová.
„Toalety boli dlhodobo v zlom
stave a dlho sme čakali na ich rekon
štrukciu. Sme vďační vedeniu mesta
i poslancom, že vypočuli naše prosby
a schválili túto investíciu,” doplnila
podpredsedníčka Rady školy Jana
Čelková.

Pondelok s dátumom 2. september však patril predovšetkým prvákom. „Milí prváčikovia, želám vám,
aby ste si našli veľa nových kamarátov
a aby ste boli na svoju školu aj po ro
koch hrdí,” povedal primátor. K úvodným želaniam sa pripojila aj riaditeľka školy Alena Číčelová: „Nech sa
vaše očakávania splnia a nech sa vám
v našej škole páči. Milí rodičia, aj vy sa
stávate učiteľmi. Vytvorte svojim de
ťom prostredie plné lásky, porozume
nia a istoty.”
Tieto dni už sú pre školákov menej slávnostné a viac pracovné.
Vďaka pani učiteľkám budú prváci
Magdalénka, Adam, Lea, Leo, Simon,
Adamko, Filipko a ich kamaráti už
o pár mesiacov sami čítať svojim rodičom knižky.

Medzi prvákov
prišla Červená čiapočka

Tak ako každý rok, aj tentoraz sa na začiatku roka vybrali všetci malackí prváci do divadla.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Aby bol pre nich začiatok školských povinností čo najpríjemnejší,
mesto každoročne organizuje divadelné predstavenie pre najmladších školákov. V minulosti to boli
Apači Papáči, Farbičková princezná
či Zajko Lajko a tentoraz prišla klasika v podobe Červenej čiapočky.
No, klasika... V podaní Divadla Žihadlo nie je nikdy nič klasické. Pod
taktovkou Sabiny a Vlada Zetkovcov sa deti nielen zabávali, ale sa
do predstavenia zapájali dopĺňaním replík, potleskom, dupotom,
ba dokonca zborovým počítaním
nahlas po anglicky do desať. Na
záver si všetci spoločne zaspievali pesničku. Pri odchode ich ešte
čakalo jedno prekvapenie, vlastne
darček od mesta – knižka plná rozprávok, básničiek a riekaniek. Prváčikom želáme úspechy v škole a veľa nových kamarátov.

Bezpečne do školy
Policajti Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Malackách
sa zúčastnili na celoslovenskej preventívnej aktivite Bezpečné
prvé dni školského
vyučovania.
Žiakov prvých ročníkov základných škôl
nášho okresu učili, ako
sa bezpečne správať
v cestnej premávke,
a upozornili ich na
dôležitosť používania reflexných prvkov.
Každý prváčik dostal
reflexnú vestu.
Text a foto:
OR PZ Malacky

-lp-/-otano-

Vynovená kuchyňa na Štúrke už naplno funguje ZŠ Záhorácka:
úspory na
vykurovaní
Školský rok sa už rozbehol a spolu s ním sa začal aj frmol v školských
kuchyniach. V kuchyni Základnej školy na Štúrovej ulici nebolo ticho ani
počas nedávnych letných prázdnin,
keď priestory podstúpili kompletnú
rekonštrukciu. Mesto ako zriaďovateľ
školy zaplatilo nové rozvody, podlahy, obklady, dlažby, strop, osvetlenie,

vzduchotechniku, zariadenie i vybavenie, okrem iného aj veľkokapacitnú
umývačku. Tím kuchárok pod vedením Beáty Klempovej tiež dostal väčšie zázemie a novú šatňu. Tesne pred
spustením prevádzky rekonštruovanej kuchyne si bol priestory prezrieť
aj primátor mesta. „Prišiel som medzi
naše kuchárky, pretože zázemie škôl

býva menej viditeľné. Je však dôleži
té, keďže práve kuchyňa zabezpečuje
stravu a komfort pre naše deti. Našou
povinnosťou preto je vytvoriť zamest
nancom kuchýň čo najlepšie podmien
ky na prácu,” povedal J. Říha.
V uplynulom volebnom období
dominovala rekonštrukcia jednotlivých pracovísk materskej školy,

v najbližších rokoch pôjdu investície
do školských kuchýň. Po Štúrke to
bude Dérerka, kde budú potrebné aj
stavebné úpravy. Okrem toho, každá škola dostala od mesta pre svoju
kuchyňu po 5-tisíc eur na dokúpenie
drobného vybavenia, ako sú hrnce,
taniere či príbory.
-lp-/-otano-

Základná škola na Záhoráckej ulici je najväčšou budovou vo vlastníctve mesta, ktorú tvorí šesť stavebne
a funkčne prepojených blokov. Ešte
v nedávnej minulosti mala škola
mimoriadne vysoké náklady na vykurovanie, spôsobené okrem iného
zastaraným vykurovacím systémom
a veľkými tepelnými stratami. Mesto
ako majiteľ budovy a zároveň ako
zriaďovateľ školy pristúpilo k opatreniam na zníženie nákladov.
Škola má vďaka investíciám za
posledné dva roky zateplenú fasádu
všetkých blokov či vymenené termostatické hlavice a celá vykurovacia sústava prešla reguláciou. Vďaka
tomu prišli prvé výsledky. V sezóne
2017/2018 je úspora 23 %, čo predstavuje 7911 €. V uplynulej vykurovacej sezóne je pokles odberu tepla
dokonca o 46 %, čo znamená úsporu 15 498 €. 		
-red-
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Stavebný ruch v meste neutícha
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Aj na konci le
ta pokračuje
v meste stavebný ruch.
Okrem všade
p r í t o m nýc h
plynárov ma
jú svoje rozbehnuté projekty aj župa
a samospráva.

Bratislavský samosprávny kraj už
kolauduje zrekonštruovanú cestu
Malacky–Rohožník, pokračuje
v oprave mosta pri
vjazde do mesta
z diaľnice a pripravuje opravu ulice Duklianskych
hrdinov (píšeme
o tom na str. 1).
Mesto pokračuje v revitalizácii
verejných priestorov v Domkoch
a chystá výmenu
verejného osvetlenia na Ceste
mládeže. Ďalšie,
už rozbehnuté
projekty približujeme prostredníctvom nášho objektívu.
-lp-/-otano-

Rekonštrukcia detského ihriska v Zámockom parku.

Rekonštrukcia atletickej dráhy v ZŠ Záhorácka.

Vďaka dotácii z Envirofondu sa zatepľuje Centrum voľného času.

Záchytné parkovisko je už v procese kolaudácie.

Pripomenuli sme si Povstanie

Akou to piesňou, akým slovom
v dozretom lístí augustovom
vetríček šepoce
pri Strečne, Vepri, Poludnici,
Prašivej, Choči, Čertovici,
vysoko od Boce?
29. augusta uplynulo 75 rokov od vypuknu
tia Slovenského národného povstania. Výročie sme si, tak ako každoročne, pripomenuli aj
v Malackách. Spomienkový akt spoločne s kladením vencov sa konal pri pamätníku na Námestí SNP. Hoci išlo o protifašistické vystúpenie slovenského ľudu, v Povstaní bojovali aj iní.
„Česi, Rusi, Ukrajinci a ďalšie národy bývalého
Sovietskeho zväzu, Poliaci, Srbi, Bulhari, Rumu
ni, Francúzi, Maďari, nemeckí antifašisti, An
gličania, Američania, Belgičania, Holanďania,
Španieli, Gréci, Austrálčania i príslušníci ďalších
národov a národností, spolu ich bolo 32,” pri-

pomenul poslanec mestského zastupiteľstva
a pedagóg Anton Pašteka.
Povstanie zasiahlo 30 okresov s približne
1700 000 obyvateľmi. Fašisti spolu so svojimi
slovenskými kolaborantmi počas partizánskej
vojny vypálili stovku slovenských obcí, osád
a samôt. Tridsaťtisíc ľudí odvliekli do koncentračných a zajateckých táborov. Mnohí z nich zahynuli, medzi nimi i obaja vojenskí velitelia SNP,
generáli Ján Golian a Rudolf Viest. Hoci povstanie vojensky prehralo, Slováci sa ozbrojeným
vystúpením proti fašizmu a jeho prisluhovačom
pridalo na stranu demokratických národov.
Každé leto spomienka sa vracia
v alej mysle. Podjesenný čas.
Nôcka bola teplá, šelestiaca...
Oj, tie hviezdy...Hviezdy vzdoru v nás...
(úryvky z básne A. Plávku Spomienka)
-lp-/-otano-

Voľné pracovné miesto:

samostatný odborný referent
školského úradu MsÚ Malacky

Rámcová náplň práce:
Zabezpečuje úlohy v súlade so zákonom č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
v oblasti preneseného výkonu štátnej správy
na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry
na úrovni mesta, pripravuje a zúčastňuje sa na
tvorbe všeobecno-záväzných nariadení mesta
v danej oblasti a kontroluje ich dodržiavanie,
vykonáva administratívno-správne činnosti
v školstve na úseku územnej samosprávy, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl
a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je
orgán územnej samosprávy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským
zariadeniam.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru:
Plný pracovný úväzok, pracovný pomer na
dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.
Termín nástupu: podľa dohody
Platové podmienky: funkčný plat je určený
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogic
kého zamerania; odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa základnej školy v zmysle vy-

hlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z.,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť,
• znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy – zákon o obecnom zriadení, o výchove a vzdelávaní, o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve, nariadenie Vlády SR
a vyhláška MŠVVaŠ SR upravujúce vzdeláva
nie na školách a školských zariadeniach, všeobecná a miestna znalosť v oblasti mimoškol
skej činnosti, športu a kultúry,
• skúsenosti s metodickým riadením v oblasti
školstva výhodou,
• ovládanie štátneho jazyka,
• znalosť práce s PC (MS Office, Internet),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• kópia dokladu o vzdelaní.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť do pondelka 30. septembra na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova
5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené
po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzača (neakceptuje sa posledný deň
lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).
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Múzeum
M. Tillnera
obohatili

12. ročník festivalu
Zejdeme sa na hambálku
otvorí Hambáljarmok

na nádvorí kaštieľa

štedrí

Divadelný sviatok v Malackách štartuje už v sobotu 28. septembra
Hambáljarmokom, ktorý sa po prvýkrát bude konať v Zámockom
parku. Nebude chýbať hambálkovská vtipná kaša, choduliari, žongléri, tvorivé dielne, divadelné či iné lahôdky.

darcovia

Prijímanie naplňuje ruky, dávanie naplňuje srdce. Aj v zmysle týchto slov sa Múzeum Michala
Tillnera v Malackách teší z nových exponátov.

„Za posledné týždne sme zazname
nali dvoch štedrých darcov – pána Mu
rániho z bratislavskej Dúbravky a pána
Jánoša z Malaciek. Prvý z nich daroval
múzeu, okrem iného, starý gramofón,

fyovský erb, ktorý zdobil priečelie
liehovaru na Vinohrádku. „Niekto ho
zrejme ukradol, vystavil doma na krb
a takto ho našiel náš darca pri kúpe
domu,” vysvetlil M. Macejka. Dodal,

respektíve predchodcu „trúbového”
gramofónu, a staré sánky z prostredia
lepšej spoločnosti, údajne zo Smoleníc.
Tie chceme vystaviť v zámku,” informoval historik Martin Macejka.
Darca z Malaciek obohatil expozíciu múzea o truhlicu, ktorá pravdepodobne slúžila na prevážanie
vecí v kočoch. Táto pekná stará vec
nevyhnutne potrebuje zreštaurovať.
Tak ako pri ďalších veciach v múzeu
to znova bude otázka peňazí.
Druhým darom Malačana je pálf-

Text: I. Sochorová,
foto: M. Macejka, S. Osuský

n pondelok 24. 9. o 19.00 h
stand-up comedy show Silné reči –
MCK – Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3, vstupné 13 €

september
2019
Zmena programu a vstupného
vyhradená.

n utorok 17. 9. o 18.00 h
Stretnutie s históriou:
Moravsko-uhorské konfínium –
Mgr. Samuel Jurala, nádvorie kaštieľa, vstup voľný

že samotný erb – reliéf – má výšku
50 cm a materiál je umelý kameň. No
niekto ho po odstránení z liehovaru
natrel čiernou olejovou farbou.
Všetky spomenuté predmety –
gramofón, sánky, truhlica i erb, majú
odhadom viac ako sto rokov.
Múzeum Michala Tillnera obohatili aj ďalší darcovia, v poslednej dobe
išlo skôr o drobnosti – fotky, časti oblečenia a podobne. Zamestnanci inštitúcie veľmi pekne ďakujú všetkým
štedrým ľuďom za rozširovanie expozície. „Veríme, že sa stanú inšpiráciou
pre ďalších, ktorí majú doma niečo
historické a mohli by to darovať, nie
vyhodiť,” uzavrel M. Macejka. Samozrejme, aj v tomto prípade platí – kto
rýchlo dáva, dvakrát dáva. Historici
zároveň pozývajú širokú verejnosť
na návštevu expozície.
Mestské múzeum v Malackách
bolo založené v roku 1975 z podnetu
akademického maliara Michala Tillnera. Sídli v budove Mestského centra kultúry na Záhoráckej ulici. Pod
múzeum patrí aj vysunutá expozícia
– Krypty pod františkánskym kostolom Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie.

n utorok 24. 9. o 18.00 h
Klub cestovateľov OZ Zenit – Marek
Chovan: Mexiko, Quatemala, Belize, Honduras – beseda a premie
tanie fotografií MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie, vstup voľný
n streda 25. 9. o 17.00 h
otvorenie výstavy Hasičské hobby,
kaštieľ
n sobota 28. 9. od 9.00 do 15.00 h
Malacká šošovica – tradičné hand
made trhy spojené s prezentáciou
šikovných ľudí a zdravého životného
štýlu, Kláštorné námestie

n sobota 28. 9. od 15.00 do 20.00 h
Hambáljarmok – divadelný jarmok
spojený s prezentáciou Divadla na
hambálku, predstavenia pre deti
i dospelých, tvorivé dielne, detské
hry, bubnová šou, žonglérska show,
Hambálkovská vtipná kaša, pohoda
a dobrá zábava, nádvorie kaštieľa
n sobota 28. 9. – nedeľa 6. 10.
12. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na Hambálku, vstupenky
na jednotlivé predstavenia si môžete
zakúpiť v pokladni kina vždy hodinu
pred akýmkoľvek filmovým či divadelným predstavením alebo elektronicky cez stránku www.mckmalacky.sk.
Mestské centrum kultúry Malacky
je poberateľom
KULTÚRNYCH POUKAZOV.

„Hambáljarmok bude, a to je no
vinka, na nádhernom nádvorí kaštie
ľa v Malackách. Novinkou je tiež, že
bude začínať popoludní a potrvá až
do večera. S divadlom pre deti i do
spelých, s vtipnou kašou a s hambál
komatom, kde si budú môcť diváci
pozrieť ukážky z inscenácií 17-roč
ného Divadla na hambálku,” vymenúva režisér Divadla na hambálku
Vlado Zetek. Divadlo spoločne
s Mestským centrom kultúry Malacky pripravuje už 12. ročník festivalu
Zejdeme sa na hambálku.
Program divadelného jarmoku
štartuje o 14.00 h rozprávkou Nového divadla Nitra Cisárove nové
šaty. Baroková crazy komédia na
motívy svetoznámych príbehov
Hansa Christiana Andresena je určená divákom od 3 do 100 rokov
a sľubuje zábavu i poučenie. Vo
veselej nálade sa bude pokračovať
aj ďalšou divadelnou chuťovkou –
predstavenie Don Quijote na motívy románu Miguela de Cervantesa
predvedú v Malackách dobre známi Jakub Nvota a Kamil Žiška z Túlavého divadla. O pouličné umenie a zábavu medzi jednotlivými
predstaveniami sa postarajú Kyselí
Krastafci.
Humorne ladený bude aj večerný program – diváci sa môžu tešiť
na koncert hudobno-pracovnej
skupiny Vrbovskí víťazi s Braňom
Jobusom. Ich priemyselný folklór

na doma vyrobených hudobných
nástrojoch je veľkým zážitkom. To
však ešte nebude všetko. Večerné
finále bude tiež veľkolepé – ohňovú
šou príde predviesť Fakírka Kika.
Počas Hambáljarmoku nebudú
chýbať ani divadelné stánky s drobným občerstvením – obľúbenou
vtipnou kašou, domácimi koláčikmi, kávou, limonádami, chlebíkmi
s cibuľou či domácimi nátierkami.
Deti si budú môcť vyrobiť vlastné
bábky v tvorivých dielňach. Pro
gram oživí originálny divadelný
hambálkomat – zariadenie na výber scénky z niektorej hry Divadla
na hambálku. Vstup na Hambáljarmok je voľný.
Festival Zejdeme sa na hambálku sa následne presunie do
svojich tradičných priestorov – do
budovy Kulturního domečka (kina)
a do Spoločenského domu. Bohatý program bude prebiehať až do
5. októbra. Vstupenky na jednotlivé predstavenia je možné zakúpiť
v kine pred každým filmovým či
iným podujatím alebo online na
stránke www.mckmalacky.sk.
Divadelný festival sa koná vďaka
finančnej podpore mesta Malacky,
Mestského centra kultúry Malacky, Bratislavského samosprávneho
kraja a Fondu pre podporu umenia.
Podrobnejšie informácie:
www.divadlonahambalku.sk.
MCK
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Na gymnáziu o našom
kultúrnom dedičstve
Štátne gymnázium v Malackách bude v stredu 25. septembra hostiť
workshop Po stopách regionálnych tradícií.

15/2019

sa koná v rámci Dní európskeho
kultúrneho dedičstva 2019. Vzniklo
v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy
a od roku 1999 ho spoluorganizuje Európska únia. Koná sa každý rok
počas septembra v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa
k usporiadateľom podujatia pripojila v roku 1993. Viac informácií na
www.dekd.sk.
Text: BSK, foto: -is-

P

redstaví sa záhorácky kroj,
jeho vývoj, vplyvy a rozdiely. V tvorivých dielňach bude možné

vyskúšať si výtvarné stvárnenie krojov Záhoria podľa „živého” modelu
krojov jednotlivých obcí. Podujatie

riadková inzercia
• Predám Seat Cordoba 1.2, 12 V Stel
la, 2. majiteľ. Cena 1250 €, prípadne
dohodou, r. v. 2004, 1198 cm3, 47 kW
(64 PS), benzín, 153 950 km, šedá
metalíza, VIN: VSSZZZ6LZ4R129047,
generácia vozidla 6L2, diaľničná
známka do 31. 1. 2020, úplná servisná história, pravidelný servis – nefajčiarske, spoľahlivé auto bez veľkých
výdavkov, len bežný servis a spotrebný materiál, poctivé kilometre,
výborný stav, veľký kufor. Mechanicky je bez chyby, má však kozmetické
nedostatky ako škrabance a preliačiny, karoséria bez hrdze STK a EK do
05/2020.
Tel.: 0905 967 379

pripravilo širokú ponuku krúžkov pre záujemcov všetkých vekových skupín.

Ponuka krúžkov

na školský rok 2019/2020
Jazyky

(deti, mládež, dospelí)

n Anglický jazyk – MŠ
n Anglický

jazyk – začiatočníci, pokročilí
n Nemecký jazyk – začiatočníci
n Japonský jazyk – začiatočníci
n Základy SJ – pre cudzincov

Hudba, tanec

n Tanečná rytmika I. – 4–5 rokov

n Tanečná rytmika II. – 6–7 rokov

n Moderný tanec 1 – 1. stupeň ZŠ
n Moderný tanec 2 – 2. stupeň ZŠ
n Folklórny

súbor Macejko – najmenší
n Gitarový krúžok – od 5. triedy ZŠ
n Spev

Estetika, technika

n Tvorivé dielne – od 4,5 roka

n Výtvarný krúžok – pre deti ZŠ
n Keramický

krúžok (práca s hlinou) – pre deti ZŠ
n Výtvarníček – MŠ
n Klub paličkovanej čipky
n Letecký modelár – konštruktér
n Letecký modelár – letec
n Poznávame svet s geografiou –
od 10 rokov
n Kuchár bez čapice

Šport

n Šporťáčik

(loptové a pohybové
hry) – od 5 rokov
n Gymnastika – deti predškolského
veku
n Gymnastika – 1.–5. ročník ZŠ
n Šachový krúžok – od 5 rokov
n Rekreačné plávanie – od 1. triedy
ZŠ
n Cyklistika (na bicykli po okolí) –
od 10 rokov
n Lukostreľba
n Strelecký – deti od 6 rokov
n Rybársky – od februára 2020
n Futbal – v spolupráci s ŠK Žolík
(v poplatku nie sú zahrnuté náklady ŠK Žolík)
n Judo – v spolupráci s TJ Strojár
(v poplatku nie sú zahrnuté náklady TJ Strojár)

Zápis do krúžkov je
v pracovných dňoch
od 8.00 do 18.00 h.
Prihlášku do krúžku môžete zaslať
aj elektronicky. Žiadosť o prijatie
a bližšie informácie nájdete na
www.cvcmalacky.sk.

CVČ JE PRIJÍMATEĽOM
VZDELÁVACÍCH POUKAZOV.
Deti, ktoré prinesú vzdelávací poukaz do 20. septembra, budú zvýhodnené o 1 mesačný poplatok za
každý polrok.

Krúžková činnosť sa začína 16. septembra po naplnení minimálneho
počtu členov. Dátum prvého stretnutia jednotlivých krúžkov bude
uverejnený na Fb a stránke CVČ.

číslo 16 vyjde
25. septembra
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Suverénna výhra
lukostrelcov z Malaciek
Trojmedzie – slovo ktoré vzbu
dzu
je záujem aj zvedavosť.
Práve spoločná hranica troch
štátov (Slovensko, Česko a Rakúsko) inšpirovala vznik lukostreleckých pretekov O pohár
troch krajín.

Vydarený prvý ročník
Športového leta v bowlingu
Počas leta sa seniori z Denného centra (Klubu dôchodcov) v Malackách pripravovali na skončenie 1. ročníka Športového leta v bowlingu. Nadviazali tak na vlaňajší nultý ročník.

Zakladateľom súťaže je lukostrelecký klub Sagittarius v Malackách
pod vedením manželov Petrášových. Tento rok sa konal 3. ročník.
V Hohenau an der March, Hodoníne
a Studienke sa opäť stretli lukostrelci z troch štátov. Súťažili v rôznych
divíziách lukov, od kategórie detí až
po veteránov.
V celkovom hodnotení sme pre
Slovensko získali 13 zlatých, 11
strieborných a 5 bronzových pohárov. Naša krajina vyhrala pred Rakúskom a Českom.

Záverečný turnaj pripravilo vedenie BBM Malacky. Nechýbali hostia, ktorí si zahrali mimosúťažne.
Nádhernú a chutnú tortu pripravila
Renáta Harbutová, trofeje a občerstvenie zabezpečilo vedenie klubu.
Víťazom 1. ročníka Športového leta
sa stal Ľubomír Dúnar, za ním skončili Alena Jurkáčková a Dáša Gulíšková. Výhercom srdečne blahoželáme.
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie organizátorom za uspo-

riadanie turnaja. Odrastenci, ako seniorov nazvali, sú pre tento šport zapálení celou dušou. Na tréningoch,
ktoré majú raz do týždňa, vydajú zo
seba veľa energie, avšak vždy sa tešia na ďalšie stretnutie. Za dva roky
seniorov neubúda, športuje ich pravidelne pätnásť. Dokonca by sa radi
zapojili do mestskej bowlingovej
ligy. Za všetko hovoria slová trénera
seniorov Josefa Smolinského: „Bow
ling je pre všetky generácie.“
Text a foto: V. Jahodová

Bezplatná právna
poradňa pre seniorov
20. september
4. október
18. október
od 10.00 h
Piatok 8. november
do 12.00 h
22. november
6. december
20. december

Bezplatná právna pomoc je určená pre seniorov s trvalým bydliskom
v Malackách. Na konzultáciu s právnikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať vopred, stačí
prísť na Mestský úrad v Malackách
(1. poschodie, číslo dverí 128). Prines
te si so sebou občiansky preukaz
(kvôli overeniu bydliska). Poradenstvo je diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu obrátiť v týchto oblastiach:
exekúcie,

rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva
manželov),
dedičské konanie,
zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy),
majetkové záležitosti (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na
liste vlastníctva, výpovede z nájmu),
spotrebiteľské problémy (reklamácie tovaru/služieb),
právna ochrana (usmernenia
v súdnych sporoch a v konaniach
pred štátnymi orgánmi).
Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastupujeme ani v konaniach na súdoch.
-red-

14. mieste. Vylepšiť si svoje postavenie môžu už v nedeľu 15. septembra
o 16.30 h. Na domácom štadióne
privítajú posledný tím tabuľky FK
Slovan Ivanka pri Dunaji, ktorý zatiaľ
získal iba jediný bod.
FC Malacky – ŠK Tomášov
1:1 (0:1)
Góly: 71. J. Sagula – 5. F. Kusalík
FK Slovan Most pri Bratislave –
FC Malacky 3:1 (0:1)
Góly: 52. a 71. T. Hrutka, 56. F. Šimora – 34. J. Hradil
M. Binčík

Hádzanári začali výhrou
Hádzanári Strojára Malacky
s omladeným tímom v tejto sezóne bojujú v prvej lige o návrat medzi extraligovú elitu.
Svoje pôsobenie začali výhrou
nad Sokolom Cífer 32:24.

V prvom polčase bol zápas absolútne vyrovnaný. Ak niekto viedol, tak to boli Malačania, ale vždy
len najviac o dva góly. V druhom
polčase mladý tím Strojára začal
hrať agresívnejšie a rýchlejšie, na čo
Cífer reagoval faulami. Rozhodujúci
náskok si Strojár vypracoval hneď
v prvej polovici druhého polčasu,
po tejto časti stretnutia Malačania
viedli 27:17 a zápas sa už len dohrával. Najlepšími strelcami našich
boli deväťgólový Roman Valachovič
a šesťgólový Roman Konečný.
V najbližšom kole sa Malačania
predstavia v sobotu 14. septembra
na palubovke Bratislavskej hádzanárskej akadémie.
Strojár Malacky – TJ Sokol Cífer
32:24 (14:14)
Zostava Strojára:
Roman Piaček (Marek Haberland)
– Jakub Krajčír (4), Tomáš Baláž, Da
vid Rybjanský (1), Samuel Švarc, Lukáš

Milá naša mama,
babka a prababka
Mária Boreková,
existuje deň, ktorý je iba raz v roku.
8. septembra si sa
dožila krásneho
veku 86 rokov. Čas nezastavíš, ale
spomienky zostanú. Prežila si vojnu, mala si veľmi ťažký život, prišla si o svojich blízkych, ktorých si
milovala.
Želáme Ti veľa, veľa zdravia a ďakujeme za lásku, ktorú stále dávaš.
K blahoželaniu sa pripájajú dcéra Dana s manželom, dcéra Hana
a Oľga s rodinami, vnúčatá a pra
vnúčatá, ktoré Ťa bozkávajú.

Septembroví
jubilanti

Futbalisti sa v úvode
sezóny trápia
V 4. kole (nedeľa 1. septembra)
doma remizovali s Tomášovom 1:1
a v 5. kole (sobota 7. septembra)
podľahli na ihrisku Slovana Most pri
Bratislave 1:3, hoci po prvom polčase vyhrávali 1:0.
V úvodných piatich kolách získali
iba tri body za tri remízy a spomedzi
16 tímov tabuľky sa nachádzajú na

blahoželanie

MALACKÁ MATRIKA
od 26. 8. do 1. 9. 2019

Text: R. Svetlíková,
foto: -vk-

Futbalisti FC Malacky zažívajú
neúspešný vstup do sezóny,
keď sa im v prvých piatich ligových kolách nepodarilo vyhrať
ani jeden zápas.
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Konečný (6), Ján Janoštiak (2), Michal
Ichman (2), Roman Valachovič (9),
Patrik Walter, Mário Prevaj (2), Marek
Mifkovič, Matej Adamkovič, Matúš
Novota (4), Peter Puškáč (2)
M. Binčík

80 rokov
Eva Čiljaková, Jozef Gašpar, Mária
Hlavatá, Mária Hricová, Valeria Janíková, Tomáš Láni, Mária Malá
85 rokov
Katarína Beňová, Mária Furianová,
Mária Gašparovičová, Margita Šefčíková
90 rokov
Mária Hudečková, Mária Jozefková, Anton Míšaný
91 rokov
Terezia Cagáňová, Ľudmila Kožu
chová
93 rokov
Jaroslav Galba
94 rokov
Emil Polák
96 rokov
Rozália Gajdárová
99 rokov
Hermína Labudová
Srdečne blahoželáme!
Povedali si ÁNO
Vanesa Spustová a Andrej
Hanisko

SPOMIENKY
10. septembra sme
si pripomenuli ne
dožitých 75 rokov
nášho deda, otca
a manžela Augus
tína Hoďu. Kto ste
ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Sú slová, ktoré si už
nikdy nepovieme.
Sú chvíle, na ktoré
nikdy nezabudneme.
11. septembra sme
si pripomenuli 2. vý
ročie úmrtia nášho
drahého manžela, otca a deda Mariana Rybianskeho. S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia
Marian a Martin s rodinami.

Tam hore, medzi hviezdami,
máme niekoho,
na koho nikdy nezabudneme.
15. septembra uply
nie 10 smutných
a ťažkých rokov
bez nášho manže
la, ocka a deda Já
na Bukovského.
Spomínajte s nami.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky
v srdci zostanú.
17. septembra si
pripomíname 8 rokov od úmrtia Jozefa Klasa z Malaciek. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka.
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Úspešný vstup

stolnej tenistky

Pavlíny Rajtokovej
do novej sezóny

Súčasťou Behu vďaky SNP
bola aj bežecká pošta
Beh vďaky SNP mal rekordnú účasť. Práve to však urobilo vrásky organizátorom, pretože značná časť bežcov sa prišla zaregistrovať na
poslednú chvíľu. To prinieslo problémy so štartovnými číslami a v cieli
pri vyhlasovaní výsledkov. Organizátorov to samozrejme mrzelo, ale
hojná účasť a pekné počasie im to vynahradili.

Hoci počasie už od rána odrádzalo od štartu na pretekoch, účasť na
36. ročníku Večerného behu zdravia
– Behu vďaky SNP sa zaradila v počte
účastníkov medzi najvyššie v histórii.
Na trať pretekov, ktoré sú masovým behom pre všetkých záujemcov,

Dr. J. Dérera). Jediným víťazom – Nemalačanom bol Matúš Bachratý zo
Závodu.
Medzi dorastenkami a dorastencami zvíťazili študenti Gymnázia
Malacky Adela Mikuličová a Matúš
Kuma. Ženské prvenstvo patrilo Ma-

lačianke Petre Pazderovej a členovi
atletického klubu AC Marekovi Ondrovičovi. Najmladším účastníkom
bol Adam Rusňák a najstaršími bo
li Jaroslava Strungová a Vojtech
Planka.
Ceny víťazom odovzdávali prednostka MsÚ Ľubica Čikošová, podpredseda Komisie pre šport a mládež
Ladislav Čas a člen komisie František
Hlavatý. Autorom trate bol František Čurka. Hladký priebeh pretekov
pomáhali zabezpečovať príslušníci
Okresného riaditeľstva Policajného
zboru SR z Malaciek, Mestská polícia
a členovia DHZ v Malackách. Finiš na
futbalovom štadióne spestril zoskok
vojenských parašutistov z Dopravného krídla v Kuchyni. Filatelisti
pripravili k podujatiu zaujímavú
prepravu poštových zásielok prostredníctvom bežca, a tak z malackej pošty odišlo v piatok viac ako
50 poštových lístkov s pamätnými
pečiatkami, ktoré odoslali pretekári či ďalší účastníci podujatia.
Organizátormi pretekov boli Komisia pre šport a mládež MsZ, Centrum voľného času Malacky, Atletický
klub AC Malacky, AD HOC, Dobrovoľný hasičský zbor Malacky a Klub zdravotne postihnutých detí a mládeže
v Malackách.

Dvaja stolní tenisti
MSK Malacky – Pavlína Rajtoková a Oliver
Sloboda – nás reprezentovali na turnaji Stiga Trophy v rakúskom
Grazi. Táto výborne
zorganizovaná súťaž
mala rôzne kategórie,
pričom každý hráč mohol štartovať v dvoch
a ešte aj vo štvorhre.
Pavlína nastúpila
na prvý turnaj v novej
sezóne v kategóriách
Unterliga a Open Damen. Obe sa jej podarilo vyhrať. Zo 14 zápasov prehrala iba jeden.
Srdečne blahoželáme!
Na to, že Oliver je
zatiaľ v prípravkách
a hrá iba trištvrte roka,
sa rozhodne nestratil.
V kategórii U13 odo-

hral šesť výborných zápasov, z ktorých dva
vyhral. Medzi staršími
a skúsenejšími proti
hráčmi v U15 nevyhral
ani jeden z piatich zá-

pasov, avšak za obrovský pokrok mu patrí
veľká pochvala.
Text a foto:
MSK Malacky

Džudisti v príprave
na jesenné súťaže

JUDO-club TJ Strojár Malacky zorganizoval v závere prázdnin letné
kondično-ozdravné sústredenie v Skalici – Zlatníckej doline. Okrem
našich členov sa zúčastnili aj členovia krúžku JUDO pri Centre voľného času Malacky.

Text: A. Pašteka, foto: M. Binčík

sa postavilo 332 bežcov a okrem nich
18 rodičov, ktorí sprevádzali tých najmenších. Po hymne, položení kytice
k pamätníku SNP a krátkom príhovore k nedočkavým pretekárom, najmä
deťom, preteky odštartoval prednosta Okresného úradu v Malackách Jozef Mračna.
V kategórii rodičov s deťmi bola
najrýchlejšia Romanka Habová,
ktorá bežala so sestrou. V žiackych
kategóriách zvíťazili Amélia Zelenáková (ZŠ Záhorácka), Richard
Mráz, Matias Michalovič (obaja ZŠ
Štúrova), Karen Grígelová (ZŠ Záhorácka), Regina Slezáková, Rebecca
Slezáková (Spojená škola sv. Františka Assiského) a Peter Prokop (ZŠ

Počas šiestich dní súťažili v družstvách (skok vo vreci, preťahovanie
lanom, štafeta, prekážková dráha,
hod medicimbalom, skok do diaľky,
prenášanie ping-pongovej loptičky)
a ráno nechýbala poriadna rozcvička (beh, rozcvičenie, kruhový tréning). Deti si dosýta užili aj Tarzániu.
Keďže nám počasie prialo, navštívili
sme kúpalisko, kde hrali rôzne vodné
hry. Na sústredení sme sa, samozrejme, venovali najmä džudu (teória,
opakovanie a zlepšenie techník, vychyľovanie). Deti si sústredenie užili
naplno a naštartovali sa na novú sú-

ťažnú sezónu. Tak ako každý rok,
JUDO-club TJ Strojár Malacky znovu organizuje Veľkú cenu Malaciek
(13. ročník) a Memoriál Jakuba
Habudu v jude žiakov a žiačok (14.
ročník). Súťaž sa bude konať v sobotu 21. septembra o 10. 45 h v športovej hale Malina. Je to jediná súťaž
tohto druhu v Malackách. Srdečne
vás všetkých pozývame.
Na tréningoch v telocvični TJ Strojár Malacky radi privítame všetky deti
vo veku od 6 rokov.
Text a foto:
S. Zajacová Kunšteková
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