
Na slávnostnom otvorení parko
viska sa okrem vedenia mesta zú

častnili predseda Bratislavského sa
mosprávneho kraja Juraj Droba, ge
nerálny riaditeľ Železníc Slovenskej 
republiky Juraj Tkáč, generálny ta
jomník služobného úradu Minister
stva pôdohospodárstva Jaroslav Re
gec, vedenie mesta Malacky a  ďalší 
hostia. Príjemnú a neformálnu at mo
sféru dopĺňali autá – veterány a skve
lá hudba v podaní Funny Fellows.

Vjazd a  výjazd autami je možný 
cez tzv. dolné rameno medzi Legio
nárskou ulicou a  nadjazdom. Blízka 
železničná a  autobusová stanica je 
dostupná pešo za pár minút. Par
kovisko má primárne slúžiť cestujú
cim zo vzdialených častí Malaciek 
a z okolitých obcí, aby odstavili svoje 
vozidlá a prestúpili na verejnú dopra
vu (vlak, autobus).

Projekt Zvýšenie kapacity pre-
stupného terminálu IDS v mes-
te Malacky prostredníctvom 
vybudovania záchytného par-
koviska P+R je financovaný 
z  Integrovaného regionálneho 
operačného programu. 

Vízia dotiahnutá 
do reálneho výsledku

„Pred troma rokmi sme sa s poslan
kyňami a  poslancami mestského za
stupiteľstva rozhodli prispieť k rozvoju 
verejnej osobnej dopravy a prišli sme 
s  myšlienkou vybudovania záchytné
ho parkoviska v Malackách. Kúpili sme 
pozemok v areáli bývalej píly a pripra
vili projekt, s  ktorým sme sa úspešne 
uchádzali o  financovanie z  eurofon
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úVoDník

Veľkoobjemový zber bude pre
biehať počas októbra, postupne vo 
všetkých štyroch obvodoch mes
ta, každý týždeň v  jednom obvode. 
V rámci jednotlivých obvodov sú ur
čené miesta, kde sa pristavia veľko
kapacitné kontajnery a  do ktorých 
môžu obyvatelia vyniesť odpad. 
V piatok sa kontajnery pristavia, v so
botu vyvezú a  znovu pristavia na 
mie sto. V pondelok sa vyvezú opäť 
a odvozné miesta sa vyčistia.

Veľkokapacitné kontajnery sú ur
čené výlučne pre obyvateľov  Mala
ciek – fyzické osoby. Nie sú určené 
pre podnikateľov, aby sa zbavovali 
odpadu v rámci svojich podnikateľ

ských aktivít  (pri prerábkach bytov 
a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov 
PATRí: 

nábytok rozbitý na dosky, kober
ce, matrace a  odpad, ktorý nepatrí 
do komunálneho odpadu ani do se
parovaného zberu.

Do veľkoobjemových kontajnerov 
nEPATRí: 

pneumatiky, elektroodpad, ba
térie a akumulátory, stavebný od
pad, nebezpečný odpad (farby, oleje  
a pod.).

Veľkoobjemový zber 
odpadu po novom

Zber veľkoobjemového odpadu bude mať nové pravidlá. Z technic-
kých príčin už totiž nie je možný starý spôsob, keď obyvatelia vyložili 
odpad pred svoje domy.

Pokračovanie na strane 3 Pokračovanie na strane 2

Jeseň
Chladné rána, skorá tma, pada

júce listy – je tu jeseň. Veľa ľudí ju 
nemá rado, pretože znamená roz
lúčku s  letom a  zároveň prináša sy
chravé počasie. Mnohí ju ale zasa 
majú radi  napríklad kvôli vôni hrí
bov a  krásnym farbám prírody. Aby 
bola jeseň v Malackách pre každého 
príjemná, je tu pestrá ponuka pod
ujatí. V  kaštieli je výstava Hasičské 
hobby, prichádza Malacká šošovi
ca, Hambáljarmok, festival Zejde
me sa na hambálku aj Ekotopfilm. 
A  bude aj jedna veľká novinka. Za 
strašidlami nemusíme chodiť do Boj
níc, Holíča či Smoleníc, o pár dní ich 
zažijeme aj u  nás. V  kaštieli sa totiž 
pripravuje Zámocké strašid lenie. 
O podrobnostiach tohto nového po
dujatia budeme postupne informo
vať v mestských médiách.

Verím, že nás a  naše mesto čaká 
príjemná jeseň a že nám ju nepokazí 
ani množstvo dopravných obmedze
ní. Žiaľ, bez nich sa nedajú opraviť 
cesty, ani chodníky, ani parkoviská, 
ani vnútrobloky, ba ani plynovody. 
Priestor nenafúkneme, preto nám nič 
iné nezostáva, iba pochopenie a  tr
pezlivosť. Kto chce frflať, ten frfle bez 
ohľadu na ročné obdobie. My ostatní 
sa tešme z farieb prírody a z toho, že 
v Malackách to stále žije. 

Milí priatelia, želáme vám príjem
nú jeseň.

Ľ. Pilzová 
Záchytné parkovisko 
už slúži verejnosti
Parkovisko má prívlastok inteligentné, tešiť sa môžu aj cyklisti

Verejnosť môže od pondelka 23. septembra využívať nové záchytné 
parkovisko. nachádza sa v areáli Píla neďaleko železničnej i auto-
busovej stanice. Jeho kapacita je 91 miest (86 štandardných, 5 pre 
zdravotne postihnutých). Parkovanie je bezplatné a budú ho moni-
torovať bezpečnostné kamery mestskej polície. onedlho pribudne 
aj krytý prístrešok pre bicykle. 
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Pravdepodobne všetci Ma
lačania videli video, ako sa ne
dávno na slimáku ocitlo auto. 
Jeho vodič – nevedno, prečo 
– vošiel na úzky nadchod, urče
ný iba pre peších, a nevedel sa  
odtiaľ dostať preč. Videozá
znam obletel aj celé Slovensko. 
Je nepochopiteľné, že nikto  
zo svedkov nevolal políciu, 
pretože všetci prítomní použí
vali svoje mobily na nahrávanie 
situácie. 

Auto so značkou z  okresu 
Partizánske vlastní mladý muž, 
ktorý býva v Malackách. Môže 
mu hroziť pokuta do 300 €  
a odobratie vodič ského pre-
ukazu na 2 roky. 

Upozorňujeme, že slimák je  
určený iba pre chodcov. Ak má
te bicykel, ste povinní z  neho 
zo sadnúť a ísť pešo.

-red-

Rekonštrukcia ulice Duklianskych 
hrdinov pokračuje opravou ďalšieho 
pruhu vozovky. Jednosmerná dopra
va v smere z Malaciek do Rohožníka 
sa v blízkom čase presunie do na
novo vyasfaltovaného ľavého pruhu 
a stavebné mechanizmy teraz pracu

jú v pravom pruhu. Súčasťou prác je 
aj oprava parkoviska pri nemocnici. 
Zrekonštruované parkovacie miesta 
by mali začať slúžiť verejnosti o dva 
týždne. Obchádzková trasa v smere 
do mesta zostáva nezmenená: Písni
ky – Hlboká – Hurbanova.           -lp-

Poslanci 
schválili 
ďalšie dva 
projekty

Mestské zastupiteľstvo na sep
tembrovom rokovaní schválilo dva 
projekty, pri ktorých sa bude mesto 
uchádzať o financovanie z externých 
zdrojov: cyklotrasa Partizánska – 
Cesta mládeže a verejná nabíjacia 
stanica elektromobilov.

Cyklotrasa Partizánska – Cesta 
mládeže predstavuje tretiu etapu 
nosnej siete cyklistických chodní
kov, ktorá prepojí Partizánsku ulicu 
cez centrum mesta (Ľuda Zúbka, Ná
mestie SNP, Mierové námestie, Veľ
komoravská) po Cestu mládeže. Cel
kové investičné náklady sa odhadujú 
na 1 758 000 €, pričom mesto by sa 
podieľalo spolufinancovaním vo výš
ke takmer 88 000 €. 

V rámci druhého projektu by ma 
la v centre mesta vyrásť verejne prí
stupná nabíjacia stanica s  dvomi 
konektormi pre súbežné nabíjanie 
dvoch elektromobilov. Maximálna 
výška dotácie od Ministerstva hospo
dárstva SR je 5 000 €, mesto by v prí
pade úspešného projektu zaplatilo 
11 710 €. 

Všetky materiály, uznesenia a zá
znamy sú k dispozícii na stránke mes
ta www.malacky.sk, časť MESTO – 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Najbliž
šie rokovanie MsZ bude 29. októbra.

-lp-

Národná diaľničná spoločnosť 
vyhlásila tender na dodanie projek
tovej dokumentácie pre územné 
a stavebné konanie pre stavbu križo
vatky D2-Rohožník. Vďaka nej sa od
kloní nákladná doprava z obývaného 
územia Malaciek. „Napĺňa sa ďalší 
náš spoločný cieľ. Križovatka D2Ro
hožník už prešla dlhým a náročným 

procesom posudzovania vplyvov na 
životné prostredie – EIA – a teraz vi
díme druhý podstatný krok vpred.  
Za pomoc ďakujem aj vedeniu Brati
slavského samosprávneho kraja, ke
ďže okrem diaľničnej križovatky už 
riešime dodanie štúdie pre obchvat 
Malaciek od Veľkých Levár,” vyhlásil 
primátor Juraj Říha.         -red-

Začala sa rekonštrukcia 
sídliska Domky

V pondelok 23. septembra sa začala rekonštruovať časť sídliska Domky, 
konkrétne zóna ohraničená ulicami Bernolákova a Veľkomoravská, vrátane 
priestoru pred garážami. Výsledkom prác bude oprava existujúcich parkova
cích miest, vybudovanie nových parkovacích miest, rekonštrukcia prístupo
vých ciest, chodníkov, kontajnerového stojiska a vstupov k vchodom. Rekon
štrukcia potrvá do 8. novembra.                    -lp-/-otano-

Prípravy novej diaľničnej 
križovatky pokračujú

oprava parkoviska 
pri nemocnici

na slimáku uviazlo 
osobné auto

dov. Samozrejme, objavili sa aj úskalia 
a  prekážky, ale všetko sme napokon 
zvládli. Som mimoriadne rád, že sme 
dokázali našu víziu dotiahnuť do re
álneho výsledku,” povedal primátor 
Malaciek Juraj Říha. 

Zároveň vyzdvihol spoluprácu 
mnohých úradov, inštitúcií a  orgá
nov. Železnice Slovenskej repub
liky umožnili postaviť parkovisko 
v ochrannom pásme železnice, Bra

tislavský samosprávny kraj umožnil 
parkovisko napojiť na regionálnu 

cestu. „Hlavným cieľom budovania 
dopravných terminálov a záchytných 
parkovísk je skvalitniť infraštruktúru 
verejnej osobnej dopravy pre obyvate
ľov. Ide o príspevok k trvalo udržateľ
nej mobilite, v  rámci ktorej cestujúci 
uprednostní verejnú osobnú dopravu 
pred individuálnou automobilovou. 
Tento rok bude ešte otvorený termi
nál verejnej osobnej dopravy v Šen
kviciach a postupne pôjde niekoľko 
ďalších projektov vrátane Dunajskej Lužnej, Pezinka a Ivanky pri Dunaji,“ 

vyhlásil predseda Bratislavského sa
mosprávneho kraja Juraj Droba. 

Vodiči nájdu voľné parkovacie 
miesto aj cez mobil 

Súčasťou parkoviska je inteligent
ný systém parkovania ParkDots od 
spoločnosti PosAm. Vďaka senzo
rom, nainštalovaným priamo na par
kovacích miestach, vodiči nájdu voľ
né miesto aj cez mobil. Stačí, keď 
si stiahnu bezplatnú aplikáciu 
ParkDots. „Informácie sú v reálnom 
čase dostupné pre vodičov v  mobil
nej aplikácií, ako aj na informačných 
LED tabuliach. Toto riešenie zníži po
čet zbytočných jázd a uľahčí vodičom 
hľadanie voľných parkovacích miest,“ 
vysvetlil Martin Ivančík zo spoloč
nosti PosAm. Malacky sa tak pripojili 
k mestám ako Nitra, Trenčín, Trnava, 
Liptovský Mikuláš či Bratislava, v kto
rých ParkDots monitoruje obsade
nosť parkovacích miest. 

Spolupráca Malaciek a Železníc SR 
bude pokračovať

Ako ďalej informoval primátor 
Malaciek na oficiálnom otvorení zá
chytného parkoviska, dobrá spolu
práca so Železnicami SR bude po
kračovať. Mesto plánuje v  tesnej 
blíz kosti železničnej stanice vybu
dovať cykloparkovisko. „Železnice už 
s projektom súhlasili. Pravdepodobne 
začiatkom budúceho roka sa budeme 
uchádzať o  podporu z  ministerstva 
dopravy. Súčasťou cykloparkoviska 
by mali byť prístrešky pre bicykle, 
mobiliár, pumpy, servisné náradie či 
úschovňa prílb. V pláne je vybudovať 
aj zelený parčík pre všetkých cestujú
cich. Hlavným zámerom je aby cyk
loparking stál v blízkosti železničnej 
stanice a zároveň aby stál na spojni
ci dvoch budúcich cyklotrás:  Druž
stevná –  Radlinského a  Pezinská – 
Priemyselný park,” doplnil J. Říha.

Text: Ľ. Pilzová, I. Sochorová, 
foto: S. osuský, D. krakovský

Záchytné parkovisko 
už slúži verejnosti
Dokončenie zo strany 1

Parkovací senzor
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„Jedna bola určená na skupinové 
vyučovanie, pretože v nej doteraz ne
bola počítačová technika. Získali sme 
priestor na výučbu informatiky i  cu
dzích jazykov. V  druhej učebni bola 
zastaraná technika vymenená za mo
dernejšiu. Dve nové tabule s datapro
jektormi ponúkajú možnosť pracovať 
s programom 3D,” informovala riadi
teľka školy Katarína Habová. Dopl
nila, že škola nadobudla edukačné 
softvéry, ktoré ponúkajú rôzne výu
kové programy pre vyučovanie na 
druhom stupni, najmä v rámci pred
metov chémia či biológia – napríklad 
zaujímavé prezentácie o ľudskom te
le, kolobehu vody atď. Takže prvým 
veľkým plusom je nespochybniteľ
né zatraktívnenie výučby. Túto sku
točnosť potvrdili aj učiteľky Klaudia 
Kopcová a Monika Mifkovičová, kto
ré mali v čase našej návštevy hodinu  
vo vynovených triedach. „Nové vyba
venie umožňuje deťom pracovať efek
tívnejšie. Učia sa pracovať s  balíkom 
Office 365. Ten im dáva možnosť vy
pracovávať úlohy, komunikovať na
vzájom i s vyučujúcimi či spoločnú prá  
cu na úlohách. Žiaci majú istotu v ulo
žení dokumentov,” vysvetlila K. Kop
cová.

Ďalším prínosom projektu sú do
plnené zbierky učebných pomôcok 
v kabinetoch fyziky, techniky a bioló
gie. „Ide o veci, ktoré nám chýbali, od 
jednoduchých silomerov, cez optické 
súpravy, modely rastlín, častí ľudského 
tela až po svetelný mikroskop. Veľmi 
sa nám páčia elektronické stavebnice 
na vyučovanie fyziky a techniky, ktoré 
ocenili aj samotní vyučujúci,” priblížila 
riaditeľka s tým, že škola má k dispo
zícii moderné biologickochemické 

aj  fyzikálne laboratórium už viacero 
rokov. Predkladaný projekt umožnil 
doplniť vybavenia laboratórií či ka
binetov, preto sa rozhodli ísť cestou 
modernizácie.

Cieľom projektu Modernejšie 
v Dé rerke prioritne zostáva vytvore
nie učebne na informatiku, pretože 
jej výučba sa musí deliť – išlo teda aj 
o riešenie potrebného priestoru. Da
taprojektory s možnosťou interaktív
neho vzdelávania zároveň posúvajú 
využitie novovzniknutej triedy aj na 

vyučovanie cudzích jazykov. Tým, že 
škola má delených viacero vyučova
cích hodín, je učebňa naplno využí
vaná.

„Každý posun v technickom vyba
vení vnímame veľmi priaznivo. Usilu
jeme sa o to, aby boli v každej miest

nosti programy, ktoré tam majú byť, 
nech majú učitelia pri výučbe jednot
livých predmetov pohodu,” uzavrela  
K. Habová. 

Text a foto: I. Sochorová

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO 

 Dérerka pokračuje
cestou modernizácie

najstaršia škola v  Malackách – ZŠ Dr. J. Dérera – zaznamenala ďal-
ší posun vo svojej modernizácii. Projektový zámer samosprávy ako 
zriaďovateľa pod názvom Modernejšie v Dérerke – v rámci Integro-
vaného regionálneho operačného programu (IRoP) – priniesol dve 
vynovené učebne.

Vynovené učebne 
aj v ZŠ Štúrova

V ZŠ Štúrova sa rámci projektu 
Vynovené učebne – kvalitnej-
šia výučba modernizovali dve 
IKT učebne, na ktoré mesto získa
lo financie z Integrovaného regi
onálneho operačného programu 
(IROP).

Modernizácia učebne pre 
16 žiakov – rozvody štruktúro
vanej kabeláže, nové osvetlenie, 
16x nové PC, stoly, stoličky, mul
tifunkčná tlačiareň, 3D tlačiareň, 
interaktívny projektor + projekč
ná tabuľa + interaktívne pero, no
tebooky pre učiteľov, software.

Modernizácia učebne pre 
12 žiakov – 12x nové PC, multi
funkčná tlačiareň, 3D tlačiareň, 
interaktívny projektor + projekč
ná tabuľa + interaktívne pero, no
tebooky pre učiteľov, software.

úSR Msú

Modernejšie 
v Dérerke
Vybudovanie a  modernizácia 
dvoch IkT učební – vytvorenie 
učebne pre 15 žiakov – stavebné 
úpravy spojené so sanáciou vlh
kosti, rozvody štruktúrovanej ka
beláže, nové osvetlenie, 15x nové 
PC, stoly, stoličky, multifunkčná 
tla čiareň, 3D tlačiareň, interaktív
ny projektor, projekčná tabuľa, 
interaktívne pero, notebooky pre 
učiteľov, software.

Modernizácia existujúcej IKT  
učebne – 17x nové PC, multifunkč-
ná tlačiareň, 3D tlačiareň, interak
tívny projektor, projekčná tabuľa, 
interaktívne pero, notebooky pre 
učiteľov, software.
Modernizácia fyzikálnej učeb-
ne – modernizácia a  doplnenie 
didaktických pomôcok – 57 rôz
nych elektronických stavebníc, 
pomôcky pre fyziku – silomery, 
op tické sady.

úSR Msú

Elektroodpad sa môže voziť na 
zberný dvor Partizánska celoročne 
a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad 
sa môže voziť celoročne na zberné 
dvory.

Pristavené veľkokapacitné 
kontajnery 
I. obvod, 4.–7. októbra 
•  Pezinská (pred kasárňami)
•  Dielenská (pri odbočke na bazár)
•  Partizánska – Zámocká (križovatka 

pod nadjazdom)
•  Partizánska (vnútroblok pri stojisku 

kontajnerov)
•  Hviezdoslavova (pri Agre)
•  Hviezdoslavova – pri Mototechne 
•  Družstevná – pri mlyne 
•  Záhorácka (pri záložni, stojisko kon

tajnerov)
•  Kollárova (pri koľajniciach)
•  Vajanského (pri koľajniciach)
•  križovatka Kukučínova – Mansueta 

Olšovského
•  Mansueta Olšovského (na konci, pri 

záhradách)

•   Kukučínova (pri vodároch)
•  záhradkárska osada Prídavky 

II. obvod, 11.–14. októbra 
•  Nádražná – Štefana Čulena – Pavla 

Bla hu (Pepsi Cola, zadná brána)
•  križovatka Petra Jilemnického – Ľu-

da Zúbka
•  Kozia – ubytovňa Agra
•  Jána Hollého – druhá časť Martina 

Benku
•  Cesta mládeže – Veľkomoravská 
•  Cesta mládeže – modrý činžiak pri 

ceste
•  križovatka Svätoplukova – Jána Hol

lého
•  križovatka Vlastenecká – Príjazdná
•  križovatka Bernolákova – Veľkomo

ravská (trafostanica)

III. obvod, 18.–21. októbra 
•  Vinohrádok
•  gen. Štefánika – jasle, veterinár
•  gen. Štefánika – zastávka Tabarín
•  Stupavská – bývalé Zberné suroviny
•  trafostanica pri Betánii
•  Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko

•  Štúrova – detské ihrisko a škola
•  Štúrova – pri potoku
•  križovatka Štúrova – Boreckého – L. 

No vomeského 
•  trafostanica V. Clementisa – Jozefa 

Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
•  Kalista Orgoňa – parkovisko
•  križovatka Jánošíkova – Príjazdná
•  križovatka Záhradná – Stromová – 

Olšiny 
•  križovatka Gaštanová pri Hobbi

IV. obvod, 25.–28. októbra 
•  Záhradná – Jesenského – Dubov

ského (pri detskom ihrisku)
•  Sadová (pod lesom)
•  Dubovského (bytovky Vojenských 

lesov)
•  križovatka Rakárenská – Táborisko
•  Na majeri – parkovisko pri Vojen

ských lesoch 
•  križovatka Rakárenská – Duklian

skych hrdinov
•  križovatka Tichá - Duklianskych hr

dinov
•  Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fy

topharme)

•  križovatka Oslobodenia – Legionár
ska 

•  križovatka Rudolfa Dilonga – Nad 
výhonom

•  križovatka Hurbanova – Lesná – Bo
ženy Nemcovej

•  križovatka Hurbanova – Janka Kráľa
•  križovatka Hurbanova – Hlboká
•  križovatka Písniky – Džbánkareň
•  križovatka Džbankáreň – Vysoká – 

Hlboká
•  križovatka Hodžova – Hlboká

I. obvod: Družstevná, Záhorácka, 
Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prí
davky, Pribinova, Mansueta Olšovské
ho, Nová, Vajanského, Sládkovičova, 
Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, 
Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, 
Továrenská, Partizánska, Radlinského, 
Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, 
Mlyn ská, Brnianska, Mierové námestie, 
Priemyselná, Sasinkova.

II. obvod: Kozia, Martina Benku, 
Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, 
Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slo
venská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, 

Ulica Ludwiga Angerera, Pavla Hallo
na, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dére
ra, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavo
va, Svätoplukova, Vlastenecká, Robot
nícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama 
Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúb
ka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, 
Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola 
Virsíka, Bernolákova.

III. obvod: Záhradná, Brezová, Ja
vorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gašta
nová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, 
Štúrova, Boreckého, L. Novomeského,  
Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gab
číka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, 
kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, 
Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. 
M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrá
dok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, 
záhradkárska osada Olšiny. 

IV. obvod: Oslobodenia, Legionár
ska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, 
Hurbanova, Boženy Nemcovej, Jan
ka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, 
Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hr
dinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Tábo
risko, Sadová, Dubovského, Jesenské
ho, Na majeri.

TEkoS/-lp-

Veľkoobjemový zber odpadu po novom
Dokončenie zo strany 1
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Tradičné remeselné trhy Ma-
lacká šošovica sa uskutočnia 
v sobotu 28. septembra na svo-
jej domovskej pôde v parku na 
kláštornom námestí. návštev-
níci tam tradične nájdu stánky 
šikovných ľudí z Malaciek i oko-
lia s rozmanitým sortimentom. 
Dominovať budú ručne robené 
výrobky. 

V programe je najväčším ťahú
ňom krst debutového albumu ma
lackej speváčky Lýdie Novotnej. „Lyd
ka je už našou stálicou a veľmi sa teší
me z toho, že sa jej splnil sen. Jej album 
Žijem ako cítim je skutočne svetový. 
Nahrala ho v spolupráci s Dominikom 
Štofkom z kapely King Shaolin. Náme
ty na piesne, ktorých texty si sama pí
še, čerpá zo života. Ako sama tvrdí, sú 
odrazom jej radosti a  lásky k životu,”
dodávajú organizátori. Nasledovať 

bude hodinový koncert Lydky s ka
pelou. Program doplnia sprievodné 
podujatia – maľovanie na tvár, tvori
vé dielničky s montessori prvkami, či

táreň, prezentácia Malackých zbera
čov. Môžete sledovať malackých 
výtvarníkov pri ich tvorbe, prípadne 
si dať namaľovať portrét. Od 10. do 
12. hodiny budú otvorené Pálffyov
ské krypty, od 10. do 14. hodiny bude  

v  te locvični cirkevnej školy podujatie 
Pohybovne – Rozhýb ma. Všetci ste 
srdečne vítaní. 

Text a foto: L. Vidanová

KULTÚRA

Koncom júla sa žiaci Petra Pavlíka 
s inscenáciou ECo zúčastnili na Ce
lonárodnom festivale Gorazdov 
Močenok 2019. Predstavenie získa
lo Diplom a  cenu za inšpiratívne 
spracovanie témy a  Peter Pavlík 
získal ocenenie za svoj režijný de-
but. 

Na prelome augusta a  sep
tembra sa súbor Petra Weincille-
ra s  inscenáciou krivoprísažník 
zúčastnil na 97. ročníku Scénickej 
žatvy v Martine. Ide o najvyššiu ne
súťažnú divadelnú prehliadku ne
profesionálnych divadiel a  výher
cov celoštátnych súťaží. Náš súbor 
tam postúpil ako víťaz 68. Hviezdo
slavovho Kubína. V programe Scé
nickej žatvy vystúpila aj nikoleta 
Palkovičová s  prednesom básne 
P. O. Hviezdoslava nový svet. Do 
Martina postúpila ako víťazka ce
loštátneho Hviezdoslavovho Kubí

na. Na konci októbra 2019 sa žiaci 
ZUŠ predstavia na festivale TvorBA, 
ktorý organizuje Národné osvetové 
centrum a je prehliadkou najlepších 
súborov Slovenska nielen v  oblasti 
divadla, ale aj vo folklóre, výtvar
nom umení, amatérskom filme, 
prednese, hudbe a pod. 

30. augusta Michaela Slobo-
dová pod pedagogickým vedením 
Petra Weincillera účinkovala na Me
dzinárodnom festivale nových fo
riem kabaretného a pouličného di
vadla s  názvom Amplión v  Banskej 
Štiavnici, kde predniesla text Ivany 
Sajko Žena Bomba a stretla sa s veľ
kým diváckym ohlasom. 

Divadelníkom srdečne blaho
želáme a  želáme veľa úspechov aj 
v  školskom roku 2019/2020. Nech 
je aspoň taký úspešný, ako bol ten 
predchádzajúci.

Text a foto: ZUŠ

n sobota 28. 9. – sobota 5. 10.
12. ročník divadelného festivalu 
ZEJDEME SA nA HAMBÁLkU, MCK 
– Kultúrní domeček, MCK – Spolo
čenský dom

Vstupenky na jednotlivé predsta
venia si môžete zakúpiť v  pokladni 
kina vždy hodinu pred akýmkoľvek 
filmovým či divadelným predstave
ním alebo elektronicky cez stránku 
www.mckmalacky.sk.

n utorok 1. 10. o 10.00 h
otvorenie výstavy Divadelného ústa
vu Bratislava Z príbehu do príbehu 
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. po
schodie, vstup voľný

n sobota 12. 10. – nedeľa 13. 10.
Malacké strašenie – Kaštieľ, vstupné 
6,50 €

n utorok 15. 10. o 18.00 h
Stretnutie s históriou – MCK – ga
léria, Záhorácka 1919, 1. poschodie, 
vstup voľný

n nedeľa 20. 10. o 17.00 h
Rozprávková nedeľa – Divadlo na 
hoj dačke: Sofia z predmestia, MCK 
– Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 
3, vstupné 4 €

n pondelok 21. 10. o 18.00 h
koncert Veselá trojka Pavla krš ky,  
MCK – Kultúrní domeček, Hviez do
slavova 3, vstupné 10 € predpredaj, 
12 € na mieste

n štvrtok 24. 10. o 17.00 h
vernisáž výstavy Andrej Hlásný, 
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. po-
schodie, vstup voľný

n sobota 26. 10. o 18.00 h
Divadelné predstavenie Divadlo na 
hambálku – A. Goldflam: Dámska 
šatňa, réžia: Vlado Zetek, MCK – Kul
túrní domeček, Hviezdoslavova 3, 
vstupné 5 €

n pondelok 28. 10.
Medzinárodný festival filmov Ekoto-
pfilm – Envirofilm (www.ekotop-
film.sk), MCK – Kultúrní domeček, 
Hviezdoslavova 3, vstup voľný

n utorok 29. 10. o 18.00 h
Klub cestovateľov – OZ Zenit – Mi-
loš kuchárek: kolumbia – beseda  
a pre mietanie fotografií, MCK – ga
léria, Záhorácka 1919, 1. poschodie, 
vstup voľný

n utorok 29. 10. o 19.00 h
Divadelné predstavenie – Baby na 
palube, MCK – Kultúrní dome ček, 
Hviezdoslavova 3, vstupné: 10 €

n
MCk Malacky je poberateľom kul-
túrnych poukazov.

október
2019
Zmena programu a  vstupného 
vyhradená. 

 Divadelníci ZUŠ 
sa činili aj v lete

Hoci si žiaci i  učitelia vychutnávali zaslúžené prázdniny, naši herci  
sa aj počas leta zúčastnili na divadelných festivaloch.

Nová
brožúrka 
o kryptách

Mestské centrum kultúry (MCK) 
vydalo novú brožúru o  kryptách 
pod františkánskym kostolom. Ten
to propagačný materiál vznikol aj 
za  použitia financií z  dotácie Bra
tislavského samosprávne ho kraja, 
ktoré MCK získalo v rámci projektu 
obnovy a  modernizácie expozície 
v kryptách. 

Brožúra je pre záujemcov dostup
ná nielen v kryptách, ale aj v Turistic
koinformačnej kancelárii (Budova 
MCK, Záhorácka 1919) a v kaštieli.

MCk

Malacká šošovica 
spojená s krstom

V kaštieli 
 bude strašiť

Chcete sa báť a  zabávať? Zažite 
dva dni plné zábavy, tvorivých dielni
čiek a strašidiel! Kedy a kde? V piatok 
11. októbra a v sobotu 12. októbra 
v kaštieli v Malackách.

Pre návštevníkov budú priprave
né strašidelné prehliadky, ktoré však 
budú vhodné aj pre najmenších. Pre
daj vstupeniek v sieti predpredaj.sk. 
Viac informácií: www.strasidlenie.
sk.          -red-
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Riaditeľka školy Elena Krajčírová 
a  zástupkyňa Janka Krejčová získali 
pozvanie Spojeného ústavu pre jad

rový výskum v Dubne (Rusko) a Júlia 
Jánošíková stážovala v Európskej or
ganizácii pre jadrový výskum  CERN 

(Švajčiarsko). Pre učiteľky boli štu
dijné pobyty prínosné. Získali no
vé odborné informácie z  oblasti 
jadrového výskumu, inšpirovali sa 
k  zavedeniu nových foriem výučby 
i  popularizácie výsledkov jadrovej 
fyziky. Už v  tejto fáze uskutočňujú 
konkrétne kroky. Na škole rozšíri

li učebné osnovy predmetu Expe
rimentálne vedy o  vybrané témy 
z  jadrovej fyziky. V  novembri budú 

organizovať vedeckopopu lárny 
večer pre širokú verejnosť, za meraný 
na popularizáciu jadrového výsku
mu. Zároveň získali ponuku stá že 
v Dubne pre študentov školy. O túto 
formu spolupráce má škola seriózny 
záujem.

Text a foto: Gymnázium Malacky

„Dievčatám a  chlapcom patrí 
naše veľké poďakovanie, pretože  
našli v sebe vnútornú motiváciu, pra
covali na sebe, na svojom talente a 
osobnostnom rozvoji. Sme na nich 
hrdí,” povedala projektová manažé
rka ICM Miriam Kottlík. DofE je vzde
lávací program pre mladých vo veku 
14–24 rokov, ktorý funguje viac ako 
šesť desaťročí. Založil ho vojvoda 
z Edinburghu, manžel kráľovnej Alž
bety, princ Filip. Cieľom programu je 
naučiť mladých samostatnosti, zod
povednosti, vytrvalosti a sociálne

mu cíteniu. Funguje v 140 krajinách 
sveta a absolvovalo ho už 8 miliónov 
mladých ľudí. Študenti môžu svoj 
charakter rozvíjať v štyroch oblas
tiach – dobrovoľníctvo, šport, dob
rodružná expedícia, rozvoj svojho 
talentu. Ciele dosahujú počas šies
tich, 12 alebo 18 mesiacov, podľa 
toho sa zaradia na určitú úroveň a na 
konci dostanú bron zové, strieborné 
alebo zlaté ocenenie.

Program na Slovensku funguje 
od roku 2007 a momentálne je doň 
zapojených 170 škôl v celej krajine. 

Ceremóniu v Starej tržnici v Bra
tislave otvorila prezidentka Sloven
skej republiky Zuzana Čaputová. 
„Nie je to ale len medzinárodná cena, 
ktorú si odnášate. To najcennejšie je 
vaša skúsenosť z vytrvalej práce na 
sebe a na pomoci svojmu okoliu. Vo 
svojom inauguračnom prejave som 
hovorila o tom, že ponúkam srdce, ro
zum a ru ky. Aj dnes si pomôžem tou to 
myšlienkou. Vy ste rozvíjali svoje srd
ce a súcit s tými, ktorí potrebovali po
moc. Či už to boli ľudia, príroda alebo 
iné živé tvory, ktorým ste  pomáhali, 
bez súci tu by to nešlo,” povedala. 

Mladým ľuďom ocenenia odo
vzdávali veľvyslanec Spojeného 
krá ľovstva Andrew Garth, hokejista 
Michal Handzuš a speváčka Celeste 
Buckingham.

Text a foto: ICM

 Fyzikárky malackého gymnázia stážovali

 Mladí Malačania dostali
 Medzinárodnú cenu DofE

Učiteľky fyziky štátneho gymnázia v Malackách absolvovali počas 
leta odborné stáže v medzinárodných centrách jadrového výsku-
mu.

Viac ako 600 mladých ľudí z Bratislavského kraja bolo ocenených 
Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu (DofE). ocenenie si 
prevzali aj členovia Informačného centra Malacky (ICM) Veronika 
kuchťáková, natália Viskupičová, Ivan Sedlák,  nicolas Gazdič, Sa-
muel Schulz a Daniel Čus. Uspieť im pomáhali mentori a pracovníci 
s mládežou z ICM.

Situácia v karanténnej stanici 
v Malackách je už viac ako me-
siac kritická. Preplnené koter-
ce,  ako dôsledok dlhodobého 
prekračovania kapacít, zna-
menajú zhoršené podmien-
ky a diskomfort pre psíkov aj 
ošetrovateľov.

Pre zvýšený počet odchytov 
pracovníci útulku dočasne umiest
ňujú psíky do klietok spoločne, čo 
vedie k častým konfliktom.

Karanténna stanica prosí o  po
moc ľudí, ktorí by vedeli pomôcť 
s  takzvanou dočasnou opaterou, 
tzn. osvojením si psíka, kým sa ne
nájde nový alebo pôvodný majiteľ. 

Odbremenením stanice pomôže
te a  uvoľníte miesto pre nových 
zatúlancov.

V prípade, že si nemôžete psíka 
osvojiť, karanténna stanica taktiež 
hľadá výpomoc pri kŕmení, venče
ní a bežnej starostlivosti. Pracovný 
pomer na dohodu v  rozhraní asi 
10 hodín týždenne je vhodný pre 
všetkých plnoletých milovníkov 
zvierat.

Pomôcť môžete pria mo v  ka
ranténnej stanici, po dohode 
na emailovej adrese 
ksmalacky@gmail.com.

-lw-, foto: unsplash.com 

karanténna stanica
potrebuje pomoc
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

AD HoC Malacky vyhlasuje 
výberové konanie 
na pracovné miesto:

správca 
športovísk
Zamestnávateľ:
AD HOC Malacky

Sídlo: Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Miesto výkonu práce: 
mestské športoviská v  správe or
ganizácie

Termín nástupu: ihneď

Pracovný úväzok: 
37,5 hodín (úväzok 100 %), 
príp. 18,75 hodiny (úväzok 50 %)

Pracovný čas: pružný

nástupný plat: 
funkčný plat je určený v zmysle zá
kona č. 553/2003 Z. z. o odmeňo
vaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

náplň práce:
•  zabezpečovanie dodržiavania 

prevádzkového poriadku a pra
vidiel bezpečnosti a ochrany 
zdravia návštevníkov športovísk 
vrátane záchrany a poskytovania 
prvej pomoci,

•  obsluha a bežná údržba strojo
vých a rozvodných sústav pla
veckého bazéna vrátane rozboru 
a úpravy vody,

•  domovnícka práca vrátane údrž-
by objektu, drobná murárska, 
stolárska, inštalatérska a záhrad
nícka práca s prípadným vykuro
vaním objektu.

kvalifikačné predpoklady:
•  stredné vzdelanie, odborná spô

sobilosť v elektrotechnike (§ 22) 
výhodou

Ďalšie požiadavky: 
•  zodpovedný prístup k práci a fle-

xi bilita,
•  chuť učiť sa nové veci,
•  samostatnosť, spoľahlivosť, zod

povednosť,
•  komunikatívnosť,
•  pozitívny vzťah k športu.

Požadované doklady: 
•  žiadosť o prijatie do pracovného 

pomeru s uvedením telefonické
ho kontaktu,

•  štruktúrovaný životopis, 
•  kópia dokladu o dosiahnutom 

vzdelaní,
•  kópie certifikátov odborných 

spôsobilostí.

Písomnú žiadosť spolu s požado
vanými dokladmi je potrebné do  
ručiť emailom alebo do sídla za
mestnávateľa najneskôr do piatka 
27. sep tembra. Na oneskorene po  
dané žiadosti, ako aj žiadosti, ku 
ktorým nie sú pripojené požadova
né doklady, sa nebude prihliadať. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadav
ky, budú pozvaní na osobný poho
vor.

Bližšie informácie poskytne: 
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ organi
zácie, na tel. č. 0907 79 33 99.

Voľné pracovné miesta: 

opatrovateľ/ka
Zamestnávateľ: 
Mestské centrum sociálnych 
služieb Malacky

Sídlo:
Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:   

opatrovateľ/opatrovateľka

Počet voľných miest: 2

Charakteristika:
•  pomocné práce pri poskytovaní 

úkonov starostlivosti o  domác
nosť, 

•  sprevádzanie pri základných so
ciálnych aktivitách a  pomoc pri 
sebaobslužných úkonoch

Miesto výkonu práce:
Malacky, domácnosť opatrované
ho
Termín nástupu: dohodou

Pracovný úväzok: dohodou

nástupný plat:
pri plnom úväzku 530,50–637 €, 
(po skončení skúšobnej doby 
osobné ohodnotenie)

kvalifikačné predpoklady:
•  nižšie stredné odborné vzdelanie 

získané v odbore vzdelávania so 
zameraním na opatrovanie ale
bo na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti alebo akreditovaný 
kurz opatrovania najmenej v roz
sahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:
•  zodpovednosť, spoľahlivosť, sa

mostatnosť, 
•  komunikatívnosť, 
•  flexibilita, profesionalita, empatia.

Požadované doklady:
•  žiadosť o prijatie do pracovného 

pomeru (s uvedením telefonické
ho kontaktu),

•  profesijný životopis,
•  kópia dokladu o  dosiahnutom 

vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s  poža
dovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do sídla zamestnávateľa 
najneskôr do pondelka 30. sep-
tembra 2019 do 10.00 h. Na one
skorene podané žiadosti, ako aj 
žiadosti bez požadovaných dokla
dov, sa nebude prihliadať. Uchá
dzači, ktorí spĺňajú požiadavky, 
budú pozvaní na výber 30. sep
tembra o 13.00 h.

Voľné pracovné miesto: 

recepčná/ý 
na zástup počas dočasnej pra-
covnej neschopnosti 

Miesto výkonu práce:
budova Mestského úradu Malacky 
– recepcia

Druh pracovného pomeru: 
pracovná zmluva na dobu určitú– 
zastupovanie počas dočasnej pra
covnej neschopnosti

Termín nástupu: ihneď

Platové podmienky:
funkčný plat je určený v zmysle zá
kona č. 553/2003 Z. z. o odmeňo
vaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

kvalifikačné predpoklady: 
nevyžadujú sa

Rozsah práce:
•  otváranie a zatváranie budovy,
•  osobná alebo telefonická komu

nikácia s klientmi,
•  prepájanie telefonických hovo

rov, 
•  poskytovanie informácií 

o  umiestnení jednotlivých sub
jektov v  objekte budovy a  jed
notlivých útvarov mestského 
úradu,

•  monitorovanie objektu pomo
cou zobrazovacej jednotky z po
zície recepcie,

•  odovzdanie a preberanie kľúčov 
k  rokovacím priestorom podľa 
objednávok odberateľov,

•  výkon dozoru v detskom hracom 
centre a výber poplatku.

Požiadavky: 
•  zodpovedný prístup k práci, 
•  samostatnosť, spoľahlivosť,
•  komunikačné zručnosti,
•  príjemné vystupovanie.

Požadované doklady:
•  žiadosť o prijatie do pracovného 

pomeru s uvedením telefonické
ho kontaktu,

•  štruktúrovaný životopis. 

Práca je vhodná pre osoby so 
zníženou pracovnou schopnos-
ťou.

Písomnú žiadosť je potrebné do
ručiť na adresu Mestský úrad Ma
lacky, Bernolákova 5188/1A, 901 
01 Malacky, alebo na e-mailovú 
adresu: alena.kmecova@malac
ky.sk najneskôr do pondelka 30. 
septembra 2019.

Bližšie informácie poskytne:
Mgr. Alena Kmecová, vedúca 
klientskeho centra na tel. číslach 
034/796 61 20 alebo 0903 65 01 32.

Voľná pracovná pozícia: 

správca budovy 
– údržbár na zástup počas do-
časnej pracovnej neschopnosti
Pracovný čas:
pondelok–piatok od 6.00 do 14.00 h
Miesto výkonu práce:
budova Mestského úradu Malacky 
Druh pracovného pomeru: 
pracovný pomer na dobu určitú

Termín nástupu: ihneď

Platové podmienky:
funkčný plat je určený v zmysle zá
kona č. 553/2003 Z. z. o odmeňo
vaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

kvalifikačné predpoklady: 
minimálne ukončené stredné 
vzde lanie 

Požiadavky:
•  zodpovedný prístup k práci, 
•  manuálne a technické zručnosti,
•  samostatnosť, 
•  spoľahlivosť.

Požadované doklady:
•  žiadosť o prijatie do pracovného 

pomeru s uvedením telefonické
ho kontaktu,

•  štruktúrovaný životopis, 
•  kópia dokladu o vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požado
vanými dokladmi je potrebné do  
ručiť na adresu Mestský úrad Ma
lac ky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 
Malacky alebo na emailovú adre su 
alena.kmecova@malacky.sk naj-
neskôr do piatka 27. septembra.

Bližšie informácie poskytne:
Mgr. Alena Kmecová, vedúca 
klient  skeho centra na tel. číslach 
034/796 61 20 alebo 0903 65 01 32.

• Domov pre seniorov GERION v Zá
horskej Bystrici  prijme do pracov
ného pomeru  zdravotnú sestru 
(aj dôchodkyňu). Bližšie informácie: 
0911 70 70 60, www.gerion.sk.

RIADkoVÁ InZERCIA

Základná organizácia Malacky pozýva na

XXIII. okresnú výstavu 
drobných zvierat.
Uskutoční sa od piatka 11. októbra do nedele 13. októbra v areáli  
letného kúpaliska v Malackách.
Piatok 11. október 8.00–18.00 h 
Sobota  12. október 8.00–18.00 h
Nedeľa 13. október 8.00–14.00 h 
Pre návštevníkov je zabezpečené občerstvenie. Záujemcovia si môžu  
vystavované zvieratá kúpiť. Tešíme sa na vašu návštevu.č. 17 vyjde 9. októbra

Voľná pracovná pozícia:

vychovávateľka
ŠkD, ZŠ Záhorácka 95 
s nástupom od 15. októbra 2019

Ukončenie výberového konania: 
11. októbra 2019
Žiadosti posielajte na Riaditeľstvo 
ZŠ Záhorácka, Záhorácka 95, 901 01  
Malacky.

Požiadavky:
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnan
coch a odborných zamestnancoch 
v znení neskorších predpisov a zá
kona č. 138/2019 a vyhlášky o kvali
fikačných predpokladoch pedago
gických zamestnancov.

Ďalšie požiadavky 
na uchádzača: 
samostatnosť, flexibilita, dobré or
ganizačné schopnosti.

okrem toho žiadame 
uchádzačov o:
•  žiadosť o prijatie do zamestnania
•  profesijný životopis
•  doklad o vzdelaní
•  od 1. 10. 2019 odpis z registra tres

tov
•  súhlas so spracovaním osobným 

údajov.

Odmeňovanie v zmysle Zákona č. 
224/2019 Z. z., Zákon o odmeňo
vaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, min. od mzdy 743,00 € 
brutto platová tarifa. Zamestnanci 
s praxou podľa počtu odpracova
ných rokov.

Ďalšie informácie:
Výchovná činnosť prebieha denne 
od 12.30 do 16.30 h a k tomu treba 
počítať s jednou rannou službou 
do týždňa od 6.00 do 8.00 h.
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V sobotu 28. septembra sa usku
toční obľúbený Habáljarmok, ktorý 
už tradične otvára festival Zejdeme 
sa na hambálku. Premiérovo sa stret
neme v Zámockom parku. Na pod
ujatí sa okrem divadelníkov ukážu 
aj choduliari, žongléri a  remeselníci 
z  tvorivých dielní. Návštevníkov za
sýti originálna hambálkovská vtipná 
kaša, koláčiky, limonády, nátierky 
a iné chuťovky. 

Organizátori si aj tento rok pri
pravili množstvo atrakcií a  pestrý 
program. O zábavu sa postarajú roz
právky, komédie, folklórne vystúpe
nia aj fakírska šou. Zaujímavou vsuv
kou do podujatia bude aj zariadenie 
– hambálkomat. Ten bude vyberať 
scénky z hier Divadla na hambálku. 
Publikum tak získa predstavu o fes
tivale, ktorý bude trvať až do 5. ok
tóbra. Jeseň v Malackách bude niesť 
prívlastok divadelná. 

Jednotlivé predstavenia festiva
lu sa budú konať v priestoroch Kul

túrního domečku a  Spoločenského 
domu, podľa harmonogramu. Tešiť 
sa môžete na známe tváre, napríklad 
Kamila Mikulčíka, Lukáša Latináka, 
Jakuba Nvotu a  mnohých ďalších. 
Vstupenky môžete zakúpiť elektro
nicky alebo priamo v  priestoroch 
kina. 

Všetky dôležité informácie nájde
te na www.divadlonahambalku.sk.

-lw-, MCk

Navždy prestali pre Teba 
hviezdy svietiť,
navždy prestalo pre Teba slnko hriať,
ale tí, čo Ťa mali radi, 
nikdy neprestanú na Teba spomínať.
22. septembra sme  
si pripomenuli 
smutné 1. výročie  
úmrtia nášho mi
lo vaného Jirku 
křeh líka.
S  úctou a  láskou 
spomínajú manželka, deti, vnúčatá 
a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

22. septembra sme 
si pripomenuli 20. 
výročie úmrtia náš
ho drahého man
žela, otca, dedka 
a  pradedka Marka 
Beleša.

S láskou a úctou spomína celá rodi
na. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku s nami.

30. septembra si pri- 
 pomenieme nedo
ži tých 80 rokov náš
ho drahého Jána 
Viléma z  Malaciek. 
S láskou v srdci spo
mínajú dcéry Zorka  
a Janka s rodinou, sestry Nelka a Ma  
riška s  rodinou. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Všetko zmizlo, 
len stopy Tvojej lásky 
a spomienky na dobré srdce 
nám zostali.
4. októbra si pripo
menieme 7. výročie 
úmrtia Ladislava 
Matúška z  Mala
ciek.
S  láskou spomínajú 
manželka a deti s ro  
dinami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

SPEKTRUM / INZERCIA

SPoMIEnkY

MALACkÁ MATRIkA
oD 9. Do 23. 9. 2019

Povedali si áno
Dominika Dojčáková  

a Mi roslav Kopča,
Terézia Kalinová a Erik Szabo,
Simona Lopošová a Róbert Slo
boda,
Mária Danihelová a Zsolt Farkas,
Alexandra Novajovská a Marián 
Andil

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Piatok

4. október

od 10.00 h
do 12.00 h

18. október
8. november

22. november
6. december

20. december

Bezplatná právna pomoc je urče
ná pre seniorov s trvalým bydliskom 
v Malackách. Na konzultáciu s práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom 
sa netreba objednávať vopred, stačí 
prísť na Mestský úrad v  Malackách  
(1. poschodie, číslo dverí 129). Prines
te si so sebou občiansky preukaz (pre 
overenie bydliska). Poradenstvo je 
diskrétne a anonymné.

Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v týchto oblastiach: 

exekúcie, 

rodinné vzťahy (rozvod, rozdele
nie bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov), 

dedičské konanie, 
zmluvné vzťahy (uzavretie kúp

nej zmluvy, darovacej zmluvy, ná
jomnej zmluvy), 

majetkové záležitosti (vyporia
danie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc
tvo nehnuteľností nezapísaných na 
liste vlastníctva, výpovede z nájmu), 

spotrebiteľské problémy (rekla
mácie tovaru/služieb), 

právna ochrana (usmernenia 
v  súdnych sporoch a v  konaniach 
pred štátnymi orgánmi).

Poradenstvo neposkytujeme 
v  trestných veciach a nezastu-
pujeme ani v konaniach na sú-
doch.         -red-

 Bezplatná právna
 poradňa  pre seniorov

Členovia Denného centra v Ma
lackách zorganizovali výlet do Ra
kúska na zámok Eckartsau. Tamojšia  
sprievodkyňa im historickú pamiat
ku predstavila v slovenskom jazyku. 
Účastníci si prezreli aj priľahlý park, 

kde si oddýchli, aby mohli na spia
točnej ceste absolvovať prehliadku 
Bratislavy. Aj vďaka výbornému vý
kladu sprievodcu sme sa vrátili do
mov obohatení o nové informácie.

Text a foto: V. Jahodová

 Seniori spoznávali 
 Rakúsko i Slovensko

 Fana Jursová:

 Odlietajú 
 lastovičky
Odlietate, lastovičky,
váš čas už je tu!
Či ste dobre vychystané
v cestu ďalekú?

Krídelká vás nerozbolia
nad tou vodou šírou?
Či vás mati odchovala
dobre svojou krmou?

Nejedna tam v šírom svete
dáte zbohom svetu,
zaplačete, utoniete,
nevzlietnete k brehu.

Vy, čo prekonáte diaľky,
vráťte sa k nám zjari.
Srdečne vás privítame
v našom rodnom kraji.

Malačianka Fana Jursová je au
torkou knižky pre deti Pehavka a iné  
rozprávky. Vydalo ju občianske 
zdru ženie Záhorácke kruhy. O kniž
ke sme písali v tohtoročnom Malac
kom hlase číslo 9. 

-red-

na hambálku sa 
zejdeme už v sobotu
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V obci Rakovice 
neďaleko Piešťan sa 
každoročne na vý
ročie SNP konajú lu
kostrelecké preteky 
Rakovické lukošenie. 
Lákadlom sú okrem 
iného aj nevšedné 
terče (pyramída), ter
če s najmenšou plo
chou na zásah, s naj
väčším bodovým 
ohodnotením, streľba 
na hrušky či vystrieľa
nie postupnosti troch 
po sebe idúcich čísel. 
Pre 3D lukostrelcov je 
to nielen rozptýlenie, 
zábava, posilnenie 
športového ducha  
a bojovnosti, ale aj 
 naštartovanie do no
vej sezóny. Do klubo
vej zbierky v  Malac
kách sme priniesli šty
ri zlaté medaily a jed
nu bronzovú.

Text: R. Svetlíková, 
foto: V. kamenistá

Stolnotenisový 
klub pozýva deti
Malacký stolnotenisový klub 
ro bí nábor detí od 6 do 12 ro-
kov. Pravidelné tréningy bývajú 
v pondelok, v stredu a vo štvrtok 
od 15.00 h v stolnotenisovej hale 
na Sasinkovej.
Bližšie informácie u  trénerov 
na tel. číslach 0940 23 42 83, 
0905 95 71 86 alebo emailom 
mskmalacky1936@gmail.com.

MSk

Na obzore je nová stolnoteniso 
vá sezóna. 

Naše ženy začínajú súťažiť 12. ok-
tóbra, muži MSK Malacky A sa pred
stavia už v  piatok 27. septembra 
u  majstra Slovenska, SK Vydra ny. 
Počas prvého októbrového týždňa 
sa rozbehnú aj krajské súťaže. MSK 
bude pôsobiť až v piatich ligách.

Domáce zápasy – 
krajské súťaže mužov:
pondelok 30. 9. – 4. liga 

MSk Malacky C – Senec C
streda 2. 10. – 2. liga 

MSk Malacky B – Pezinok A
štvrtok 3. 10. – 8. liga 

MSk Malacky E – Pezinok E

Všetky zápasy sa začínajú o 18.30 h.  
Srdečne pozývam všetkých priazniv
cov športu. Príďte sa pozrieť a  po
vzbudiť našich hráčov! 

Text a foto: P. Rajtoková

 Volejbaloví Malačania 
v drese Slovenska

Začína sa stolnotenisová sezóna 

Rakovické lukošenie

Peter Ondrovič Peter Michalovič Juraj Zaťko

Malackým futbalistom sa po-
darilo v  prvých ôsmich ligo-
vých kolách vyhrať iba jediný 
zápas, na domácom ihrisku si 
v  šiestom kole poradili s  Ivan-
kou pri Dunaji 1:0. následne 
prehrali v  Stupave a  doma re-
mizovali s nováčikom zo Senca.

Našim zatiaľ nepomohol ani 
návrat čiernohorských legionárov 
Mladena Vučića a  Andriju Bakrača 
či angažovanie zahraničných po
síl z  prvoligovej Senice. Po ôsmich 
kolách sa nachádzajú so siedmimi 
bodmi na 11. priečke tabuľky, len tri 
body pred posledným Tomášovom. 
V  nasledujúcom kole (sobota 28. 

septembra) budú Malačania hrať 
v Pezinku s domácim PŠC. 

6. kolo, 15. septembra 
FC Malacky – Fk Slovan Ivanka pri 
Dunaji 1:0 
Gól: J. C. Sepulveda

7. kolo, 18. septembra 
Fk Inter Bratislava – FC Malacky 
4:1 
Gól FC: T. Yenne 

8. kolo, 22. septembra 
FC Malacky – MŠk Senec 2:2 
Góly FC: J. C. Sepulveda, P. Michalo
vič 

M. Binčík 

na aktuálnych majstrovstvách 
Európy vo  volejbale reprezen-
tovali Slovensko aj traja hráči 
spojení s Malackami – blokár 
Peter ondrovič, univerzál Pe-
ter Michalovič a nahrávač Juraj 
Zaťko. 

Prví dvaja sú priamymi odcho
vancami malackého športu. Do svo
jich 15 rokov trénovali v Malackách, 
potom odišli na športové gymná
zium do Trenčína. 

Peter Ondrovič momentálne hrá 
v tíme VK Jihostroj České Budějovi
ce, s  ktorým tento rok získal český 
ligový titul. 

Peter Michalovič pôsobí vo fran
cúzskom klube Nantes Rezé Métro
pole Volley. Dá sa povedať, že oba
ja sú produktmi práce s  mládežou 
v našom meste, ktorá sa naštartova
la okolo roku 1995 v športových trie
dach na ZŠ Záhorácka. Jej výsledkom 
boli kvalitní hráči pre mužský tím TJ 
Strojár a tí najlepší sa presadili aj  
v ďalších kluboch. 

Juraj Zaťko  volejbalovo vyrastal  
v Devínskej Novej Vsi a do svojich  

15 rokov hrával za Inter Bratislava.  
V našom meste odohral dve extra
li gové sezóny (2004–2006) a v sú - 
časnosti hrá ligu za Komárno. 
V  dnešnom zápase sa stane rekor
dérom v  počte reprezentačných 
štartov (242).

Na práve prebiehajúcich maj
strovstvách Európy hrali naši re

prezentanti skupinu B v  Belgicku. 
S dvoma výhrami (nad Španielskom 
3:2 a  nad Rakúskom 3:1) a  troma 
prehrami (0:3 so Srbskom, 0:3 s Bel
gickom a 0:3 s Nemeckom) obsadili 
v základnej skupine 5. miesto a ne
postúpili do ďalších bojov.

Text: -lp-/-dr-, 
foto: www.svf.sk

Hádzanári Strojára Malacky 
prežívajú vstup do prvoligovej 
sezóny ako na hojdačke. 

Po úvodnej domácej výhre v pr
vom kole nad Cíferom cestovali na 
palubovku Bratislavskej hádzanár
skej akadémie (BHA). Zápas tretieho 
kola odohrali opäť na ihrisku súpe
ra, tentoraz už konečne s bodovým 
zásahom. V  Pezinku, ktorého dres 
oblieka viacero bývalých extraligis
tov z Malaciek, remizovali v napína
vom stretnutí 27:27. Po troch odo
hratých kolách Malačanom patrí 
s  tromi bodmi piate miesto prvoli

govej tabuľky. Tej zatiaľ kraľuje sto
percentná Stupava so šiestimi bod
mi. 

Na najbližší zápas Strojár opäť 
vycestuje, tentoraz v  nedeľu 29. 
septembra do kolárova.

2. kolo, 14. septembra
BHA Bratislava Strojár Malacky 
27:22 

3. kolo, 18. septembra 
ŠHk Agrokarpaty Pezinok – Stro-
jár Malacky 27:27

-mb-

Hádzaná: tri kolá, tri body

Športové trápenie našich
futbalistov pokračuje


