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úvodník

Termíny
veľkoobjemového 
zberu odpadu
II. obvod: 11.–14. októbra
III. obvod: 18.–21. októbra
Iv. obvod: 25.–28. októbra

Podrobnejšie informácie na str. 2

So septembrom prišla jeseň a s ok - 
tóbrom oslava jesene života. Mesiac 
úc ty k  starším nám prízvukuje, že s 
kaž  dým momentom náš vek narastá 
a  nik dy to nebude inak. „Mysleli sme 
si, že dospievanie je iba starnutie. Rast 
však znamená aj to, že sa stávame 
presne tými ľuďmi, ktorými sme vždy 
chceli byť,” píše sa na jednom narode-
ninovom prianí. Naši seniori sú vzác-
nou ge neračnou vrstvou, ktorá nás učí 
ctiť si minulosť. Svojím každodenným 
rastom, nie starnutím, ale rastom, spe-
jú k  svojmu bytostnému ja. Malackí  
seniori sú aktívni, verejne činní, vek si 
nepripúšťajú. Fandime im. A keď zbe-
lejú naše vlasy, nie však srdcia, rovna - 
ko nás poteší uznanie nasledovníkov.

Malacká jeseň je bohatá na kultúr-
ne podujatia. Máme za sebou divadel-
ný festival Zejdeme sa na hambálku 
s populárnym Hambáljarmokom, Ma-
lackú šošovicu i  oslavu piva Október-
fest. Kultúrne dianie v  našom meste 
má však permanentku. Až do 19. októb- 
ra potrvá v galérii MCK výstava Z príbe-
hu do príbehu, ktorú tvoria nádherné 
divadelné kostýmy. Nestihli ste predsta-
venie Divadla na hambálku Dámska 
šatňa, ktoré počas festivalu vypredalo 
Kultúrní domeček? V sobotu 26. októb- 
ra máte ďalšiu možnosť. 

V jeseni, hneď skraja školského roka, 
sa činia aj naši stredoškoláci. Celá cir-
kevka bola v pohybe a školu navštívili 
olympionici Martina Gogolová, René 
Pucher a Samuel Piasecký. Gymnazisti 
z  Ul. 1. mája zasa vyzdobili synagógu 
ľudovými krojmi zo Záhoria.

Dianie v  našom meste je rôznofa-
rebné a  rôznorodé ako jesenné lístie. 
Cvečko sa zatepľuje, deťom slúži nové 
ihrisko a  križovatka pri Jurki je opäť 
prejazdná. Pri všetkých progresívnych 
krokoch samosprávy je potrebná dos-
tatočná dávka tolerancie verejnosti, 
mesto dočasne neznižuje komfort ľudí 
náročky. 

No nezostávame zavretí len za brá-
nami Malaciek a  citlivo vnímame aj 
vonkajšie udalosti. Keď zomrel Július 
Satinský, Milan Lasica povedal: „Hovo-
rí sa, že všetci sme nahraditeľní, avšak 
v prípade Jula to neplatí.” Zrejme s ním 
súhlasila väčšina ľudí. Nedávno odišla 
na večnosť ďalšia osobnosť, Karel Gott. 
O nenahraditeľnosti československej le - 
gendy rovnako niet pochýb, nech sú ná- 
zory na veci, udalosti, činy akékoľvek. 
Jednoducho existuje určitý vyšší prin-
cíp a toho sa treba držať. Vážiť si jeden 
druhého. Pochopiť. Vžiť sa. Nesúdiť. Pre 
dobro veci.              I. Sochorová

Október 
naprieč 
generáciami

dámska šatňa u divákov 
zabodovala

Tajomný priestor, ukrytý pred 
zvedavými očami divákov. Dámska 
divadelná šatňa a v nej štyri hereč-
ky, ktoré tu žijú kus svojho umelec-
kého aj reálneho života. Každá z nich 
je iná. Jedna je skúsená dlhoročná 
členka divadla a iná stojí ešte len na 
začiatku svojej divadelnej kariéry. 
Jedna je trochu ľahkomyseľná a bláz-

nivá, iná je precízna a svedomitá. Di-
vadlo sa stalo ich druhým domovom. 
Prichádzajú, odkladajú svoju civilnú 
identitu, premieňajú sa na dramatic-

ké postavy a odchádzajú na javisko. 
Potom sa z divadelnej ilúzie vracajú 
späť do reálneho života. V šatni sa ich 
súkromné životy prelínajú s divadel-
ným snením.

Komédia o  štyroch povahovo 
rozdielnych herečkách, ktoré sa de-
lia o  jednu šatňu vo vidieckom di-
vadle, vypredala aj pobavila malac-

Zešli sme sa na hambálku 
divadelný festival Zejdeme sa na hambálku napísal na prelome  
septembra a októbra svoju 12. kapitolu. všetko sa to začalo Ham-
báljarmokom, pokračovalo sa predstaveniami pre menších i  väč-
ších, výstavou divadelných kostýmov a nechýbala ani premiéra 
domá ceho divadla na hambálku. S kamilom Mikulčíkom a Jurajom 
Hrčkom sme sa presunuli do Chicaga, Lukáš Latinák nás zobral na 
prechádzku slovenskou poéziou. Hralo sa bábkové divadlo pre ba-
toľatá, horor pre žiakov základných škôl, príbeh vynálezcu slepec-
kého písma Louisa Brailla, hralo sa veselo i  vážne o  tom, čo majú 
Slováci – Čoboláci a Česi – Čecháčci spoločné a čo rozdielne. Skrát-
ka, bolo to osem príjemných jesenných dní, keď Malacky žili divad-
lom.

Pokračovanie na strane 4

Zámocké strašidlenie 
sa presúva o rok
Podujatie Zámocké strašidle nie, ktoré sa malo konať v Pál ffyovskom 
kaštieli už najbližší víkend (11.–12. ok tóbra), je zrušené a presúva sa 
o rok. Ľudia, ktorí si zakúpili vstupenky, do stanú vstupné automatic-
ky vrá tené na svoj účet.

„Veľmi ma mrzí, že verejnosť neprejavila taký záujem o podujatie, aký sme 
predpokladali. Zároveň si vážim všetkých ľudí, ktorí si už zakúpili vstupenky. Ako 
ocenenie ich záujmu pre nich mesto chystá prekvapenie,” skonštatoval primá-
tor mesta Juraj Říha. Zámocké strašidlenie teda príde až na jeseň bu dúceho 
roka, avšak už počas budúcoročných Prvomájových Ma laciek (1. mája 2020) 
bude pre návštevníkov pripravená ukážka, ako bude strašidlenie vyzerať.
                    -red-
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Povinnými subjektmi na vyko
nanie preventívnej deratizácie sú: 
fyzické osoby a správcovia za-
riadení spoločného stravova-
nia, zdravotníckych zariadení, 
obchodných a podnikateľských 
prevádzok, školských a pred-
školských zariadení, prevádz-
kových a administratívnych 
bu dov, obytných domov, rodin-
ných domov (v prípade chovu 
hospodárskych zvierat), kana-
lizačnej siete, výrobných a pre-
vádzkových objektov, vojen-
ských objektov.

Tieto subjekty sú povinné vy-
konať deratizáciu vo svojich ob-
jektoch, príp. v objektoch, kde na 
území mesta Malacky vykonávajú 
funkciu správcu.

Po vykonaní deratizácie tre-
ba zaslať pracovný list, resp. 
iný vierohodný doklad o výko-
ne týchto prác obratom na Msú 
Malacky (Útvar výstavby a  život-
ného prostre dia, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky). Nedo-
držanie tých to povin ností bude 
postihova né v zmysle platných 
právnych predpisov.     Msú 

výBerové konanIe:

vedúci oddelenia ekonomiky 
Msú Malacky 
rámcová náplň práce:
•  riadiaca a koordinačná činnosť oddelenia ekonomiky (vedenie 12člen-

ného kolektívu),
•  dohľad a riadenie správy miestnych daní a poplatkov,
•  dohľad a riadenie prác na úseku rozpočtovania a financovania,
•  usmerňovanie rozpočtového procesu a vedenia účtovníctva mesta vráta-

ne rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,
•  riadenie a dohľad pri uplatňovaní právnych noriem v oblasti financovania 

hospodárstva mesta počnúc procesom zostavovania rozpočtu, priebež-
ným hodnotením plnenia rozpočtu, finančným usporiadaním všetkých 
vzťahov k rozpočtu a končiac zostavením návrhu záverečného účtu mesta, 

•  dohľad a riadenie na úseku spracovania účtovných závierok a výkazníc-
tva, komunikácia  s auditorom,

•  styk s peňažnými ústavmi a poistenie majetku.

Miesto výkonu práce:  Malacky

druh pracovného pomeru: 
plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s mož-
nosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Termín nástupu: podľa dohody

Platové podmienky: 
podľa 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 ekonomického zamerania,
•  prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií minimálne 5 rokov, 

prax vo verejnej správe výhodou, 
•  riadiaca prax minimálne 3 roky.

Iné kritériá a požiadavky:
•  znalosti právnych predpisov v oblasti ekonomiky a  financií vo verejnej 

správe a súvisiacej legislatívy,
•  bezúhonnosť,
•  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť,
•  znalosť práce s PC – MS Office,
•  organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
•  vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov: 
•  žiadosť o účasť na výberovom konaní,
•  podpísaný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a emailo-

vého kontaktu,
•  overená kópia dokladu o vzdelaní,
•  čestné vyhlásenie o  spôsobilosti na právne úkony v  plnom rozsahu 

a o zdravotnej spôsobilosti.

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zale-
penej obálke s označením výberové konanie – vedúci oddelenia eko-
nomiky – neotvárať najneskôr do 18. októbra do 14.00 h na adresu: 
Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1a, 901 01 Malacky. Žiados-
ti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania 
(neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom 
lístku pošty).
Uchádzači, ktorí splnia podmienky, dostanú písomnú informáciu o termí-
ne, mieste a hodine výberového konania najmenej sedem dní pred jeho 
uskutočnením.

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

Blahu (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. M. R. Štefánika – jasle, veterinár
•  gen. M. R. Štefánika – zastávka Ta-

barín
•  Stupavská – bývalé Zberné surovi-

ny
•  trafostanica pri Betánii
•  Michala Tillnera 5219/19 – parkovis-

ko
•  Štúrova – detské ihrisko a škola
•  Štúrova – pri potoku
•  križovatka Štúrova – Boreckého –  

L. Novomeského 
•  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 Fytopharme)
•  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

II. obvod: 
Kozia, Martina Benku, Vendelína J. 
Ku čeru, Veľkomoravská, Cesta mlá-
deže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, 
Mirka Nešpora, Jána Hollého, Uli-
ca Ludwiga Angerera, Pavla Hal-
lona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana 
Dérera, Petra Straku, Mojmírova, 
Rastislavova, Svätopluko va, Vlaste-
necká, Robotnícka, Budova teľská, 
Príjazdná, Sama Chalupku, Já - 
na Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Ji- 
lem nického, Štefana Čulena, Pavla 
Bla hu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, 
Bernolákova

III. obvod: 
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšo-
vá, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stro-
mová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, 
Boreckého, L. Novomeského, Jánoší-
kova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, 
Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. 
Miloša Uh ra, arm. gen. L. Svobodu, 
Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. 
M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vino-
hrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta 
Fullu, záhradkárska osada Olšiny

Iv. obvod: 
Oslobodenia, Legionárska, Nad výho-
nom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova,  
Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Ho- 
džova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, 
Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, 
Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sado-
vá, Dubovského, Jesenského, Na ma-
jeri

veľkokapacitné kontajnery sú ur-
čené výlučne pre obyvateľov Ma-
laciek – fyzické osoby. nie sú ur-
čené pre podnikateľov, aby sa 
zbavovali odpadu v rámci svojich 
podnikateľských aktivít  (pri pre-
rábkach bytov a pod.).

do veľkoobjemových kontajne-
rov PaTrí:
nábytok rozbitý na dosky, koberce, 
matrace a odpad, ktorý nepatrí do 
komunálneho odpadu ani do sepa-
rovaného zberu

do veľkoobjemových kontajne-
rov nePaTrí: 
pneumatiky, elektroodpad, batérie 
a akumulátory, stavebný odpad, 
ne bezpečný odpad (farby, oleje  
a pod.)

elektroodpad 
sa môže voziť na zberný dvor Parti-
zánska celoročne a zadarmo. Aj veľ-
koobjemový odpad sa môže voziť 
celoročne na zberné dvory.

TekoS/-lp-

voĽné PraCovné MIeSTo:

opatrovateľka 
v zariadení 
opatrovateľskej 
služby
Zamestnávateľ: 
Mestské centrum sociálnych 
služieb Malacky

Sídlo: 
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky

Funkcia: 
opatrovateľka

Charakteristika:
rutinná, fyzicky namáhavá po-
mocná manipulačná alebo ob-
služná práca pri vytváraní, pre-
hlbovaní a upevňovaní hygienic-
kých a spoločenských návykov 
klientov v  zariadení sociálnych 
služieb

Termín nástupu: 
1. november 2019

Pracovný úväzok:
35 hodín týždenne, 12hodinové 
zmeny v nepretržitej prevádzke

nástupný plat:
556,50–663,00 € podľa počtu ro-
kov praxe + príplatky za víkendy,  
sviatky a nočné zmeny (po uply-
nutí skúšobnej doby osobný prí
platok)

kvalifikačné predpoklady:
stredné odborné vzdelanie v od-
bore vzdelávania so zameraním 
na opatrovanie alebo na posky-
tovanie zdravotnej starostlivosti 
alebo stredné vzdelanie a absol-
vovanie akreditovaného kurzu 
opatrovania najmenej v  rozsahu 
220 hodín

Ďalšie požiadavky:
•  zodpovednosť, 
•  spoľahlivosť, 
•  samostatnosť, 
•  komunikatívnosť, 
•  flexibilita, 
•  profesionalita, 
•  empatia, 
•  ochota pomáhať, 
•  trpezlivosť, 
•  pozornosť, 
•  vnútorná stabilita.

Požadované doklady:
•  žiadosť o prijatie do pracovného 

pomeru (s uvedením telefonic-
kého kontaktu), 

•  profesijný životopis,
•  kópia dokladu o  dosiahnutom 

vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s  poža-
dovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do sídla zamest návateľa 
najneskôr do 21. októbra do 
14.00 h. 
Na one skorene podané žiadosti, 
ako aj žiadosti bez pripojených 
požadovaných dokladov, sa ne-
bude prihliadať. Uchádzači, ktorí 
splnia požiadavky, budú pozva-
ní na výberové konanie.

veľkoobjemový 
zber odpadu

Zber veľkoobjemového odpadu z rodinných domov má nové pra-
vidlá. Postupne sa koná vo všetkých štyroch obvodoch mesta, kaž-
dý týždeň v inom. v rámci jednotlivých obvodov sú určené mie sta, 
kde sa pristavia veľkokapacitné kontajnery a do ktorých môžu oby-
vatelia vyniesť odpad. v piatok sa kontajnery pristavia, v sobotu 
vyvezú a  znovu pristavia na miesto. v pondelok sa vyvezú opäť 
a odvozné miesta sa vyčistia.

V I. obvode bol veľkoobjemový zber odpadu počas prvého októbrového 
víkendu (4.–7. októbra).

Pristavené veľkokapacitné 
kontajnery

Jesenná deratizácia
Mestský úrad Malacky určuje termín na vykonanie jesennej pre-
ventívnej celoplošnej deratizácie na území mesta Malacky do 15. no - 
vembra.

 číslo 18 vyjde 
 23. októbra
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 deň župných škôl
v Malackách
• streda 16. októbra, 9.00–17.00 h 
• športová hala Malina
  9.00 h Gymnázium Hubeného, Ba – spev a hra na gitaru (vlastná tvorba)
  9.20 h Gymnázium Malacky – vystúpenie školskej kapely
  9.40 h  SoŠ masmediálnych a informačných štúdií, kadnárova, Ba – „My 

sme SOŠ MIŠ”
10.00 h SoŠ pedagogická, Bullova, Ba – spevácke vystúpenie
10.20 h  Spojená škola v Ivanke pri dunaji – kynologické ukážky, sebaobra-

na, piesne
10.40 h  Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka, Ba – „Škola, ktorá má čo 

ponúknuť”
11.00 h SoŠ pedagogická, Modra – hudobnotanečné vystúpenie
11.20 h Hotelová akadémia, Mikovíniho, Ba – „Mikovínka na scéne”
11.40 h SoŠ záhradnícka v Malinove – gratulačná kytica
12.00 h SoŠ vinársko-ovocinárska, Modra – „Dekantácia a servis vína”
13.00 h SoŠ technická, vranovská, Ba – počítačová hudba
13.20 h SPŠe, Zochová, Ba – hudobné vystúpenie
13.30 h  Spojená škola v  Ivanke pri dunaji – kynologické ukážky, seba

obrana, piesne 
14.00 h  SoŠ hotelových služieb a  obchodu, na pántoch, Ba – tanečné 

vystúpenie „Cigáni idú do neba”
14.20 h Gymnázium Malacky – vystúpenie školskej kapely
14.40 h  SoŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského, Ba – miešanie 

nápojov so sprievodom rómskej ľudovej hudby
15.00 h SoŠ technická, vranovská, Ba – počítačová hudba
15.50 h  SoŠ masmediálnych a informačných štúdií, kadnárova, Ba – „My 

sme SOŠ MIŠ”
BSk

V najbližších dňoch sa ešte budú 
v  lokalite dokončovať sadové úpra-
vy a chodník k  stredisku údržby 

diaľnic. Na novej vozovke pribudne 
aj nové vodorovné značenie a prie-
chod pre chodcov. „Najviac ma teší, 

že obyvatelia bývajúci za strediskom 
údržby diaľnic prejdú po dlhých ro-
koch bezpečne na Pezinskú ulicu aj 
cez nový spojný chodník. Je to aj tak 
trochu symbolické, pretože som o to 
žiadal ešte ako poslanec mestského 
zastupiteľstva,” povedal primátor Ju-
raj Říha.

Ako informoval Útvar strategic-
kého rozvoja Mestského úradu Ma-
lacky, dokončovacie úpravy už ne-
budú obmedzovať dopravu a budú 
sa robiť za plnej premávky.

-lp-/-otano-

 križovatka pri Jurki 
 je opäť prejazdná

dopravných obmedzení v Malackách je viac ako dosť, avšak aspoň 
jedno je už minulosťou. križovatka pri čerpacej stanici na Jurki je po 
rekonštrukcii opäť prejazdná. opravená je časť vozovky aj kritické 
miesto, z  ktorého neodtekala dažďová voda. križovatka zvládla aj 
intenzívny dážď v sobotu 5. októbra. 

Obnova športoviska sa 
podarila aj vďaka dotáci-

ám z rezervy predsedu vlá-
dy SR (15  000 €), z Úradu 

vlády SR (10 000 €) a Brati-
slavského samosprávneho 
kraja (7 892 €).

Z  areálu zmizli ne-
vzhľadné plechové búdy 
a  novinkou je osvetlenie. 
Lampy zapína senzor pri 
zotmení a  vypínajú sa 
o 22. hodine. Novú atletic
kú dráhu môže využívať 
aj športujúca verejnosť.  
V pracovných dňoch je 
k  dispozícii od 17. do 20. 
ho diny, počas prázdnin, ví-
kendov a sviatkov od 9. do 
20. hodiny.

-lp-/-ar-

Zatepľovanie CVeČka rýchlo na
preduje, a ak bude všetko pokračovať 
tak ako doteraz, čoskoro budú práce 
hotové. Na zateplenie pavilónov zís-

kalo mesto 90tisíc € z Environmen-
tálneho fondu, ktorý spravuje Minis-
terstvo životného prostredia SR.

-lp-/-otano-

nové ihrisko 
už slúži
deťom

Detské ihrisko blízko futbalového 
štadióna v  Zámockom parku je už  
hotové a po dočasnom uzavretí pre 
rekonštrukciu opäť slúži našim naj-
menším. Namiesto starých a nevyho
vujúcich hracích prvkov vyrástlo krás-
ne, moderné a bezpečné ihrisko. De
ťom je k dispozícii kolotoč, hoj dačky 
viacerých druhov, sieťo vá prelie-
začka v tvare futbalovej lopty, la - 
nová dráha, zariadenie na presý - 
panie piesku, sieťová pyramí da, 
veľká balansovaná lanová dráha, 
obiehacie koly, šepkáreň (zvuko vý  
prvok, tzv. whispering), dvojitá ve ža 
so šmykľavkou, mostom a  sieťou. 
Niektoré z nových hracích prvkov sú 
priamo určené na rozvíjanie motori-
ky a zručnosti detí. Pribudli aj nové 
la vičky. Ešte sa budú dokončovať sa-
dové úpravy a prístupové chodníky.

Deťom i rodičom želáme veľa prí-
jemných chvíľ na novom ihrisku.   -lp-

atletická dráha na Záhoráckej
je už v plnej prevádzke

nový povrch, zna-
čenie, doskočisko 
aj osvetlenie – at-
letická dráha v are-
áli Základnej školy 
na Záhoráckej ulici 
sa v  priebehu pár 
posledných týž-
dňov zmenila na 
nepoznanie. Po re-
konštrukcii už slúži 
žiakom ZŠ na Zá-
horáckej počas ho-
dín telesnej výcho-
vy a talentovaným 
atlétom z klubu aC 
Malacky.

dostáva nový šat

realizované s finančnou 
podporou úradu vlády 
Slovenskej republiky – 
program Podpora rozvoja 
športu na rok 2019.

Projekt sa realizoval 
vďaka finančnej podpore 
predsedu vlády 
Slovenskej republiky.
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Tradičnou súčasťou festivalu je aj 
výstava v Galérii MCK, tentoraz má 
názov Z PríBeHU do PríBeHU –  
dizajnérky/-i divadelného kostý-
mu. Prehliadka divadelných kostý-
mov a tvorby kostýmových výtvar-
níkov dokumentuje takmer celé de-
jiny kos týmového výtvarníctva na 

slovenských javiskách a zachytáva 
celý príbeh kostýmu – od počiatoč-
ného návrhu až po jeho výslednú 
podobu.

výstava je otvorená v Galérii MCk 
na Záhoráckej ulici do 19. októbra.

Text: MCk, foto: S. osuský

Pod taktovkou režiséra ondre-
ja Spi šáka a v  podaní hercov 
nového divadla z  nitry mohli 
malackí žiaci v  rámci divadel-
ného festivalu Zejdeme sa na 
hambálku vidieť predsta venie 
Čarodejnice. Hra vznikla pod ľa 
predlohy rovnomennej knihy  
roalda dahla, ktorá je pova-
žovaná za prvý detský horor, 
atraktívny i pre dospelých. 

„Čarodejnice z  rozprávok nosia 
smiešne čierne klobúky, čierne plášte 
a lietajú na metle. Toto ale nie je roz-
právka. Toto je príbeh o naozajstných 
čarodejniciach,” prízvukoval v  úvo-
de hlavný hrdina Max (Peter Oszlík 
ako hosť z  Divadla Andreja Bagara 
v Nitre). Napätie v  publiku vzrástlo 
po tom, čo povedal: „Aby ste vede-
li, čarodejnicou môže byť aj slečna, 
ktorá býva v  susednom byte. Moh-
la by to byť dokonca vaša milá pani 
triedna učiteľka.” Max vyrozprával 
svoj príbeh o  tom, ako sa – čoby 

osemročný chlapec – stretol s čaro-
dejnicami prvýkrát a  ako vďačí za 
svoj život svojej perfektnej nórskej 
starkej. Práve ona ho upozornila na 
úskalia so skutočnými čarodejnica-
mi, opísala ich vizáž, činy a vyrozprá-

vala príbehy nešťastných detí, ktoré 
sa stali obeťami zlých bosoriek. Ani 
sám Max sa nevyhol ne bezpečným 
kúzlam a strašidelnému zariekaniu: 
„Jedno dieťa týždenne, 52 za rok, nech 
sa rýchlo stratí každý detský nepo-
darok.” Avšak premenený na myš  
a s po mocou dôvtipnej starkej nie-
koľko zákerných čarodejníc zlikvido
val a  dlhé roky bol nápomocný aj 
ďalším deťom, na ktoré si strigy brú-
sili zuby.

Roald Dahl, najlepší svetový spi-
sovateľ detskej literatúry minulého 
storočia, získal prestížnu literárnu 
cenu Whitbread Award. V roku 1990 
sa Čarodejnice dočkali aj úspešného 
fil mového spracovania. Divadelné 
predstavenie sa malackým školá-
kom žiakom veľmi páčilo, dokonca 
sa dá povedať, že miestami bolo in-
teraktívne. Aj takouto formou sa dá 
deťom vštepovať vzťah k divadelné-
mu umeniu.

Text: I. Sochorová, 
foto: L. Wernerová 

 do Malaciek zavítal detský horor

Hambáljarmok prinie sol divadel-
né predstavenia, tvorivé dielne, fa-
kírku Kiku s ohňovou šou, diva delný 
Hambálkomat, vtipnú kašu a chutné 
občerstvenie. Hudobné zoskupenie 
priemyselného folklóru Vrbovskí ví-
ťazi, ktoré tvoria bratia Braňo a  An-
drej Jobusovci, okrem skvelej nálady 
pridali aj zásadnú radu do života: 

Prázdne miesto v živote 
ti nevyplní žena,
na to dobrým prostriedkom je 
montážna pena. 
Nafučí sa, nabobtná 
len vtedy, keď treba, 
každú špáru vyplní, 
takto je to teda.
Montážna pena, aj láv jú,
pri sebe vždycky chcem mať ju.

Text: Ľ. Pilzová, foto: M. Binčík 

Hambáljarmok: dážď 
nekazil dobrú náladu

Hambáljarmok sa stal už tradičným začiatkom festivalu Zejdeme sa 
na hambálku. Bola síce upršaná sobota, ale ten, kto naozaj chcel, na 
nádvorie kaštieľa prišiel. 

výstava divadelných 
 kostýmov

Z predstavenia Dámska šatňa. Zľava Z. Bezáková a M. Knotková.

ký Kultúrní domeček. Svoju novú 
hru Dámska šatňa z  pera českého 
autora Arnošta Gold flama uviedlo 
v  premiére Divadlo na hambálku 3. 
októbra v rámci festivalu Zejdeme sa 
na hambálku.

Predstavenie Dámska šatňa bolo 
pre tkané hudobnými vstupmi. Spev 
ale xandry Zetkovej sprevádzali na 
gitare režisér hry vlado Zetek a Peter  
Hegyi. Hlavných úloh sa bravúrne 
zhostili Zuzana Bezáková, Mária 
knot ková, Petra kreneková a Sa-
bina Zetková. Za svoj výkon si od 

divákov právom zaslúžili standing 
ovation.

Na premiére sa okrem iných hos-
tí zúčastnili predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Juraj Dro-
ba a  primátor Malaciek Juraj Říha. 
Nechýbali ani krstní rodičia Divadla 
na hambálku, herci Petra Vančíková 
a Alfréd Swan, prišiel aj jeden z au-
torov úpravy hry Ženský zákon do 
záhoráckej podoby Jozef Moravčík 
a scénografka a kostymérka predsta-
venia Libuška Čtveráková.

Najbližšie sa Dámska šatňa hrá 
v  Kultúrním domečku v  Malackách 
v sobotu 26. októbra o 18.00 h.

Text: P. arpášová/Ľ. Pilzová, 
foto: S. osuský

Zešli sme sa na hambálku
Dokončenie zo strany 1

Z predstavenia Dámska šatňa. Zľava P. Kreneková a S. Zetková.
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v  stredu 25. septembra špor-
to vala Spojená ško la sv. 
Františ ka assiského pri príle-
žitosti european School Sport 
day, ktorý sa uskutočnil v rám-
ci európskeho týždňa športu  
pod hlavičkou európskej ko-
misie. nové cviky spoznali 
a  svoje možnosti si preverili 
i rozšírili žiaci 2. až 6. ročníka 
základnej školy.

Na školskom dvore a v telocvični 
sa to hemžilo ako v úli. Po otvorení 
akcie riaditeľom školy Danielom Ma-
sarovičom nasledovali cvičenia pod 
vedením skúsených športovcov. 
Tých zastupovali gymnasta Samu-

el Piasecký, účastník olympijských 
hier a tréner Samuel Piasecký Aca-
demy, oľga Bartalská, cvičiteľka 
zumby a  DeepWorku (nové dyna-
mické cvičenie, ktoré v  sebe spája 
prvky jogy, pilates a  východného 
myslenia), tréneri z Pohybovne  
v Malackách, vladimír Liďák, cvi-
čiteľ Rope Skippingu (skákanie cez 
švihadlo, aj hromadné – viac ľudí na-
raz), Bronislav vosátko z MSK Ma-
lacky a študenti Gymnázia sv. Fran-

tiška Assiského Juraj Hušek a oliver 
Šefčík, tréneri florbalu v škole.

Deti si postupne vyskúšali všet-
ky disciplíny. V závere podujatia Cir-
kevka v  pohybe sa dočkali zaujíma-
vej autogramiády olympionikov, na 
ktorej sa okrem gymnastu Samue-
la Piaseckého zúčastnili rýchlostná 
kanoistka Martina Gogolová (zná-
mejšia pod dievčenským menom 
Kohlová) a  bývalý hokejový repre-
zentant rené Pucher. 

Pre žiakov bol pripravený aj zá-
bavnonáučný kvíz o športe, ktorý 
vytvorili študentky gymnázia domi-
nika Bullová a diana Balážová.

Cirkevka v pohybe prináša priestor 
pre rozvinutie pohybových zručnos-
tí a jedným z jej hlavných cieľov je 
inšpirovať deti k pohybovým aktivi-
tám, rozšíriť rozhľad vo svete športu 
a taktiež chce priniesť nielen medzi 
Slovákov viac pohybu.

Text a foto: I. Sochorová

Cirkevka v pohybe: 
školu navštívili olympionici

Krojovaní gymnazisti vítali všet-
kých chlebom s masťou a cibuľou, ale 
aj spevom a hudbou. Žiaci i návštev-
níci sa nadšene pustili do maľovania, 
výroby keramiky či hrnčiarstva. Mlad-
ší si vyskúšali prekresľovanie čipky na 
sklo, starších potešil výklad ku kro  
jom a  výšivkám. Prítomné pedago-
gičky Základnej umeleckej školy 
v Malackách pochválili gymnazistov 
za spoluprácu a ochotu obliecť si kro-
je, ktoré si sami zaobstarali.

Kroj, jeden z najtypickejších prv-
kov slovenského dedičstva, po stáro
čia formoval kultúru. Odevy sa líšili  
podľa regiónu, spoločenského posta-
venia či príležitosti. To sme sa dozve-
deli na pútavej prednáške Richarda 
Dršku zo Záhorského múzea v Skali
ci. Prostredníctvom fotografií a akva-
relov vysvetlil rozdiely medzi skalic-
kým, holíčskym, šaštínskym, senic-
kým, jablonickým, moravskosväto-
jánskym, plaveckým či  malackým 
krojom naprieč rôznymi obdobiami.

Malacký kroj bol špecifický mod-
rou farebnosťou. Ženy nosili bavlne-

nú vyšívanú zásteru z bieleho plátna, 
objemné rukávce a tuho naskladané 
škrobené čepce. Bohato vyšívané 
zástery boli symbolom slobodných 
žien. Staršie dámy mávali okolo čep-
ca takzvanú zavíjačku. Muži odievali 
bielu halenu a modrý lajblík. V zime 
kroje zahalili biele kabáty, vysvetlil  
R. Drška.

Historické fotografie malackých 
krojov i  reálne modely z 20.–30. ro-
kov minulého storočia poskytlo 
okrem Skalického múzea aj Mestské 
centrum kultúry Malacky. Gymna-
zisti spestrovali workshop piesňami 
v  záhoráčtine. Vystúpenia nacvičili 
spolu s  učiteľkou a  organizátorkou 
podujatia Zuzanou Pucherovou, kto-
rú Malačania poznajú z  Divadla na 
hambálku.

K vydarenému podujatiu veľkým 
dielom prispela malacká Základná 
umelecká škola, ktorá gymnazistom 
poskytla svoje vyučovacie priestory 
v synagóge a jej pedagogičky sa veľ-
mi ochotne venovali návštevníkom.

Text a foto: L. Wernerová

Synagóga bola v stredu 25. septembra vyzdobená čipkou a dobový-
mi odevmi. Ľudový duch priniesli študenti štátneho gymnázia, ktorí 
pri príležitosti dní európskeho kultúrneho dedičstva (dekd) zorga-
nizovali podujatie s názvom Záhorácke kroje ako kultúrne národné  
dedičstvo.

 Gymnazisti vyzdobili 
 synagógu krojmiNaši úspešní športovci na autogramiáde v cirkevnej škole. Zľava R. Pucher, M. Gogolová,  

S. Piasecký.

Centrum voľného času zaplnili 
v piatok 4. októbra nielen deti, ale aj 
strašidlá z  tekvice. Jesenné poduja
tie Tekvicové rozprávkovo priláka
lo malých i veľkých. Súťažili, tvorili 
a  plnením jednotlivých úloh po-
mohli odčarovať zakliatu princeznú.

Deti využili svoju fantáziu a spo-
lu s rodičmi vyrezávali a zdobili tek-
vice. So svojimi dielkami sa potom 
zapojili do súťaže o najkrajší výtvor. 

Okrem toho si užili aj maľovanie na 
tvár a hry na multifunkčnom ihrisku. 
Po námahe sa posilnili tekvicovou 
polievkou a štrúdľou a  zahriali tep-
lým čajom. 

Na záver podujatia porota ohod-
notila vystavené tekvice a  vyhlásila 
víťazov. Naprázdno však neodišiel 
nik, pretože každé z  detí získalo za 
svoj výtvor cenu.

Text a foto: P. arpášová

n utorok 15. 10. o 18.00 h
Stretnutie s  históriou – pútnické 
miesto Marianka, MCK – galéria, 
Záhorácka 1919, 1. poschodie, vstup 
voľný

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

n pondelok 21. 10. o 18.00 h
koncert veselá trojka Pavla kršky, 
MCK – Kultúrní domeček, Hviezdo-
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 eko-
ToPFILM – envIroFILM, www.
ekotopfilm.sk, MCK – Kultúrní do-
meček, Hviezdoslavova 3, vstup voľ-
ný

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

n utorok 29. 10. o 19.00 h
divadelné predstavenie Baby na 
palube, MCK – Kultúrní domeček, 
Hviezdoslavova 3, vstupné 10 €

n
MCk Malacky je poberateľom kul-
túrnych poukazov.

október
2019
Zmena programu a  vstupného 
vyhradená. 

CveČko zaplavili tekvice
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vodu, ktorá bola akokoľvek použitá, 
považujeme za vodu odpadovú. aby 
sa zavŕšil kolobeh vody v prírode, musí 
byť riadne vyčistená a následne vrá-
tená späť do prírody. odpadové vody 
z domácností alebo z priemyselných 
podni kov sú odvádzané kanalizačný-
mi stokami a zberačmi do čistiarne od-
padových vôd (Čov), kde prechádzajú 
zložitým procesom čistenia. konečným 
výsledkom tohto proce su je to, že vyčis-
tená voda sa vracia späť do prírody, riek  
a potokov.

Veľa ľudí však pri likvidácii odpadkov nevie, 
ako odpad správne zlikvidovať. Niečo vyho-
dia do smetí, niečo vylejú do umývadla, niečo 

spláchnu do WC. Nájdu sa aj takí, ktorí odpad 
vylejú do dažďovej ka nalizácie na ulici, preto-
že takto si ne zanesú vlastný odpad. A keď že 
kanalizácia nie je odpadkový kôš, nazbieraný 
odpad, ktorý do kanalizácie nepatrí, upchá-
va potrubie. Takýto nevhodný odpad záro-
veň po  škodzuje životné prostredie a zvy šuje 
nákla dy na čistenie odpadových vôd.

Poruchový dispečing Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti (BVS) denne zaznamenáva 
poruchy spôsobené vyhodením nevhodné-
ho odpadu do kanalizácie. Pri zabez pečovaní 
funkčnosti kanalizácie pracovníci BVS vybera
jú z kanalizácie rôzne predmety – vlhčené 
utierky, handry, no ničím výnimočným nie je 
ani stavebný odpad, uteráky, župany, dámske 
hygienické vložky alebo jednorazové plienky.

Čo nepatrí do verejnej 
kanalizácie?

Ani kuchynský odpad nie je odpadovou 
vodou a v prípade, že takýto odpad likvidu-
jete v kanalizácii, vystavujete ju viacerým ri-
zikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie 
zvyškov (mastnota, šupky, drvina...) v kanali-
začnej prípojke, následné upchatie prípojky 
a zápach v dôsledku hnitia zvyškov.

Šesť jednoduchých tipov, aby kanalizá-
cia bola priechodná 
a plne funkčná:

Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí vý-
lučne odpadová voda, t. j. použitá voda z ku  
chyne, kúpeľne, ľudské výlučky a toaletný pa-
pier.

Sanitárne produkty (hygienické vložky, 
tampóny, kondómy, vlhčené hygienické utier-
ky či plienky) do ka nalizácie nepatria! Zabaľte 
ich a daj te do smetného koša.

Použitý rastlinný olej (aj prepražený) zbie-
rajte do samostatných plas tových nádob, kto-
ré môžete odo vzdať na zbernom dvore, prí
pad  ne na vybraných čerpacích sta ni ciach. os-
tatné tuky a masť po varení patria do smet-
ného koša, a te da do komunálneho odpadu.

Zvyšky jedla, ako napr. omáčky, cestoviny 
či polievky, nevylievajte do kanalizácie! Zabaľ-
te ich a vyhoďte do smetného koša, alebo – ak 
má te možnosť – použite ich ako potravu pre 
zvieratá.

nebezpečný odpad (chemikálie, rozpúš-
ťadlá, motorový olej,  farby) predstavujú 
veľ ké nebezpečenstvo pre životné prostre-
die. Tre ba preto zabrániť úniku takýchto látok  
do podzemných vôd, povrchových vôd alebo 
do kanali zácie. Uzavreté v pevných obaloch 
ich zneškodnia autorizované firmy. Môžete sa  
tiež informovať na obvodnom úrade životné
ho prostredia, krajskom úrade životného pro
stredia či mestskom úrade. Informácie po skyt
ne aj Ministerstvo životného prostredia SR.

Lieky, injekčné striekačky ani tabletky 
nesplachujte, ale odneste ich do lekární a ne-
mocníc.

kanalizácia nie je verejná skládka ani 
smetisko! Je potrebné správať sa zod-
povedne a uvedomiť si dôsledky nedo-
držiavania uvedených zásad. odstráne-
nie poruchy (miesto upchatia) si totiž 
často vyžaduje rozkopávku.

Informácie pripravila

 kanalizácia nie je odpadkový kôš

Hľadáte príjemné prostredie, kde 
sa s chuťou najete, dáte si kávu či 
pivo a zrelaxujete? Malacký kon-
cept dobrého jedla a oddychu náj - 
dete v  známej dvadsaťtrojke – 
Café 23. v podniku, ktorý prináša  
originálne chute a je dôkazom to-
ho, že jedlo z ulice sa dostalo aj na  
menu klasických reštaurácii a ku-
chári s ním dokážu naozajstné di-
vy.  veď posúďte sami, ochutnali 
ste už niekedy burger z diviny? 

dvadsaťtrojka – Café 23 existu-
je od roku 2005. Nájdete ju na Sa-
sinkovej ulici oproti Športovej hale 
Malina. 

Zariadenie prešlo niekoľkými 
úpravami. 23ka začínala ako kavia-
reň, dnes je to pub so širokou po-
nukou jedál i nápojov – pív, čoko-
lád, káv. K pôvodným priestorom 
postupne pribudla predná terasa  

a veľká zadná terasa, ktorá býva 
otvorená v lete. Práve tam – priamo 
na grile – sa pripravujú vychýrené 
špeciality.

Každý dobre pozná ten pocit, 
keď by si odskočil na niečo rýchle, 
hriešne dobré. 23ka je milovníkom 
streetfoodu či pubovej ponuky veľ-
mi dobre známa. Jedálniček ponú-
ka širokú škálu burgerov, steakov, 

hovädzie či bravčové rebrá, ale i ry
by a krevety. 

„Každý týždeň pripravujeme neja-
ký špeciálny burger. V lete ich bolo asi 
pätnásť druhov, napríklad divinový, 
tuniakový, z trhaných kačacích pŕs,  
z klokana a ďalšie. Pre študentov pri-
pravujeme cenovo prijateľný Študent 
Burger”, priblížil majiteľ podniku 
Branislav Orth. 

Všetky jedlá sú z čerstvých suro-
vín, podávané so šalátmi alebo bel-
gickým zemiakmi. Predjedlá sú len 
domácej výroby, nechýba kačacia 
paštéta, nakladané syry, pivný syr 
alebo utopenci. 

K 23ke pribudol priestor vínotéky, 
ktorá otvára dvere rodinným pose-
deniam, uzavretým spoločnostiam 
na degustácie, oslavám, stretávkam, 
firemným akciám. Pečené kurčatá,  
kačice, bravčové kolená a  ďalšie 
dob roty vám kolektív skúsených 
kuchárov pripraví aj na domáce ve-
čierky a párty. 

23ka je miestom bohatých chutí 
aj v prípade nápojov. Na bare môže-
te ochutnať 10 druhov čapovaných 
svetových a slovenských pív. De-
gustovať sa dajú belgické, americké 
i rakúske pivá, nechýbajú malé slo-
venské pivovary a jeden menší čes-
ký pivovar. Na degustátorov čaká 
pivná doska, kde si každý môže na-
voliť 5 druhov piva a ochutnávať. 

Vínna karta je plná známych 
slovenských vinárov, ale nechýba-
jú ani svetové značky ako Montes, 
Saint Claire, Domaine Wachau. Vo 
víno téke 23ka pravidelne organi-
zuje riadené degustácie. V ponuke 
bývajú aj degustačné karty napr. 
karibských rumov alebo svetových 
whisky. 

Novinkou v  bohatej ponuke sú 
svetové kávy a svetové čokolády. 
Ne chýbajú ani dve z TOP káv Jamai
ca a Keňa, samozrejmosťou je Bra-
zília. Ku káve alebo k čokoláde je 
každú sobotu po cely deň grátis do-
máci dezert.

Podnik organizuje koncerty, ol-
dies párty a podujatia ako Október-
fest – najbližší bude 12. septembra 
2020. 

Sumár ponuky je skutočne 
bohatý: 
•  6 druhov káv, z toho 5 plantážo-

vých,
•  7 druhov belgických čokolád, z to

ho 2 plantážové, novinkou tzv. čer-
vená čokoláda,

• 22  druhov čajov,
•  10 druhov čapovaných pív, z toho 

7 špeciálov,
•  20 druhov svetových vín, z toho 7 

TOP slovenských vín,
• 40 druhov svetových rumov,
• 20 druhov whisky;
• 10 druhov ginov;
• 8 druhov tequil,
• 8 druhov koňakov,
• svetové cigary;
• burgre, rebrá, ryby, krevety, steaky, 
•  domáce dezerty, paštéty, naklada-

né syry.

„Ideme cestou kvality, tešíme sa na 
vás. Pre prípadné rezervácie na stre-
távky, narodeninové párty, ochutnáv-
ky či degustácie volajte 0907 958 837,” 
uzatvára B. Orth.

23ka je presne to miesto, kde 
chcete zobrať svoju partiu a užiť  
si skvelý večer. Kuchyňa tu funguje  
až do 22.00 h. V  interiéri sa nefajčí, 
k dispozícii je platobný terminál. 

V jeseni všetkým určite dobre 
padne zohriať sa. Neváhajte a  za-
stavte sa v 23ke. Už ste ochutnali Bur-
ger mix menu 3v1? Na jeseň je ako 
stvorené.            -is-

 keď 
vám 23ka
chutí alebo
 kam za dobrým jedlom a nápojmi
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Keby sa dal vrátiť čas, 
dotknúť sa dlaňou a počuť Tvoj hlas. 
Už sa však nevráti, čo čas vzal, 
ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
3. októbra sme si  
pripomenuli nedo
žité 86. narodeniny 
nášho milovaného 
otca a dedka Imri-
cha Hrúza z Mala-
ciek. 
S láskou a úctou spomínajú synovia, 
dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

Keby sa dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou 
a počuť Tvoj hlas. 
Už sa však nevráti, čo osud vzal, 
ostali len spomienky a v srdci žiaľ. 
4. októbra uplynu
lo 9 rokov od smut
nej chvíle, keď nás 
navždy opusti-
la na ša milovaná 
dcérka Janka Pur-
deková-Partlová. 
S  láskou a  bolesťou v  srdci spomí-
najú rodičia, sestra Zdenka, brat 
Ladík so svojimi rodinami a ostatná 
rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

4. októbra sme si 
pripomenuli nedo
žitých 97 rokov na-
šej drahej babky 
Františky Gašparo-
vej. S láskou a úctou 
spomínajú vnuci Ro-
man a Vlado. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Kto Ťa poznal, spomenie si. 
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
8. októbra sme si pri 
pomenuli 16. výročie  
úmrtia Jozefa Bá-
chora. S láskou a úc-
tou spomínajú man-
želka, deti s  rodina-
mi a ostatná rodina.

12. októbra 2014 si 
Pán povolal k sebe 
do večnosti našu 
dobrú, starostlivú 
manželku, mamič-
ku a  starkú Ľud-
milu vrlákovú. 

S  úctou a  láskou spomínajú man-
žel Karol a deti Gabika, Eva, Danka 
a Marián s rodinami.

SPoMIenkY

Piatok

18. október

od 10.00 h
do 12.00 h

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 128). 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

Základná organizácia SZCH 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.

Jesenný lukostrelecký turnaj o po-
hár vojvodu Ctibora na hrade Beckov 
sa chýlil ku koncu a ja som pomaly 
schádzala z nádvoria popod hlavnú 
bránu nadol. Na dažďom zmáčané 
plochy kameňov som našľapovala  
s pozornosťou a rovnako som vníma-
la aj okolie. V duchu som hodnotila 
uplynulých niekoľko hodín stráve-
ných s priateľmi na pretekoch. Spo-
za mňa sa blížili dvaja účastníci tur-
naja a začula som, ako hovorí jeden 
druhému: „Vidíš, aký blahodarný vplyv 

mal na teba dnešný deň?“ Keď ma mí-
ňali, prekvapilo ma, že to povedal asi 
15ročný chlapec pánovi, ktorý mal 
odhadom cez sedemdesiat. Áno, to 
bolo to správne pomenovanie dňa –
blahodarný vplyv – na dušu, na telo, 
pocit spriaznenosti a sebarealizácie. 
Aj taký vie byť deň strávený s luko-
streľbou. Na turnaji, ktorý sa konal 28. 
septembra na hrade Beckov, zvíťazil 
Martin Kamenistý z Lukostreleckého 
klubu Sagittarius Malacky.

Text: r. Svetlíková, foto: -vk- 

Základná organizácia JdS v Malackách
 

srdečne pozýva všetkých svojich členov na 

 stretnutie pri príležitosti  
dňa úcty k starším

v sobotu 19. októbra o 13.00 h do jedálne ZŠ Štúrova (sídlisko Juh).
Príďte si posedieť s  priateľmi a  stráviť príjemné sobotné popoludnie  
pri hudbe a občerstvení.

výbor Zo JdS Malacky

Jesenné kolo mladých hasičov pat 
rilo Malačanom. Družstvo v  zložení 
nikoleta odumorková, dávid Halá-
mek, Miška odumorková, dávidko 
Šánik a Sára Ingvortová zvíťazilo na 
súťaži v Sološnici spomedzi 15 tímov.

Dobrovoľný hasičský zbor Malacky  

rád prijme do svojich radov mladých 
ľudí aj ďalšie nové tváre, ktoré sa radi 
zúčastňujú na súťažiach a chcú zdoko 
naľovať svoje vedomosti a zručnosti 
v hasičskom športe.

Text: I. odumorková, 
foto: dHZ Malacky 

 naši mladí hasiči 
sú najlepší v okrese

Blahodarný vplyv

MaLaCkÁ MaTrIka
od 23. 9. do 30. 9. 2019

Povedali si ÁNO
Lucia Eliášová a Štefan Lito  

merický, Monika Pospíšilová a Da-
niel Štark

októbroví jubilanti 

80 rokov
Brigita Bilková, Dušan 

Dob rovodský, Milan Dobrovodský, 
Hedvika Kunáková, Ján Mader, Má-
ria Miškechová, Simona Rodinová

85 rokov
Ján Ftáčnik, Kamila Králová, Lujza 
Kučerová, František Višváder

86 rokov
Ľubomír Drgonec, Kristína Jan-
kovičová, Viera Majková, Valéria 
Osuská, Josef Palát, Mária Petrival-
ská, Anna Šebová

87 rokov
Margita Balentová, Anna Moserová

88 rokov
Anastázia Štokingerová

89 rokov
Pavel Janečko

92 rokov
Terezia Uhrincová

93 rokov
Albína Tatajková

97 rokov
Pavlína Greifová

98 rokov
Anna Schönová

100 rokov
Terézia Mrázová

Srdečne blahoželáme!

30. septembra sa 
Hermina Labudo-
vá dožila krásnych 
99 rokov. Všetko 
najlepšie k narode-
ninám, veľa zdra-
via, lásky a spokoj  
nosti želajú deti s  rodinami. Pra 
pravnúčatká Saška a Júlia bozká-
vajú.

BLaHožeLanIe

v minulom čísle Malackého hla-
su sme informovali o  konaní 
vodiča, ktorý ohrozil chodcov 
na Slimáku. noviny ešte nevy-
chladli a do redakcie prišla ďal-
šia fotografia. 
Matka s  kočíkom nepochopiteľ-

ne prechádzala cez železničné prie-
cestie. Ignorovala pritom výstražné 
znamenia i  spustené závory. Aj keď 
sa doba prejazdu vlaku môže zdať 
pridlhá, v  skutočnosti ide len o  pár 
sekúnd. Po zaznamenaní súpravy sa 
automaticky zapne zvuková a  sve-
telná signalizácia. Rampy sa spustia 
do jednej minúty, tak aby koľajisko 
stihlo opustiť posledné auto. Počas 
toho nesmú na priecestie vstupovať 
vodiči ani chodci. Kam sa žena poná-
hľala, nevieme. Za čas, ktorý ušetrila 
týmto riskantným správaním, sa však 
často platí omnoho vyššou cenou. 
Apelujeme tak na všetkých, aby reš-
pektovali značenia, ktoré chránia nie 
len ich životy.         -red-

Matka nerešpektovala signalizáciu
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Začala sa extraliga mužov 
Hneď v prvom kole extraligy mu-

žov (27. septembra) sa zopakovalo 
minuloročné finále medzi Malacka-
mi a aktuálnym majstrom Vydranmi. 
Naši muži podali u  silného súpera 
veľmi dobrý výkon, navyše hráči sa 
navzájom dobre poznajú, pretože 
majú za sebou množstvo zápasov. 
Napokon však Malacky získali iba 
dva body, oba od nováčika v  hosti-
teľskom tíme Petra Šeredu. Najbližšie 
sa opäť predstavia vonku, 12. októbra 
v Ružomberku a 13. októbra v Rožňa-
ve.
SK Vydrany–MSK Malacky 6:2
Body za MSK: 
Adam Brat 1 a Erik Illáš 1

Bronz zo Srbska 
Skvelá správa prišla z  medziná-

rodných majstrovstiev Srbska v stol-
nom tenise. Hráčka MSK Malacky 
Sá ra Bilkovičová obsadila vo štvor-
hre spolu so spoluhráčkou domini-
kou Wiltschkovou skvelé 3. miesto 
a priviezla domov bronzovú medailu. 
Sára sa okrem toho v  jednotlivcoch 
dostala medzi 16 najlepších kadetiek 
turnaja. Srdečne blahoželáme! 

Turnaj talentov 
Bojničky pri Hlohovci hostili 1. bo 

 dovací turnaj mládeže v stolnom teni  
se, kategória najmladší a starší žia ci. 
Turnajovú atmosféru prvýkrát zažili 
naši prípravkári anetka Ftáčniko vá 
a dominik Bevelaqua. Obaja sa svo-
jej príležitosti chytili, nezľakli sa a do-
kázali vyhrať aj svoje prvé sety.

Na turnaji sa zúčastnili aj ďal ší naši 
hráči. Paulína Godányová po per-
fektnom výkone vyhrala všetky tri 
skupinové zápasy, avšak ako víťazke 
skupiny sa jej v K. O. časti nepodarilo 
postúpiť ďalej. oliver Sloboda po-
stúpil zo skupiny z 2. miesta, vo vy-
raďovacej K. O. časti turnaja skončil 
v  šestnástke najlepších. Ivana Čer-
máková nepostúpila zo skupiny.

Hráčom ďakujeme za vzornú re-
prezentáciu klubu a  rodičom za po-
moc.        Text a foto: MSk Malacky
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Za JUDOclub TJ Strojár Malacky  
a krúžok JUDO pri CVČ Malacky sa na 
tatami postavilo 14 reprezentantov, 
pričom pre niektorých to bola prvá 
súťaž v ich kariére. Oceňujeme všet-
ky výkony, deti bojovali ako levy a ani 
prehry nedali súperom zadarmo.

Medailové umiestnenia našich:
1. miesto: viktória Zuzicová
2. miesto: Lucia nerádová, Stan-

ka Pullmanová
3. miesto: katka okruhlicová, 

Janka kujanová, dominik Filípek, 
Sveťo Mladý, Leo Ferianc

Len o  kúsok utiekli medaily riš-
kovi Slívovi, emmke Matulovej, ed-
vardsovi Zaharovs, alexovi Hound-
jo a Lucke kujanovej. 

Všetkým zúčastneným rodičom, 
starým rodičom a súrodencom veľmi 
pekne ďakujeme za pomoc pri orga-
nizácii, za prenášanie tatami, obslu-
hu časomiery a zdravotný dozor. Za 
podporu ďakujeme mestu Ma lacky. 
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tej-
to súťaže, ktorá už má svoju tradíciu. 

Text: S. kunšteková, 
foto: JUdo-club TJ Strojár

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

MSk

v Malackách sa predstavili dve stovky džudistov
21. septembra zorganizovali malackí džudisti s podporou mesta 14. 
roč ník veľkej ceny Malaciek a 13. ročník Memo riálu Jakuba Habudu. 
na oboch turnajoch sa zúčastnilo 223 pretekárov z 24 klubov zo Slo-
venska a Českej republiky.

v  regionálnom kole 
detského davis Cupu 
2019 osemročných detí 
(Stupava, 21.–22. sep-
tembra) sa spomedzi  
15 tenisových tímov 
z  Bratislavského kraja 
zúčastnilo aj družstvo 
TJ Strojár.

Chlapci v zložení Sebastián 
Čan, František Čermák a ni-
kolas Weiss postúpili až do 
semifinále, kde po bojovnom 
výkone prehrali s neskorším  
víťazom, TŠP – tenisová škola 
Petržalka. V súboji o 3. miesto 
za znamenali cenné víťazstvo 
nad TC Stupava.

Text: F. Hlavatý, 
foto: F. Čermák

Zľava:
Nikolas, Sebastián a  František

úspech v detskom davis CupeČo nové 
v malackom 
stolnom 
tenise?

naše ženy začínajú súťažiť 12. októbra, muži už ex-
traligu rozbehli. Začali sa aj krajské súťaže a pri-
chádzajú aj dobré správy o našich talentoch.

Sára Bilkovičová vľavo

  Turnaj talentov

vďaka vysokým výhram nad 
kolárovom a  béčkom Slovana 
Modra si malackí hádzanári 
v uplynulých dvoch kolách pri-
písali na svoje konto plný počet 
bodov. 

Po piatich prvoligových kolách je 
Strojár so ziskom 7 bodov na tretej 
priečke s  dvojbodovou stratou na 
vedúci Pezinok a  jednobodovou na 

druhú Stupavu. Práve na palubovke 
Tatranu Stupava odohrajú ďalší zá-
pas, lokálne derby bude v nedeľu 13. 
októbra o 18.00 h v Stupave. 
HŠk 74 kolárovo – Strojár Malacky 
29:42 (16:25)

Strojár Malacky – Slovan Modra B 
35:22 (17:9)

Text a foto: M. Binčík 

Futbalistom 
sa začalo dariť

Malackí futbalisti sa po nevyda-
renom vstupe do sezóny vrátili 
späť k  priaznivým výsledkom, 
v Pezinku sa im podarilo vyhrať 
aj napriek hodinovému oslabe-
niu o jedného hráča. 

Na dobrý výsledok nadviazali aj 
v ďalšom kole, keď na domácom ih-
risku otočili proti druhému celku ta-
buľky Dunajskej Lužnej z 0:1 na 2:1, 
vďaka čomu poskočili na priebežné 
ôsme miesto. V  11. kole (nedeľa, 13. 
ok tóbra, 15.30 h) ich čaká záhorácke  
derby proti Rohožníku na ihrisku sú-
pera.

PŠC Pezinok – FC Malacky 1:4 (0:2) 
Góly FC: 17. Julian Cario Sepulveda, 
39. Edmund Addo, 58. Jakub Sagula, 
77. Mladen Vučić

FC Malacky – oFk dunajská Lužná 
2:1 (0:1)
Góly FC: 50. Samuel Livora, 85. Julian 
Caro Sepulveda 

M. Binčík 

 Strojár na víťaznej vlne


