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ÚVODNÍK

Problémy súvisiace s  nevyhovujú-
cim verejným osvetlením trápia snáď 
každú ulicu v  Malackách. Skorodova-
né svietidlá po dobe životnosti, často-
krát už iba sliepňajúce, prípadne ne-
funkčné – nájdeme ich takmer všade, 
a je jedno, či ide o chodníky, parkoviská 
alebo priechody pre chodcov. Dobrou 
správou je, že už čoskoro nastane zme-
na. Začína sa postupná a komplex-
ná rekonštrukcia verejného osvetlenia 
v  celom meste. Na pomyselnej štarto-
vej čiare sú dva projekty. Obyvatelia 
Rádku by sa nových svetiel mali doč-
kať ešte tento rok a tí, čo bývajú na Uli-
ci M. R. Štefánika a Stupavskej, zasa na 
jar budúceho roka. Nie je to lacné a ne-
bude to ani „z večera do rána“, ale chce-
me, aby bolo naše mesto bezpečnejšie 
a – prečo to nepriznať – aj krajšie. Viac 
sa dočítate na strane 3.  

  Ľubica Pilzová

...a buď svetlo! 

V piatok popoludní nás nepríjemne zaskočila tlačová správa spoločnosti, ktorá rekonštruuje nadjazd v Malackách, firmy Regionálne cesty Brati-
slava. Oznámila v nej, že skončenie prác sa presúva na 15. november „vzhľadom na rozsah poškodenia estakády“ – citát z tlačovej správy Regio-
nálnych ciest. Pôvodný termín skončenia rekonštrukcie bol 30. september.

Spokojnosť a úsmevy na tvárach 
Malačanov vyčarovalo v sobotu 
19. septembra už tradičné po- 
dujatie Malacká šošovica a Ham-
báljarmok, ktorý bol súčasťou 
divadelného festivalu Zejdeme 
sa na hambálku a uskutočnil sa 
v tom istom čase. 

Zvončeky päťdesiatich bicyklov 
dali vedieť o cyklistoch v centre 
mesta, keď podporili iniciatívu 
s názvom Malacky na kolo. Spo-
ločná jazda bola súčasťou Ma-
lackej šošovice, ktorá sa usku-
točnila v  sobotu 19. septembra 
v  našom meste, a  zároveň bola 
príspevkom k  Európskemu týž-
dňu mobility.

Cyklisti sa 
pripomenuli 
Malačanom
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Podujatia s malackou príchuťou

Regionálne cesty predlžujú rekonštrukciu 
nadjazdu 

Na jesennej šošovici sa v parku na 
Kláštornom námestí zúčastnilo viac 
ako tridsať stánkarov, ktorí ponúkali 

ručne zhotovené výrobky od výmyslu 
sveta - šampóny, mydielka, levanduľo-
vé vrecúška, náušnice, kytice kvetov, 
textílie či chutné koláče. Okrem toho 
sa predstavili aj mestské organizácie – 
Vstúpte, Mestské centrum sociálnych 
služieb, MC Vánok a ďalší. Centrum voľ-
ného času v  rámci predstavenia krúž-
kovej činnosti, ktorú ponúka v  tom-
to školskom roku, pripravilo pre deti 
množstvo aktivít. Oddýchnuť a  pose-
dieť pri čaji, koláčiku alebo krupicovej 

kaši si mohol každý v spoločnosti her-
cov z Divadla na hambálku. Tí si svoje 
stánky inšpirované inscenáciami DNH 
postavili pred spoločenským domom 
MCK. Návštevníci tak mohli byť ľahko 
súčasťou oboch podujatí. Dobrú nála-
du podporila aj kapela Funny Felows či 
bubnová šou skupiny Tambores a bez 
pochýb aj joga smiechu.

Od 16. do 20. septembra sme si 
mohli vďaka divadelnému festivalu Zej-
deme sa na hambálku každý deň vy-

chutnávať iné divadelné predstavenie. 
A v niektoré dni dokonca dve. Ako to už 
býva, zahrali si aj domáci ochotníci, ale 
pozvanie neodmietli ani profesionál-
ni herci. Priateľská atmosféra a  záruka 
kvalitného kultúrneho zážitku prilákala 
množstvo divákov.
Text, foto: N. Jánošová
Fotogalériu po- 
dujatí vám ponú-
kame na stranách

Stručná chronológia rekonštrukcie: 
B  rekonštrukcia nadjazdu, ktorý patrí 

Bratislavskému samosprávnemu 
kraju, sa začala 25. mája;

B  povolenie na dopravnú uzávierku 
platí do 30. septembra;

B  na kontrolnom dni 30. júla pracov-
níci Regionálnych ciest informova-
li, že rekonštrukcia sa skončí do 31. 
augusta – tak, aby sa v septembri 
mohlo kolaudovať; 

B  21. augusta Regionálne cesty pí-
somne informovali mesto Malacky: 
„...zistili sme poškodenie prechodo-
vej dosky, ktoré sme nepredpokladali 

v projektovej dokumentácii.“ Naďalej 
však ubezpečovali, že „termín ukon-
čenia rekonštrukčných prác je v me-
siaci september 2015“.

Primátor mesta Malacky Juraj 
Říha považuje takýto spôsob ko-
munikácie za neprijateľný. Aj keď 
sa RCBA v  tlačovej správe obyvate-
ľom mesta ospravedlňujú, primátor 
vyzýva BSK (vlastníka cesty) a RCBA 
(zhotoviteľa rekonštrukcie), aby Ma-
lačanov pravdivo a  priamo infor-
movali. „O   poškodení časti mosta 
vedeli prinajmenšom od 21. augus-

ta, a  napriek tomu nás ubezpečovali 
o  dodržaní termínu. Samozrejme, že 
si želám, aby bol nadjazd bezpečný 
a kvalitne opravený, ale nie je mi jas-
né, čo také závažné sa mohlo stať za 
posledný mesiac, keď sa termín posú-
va o neuveriteľných 6 týždňov!“

Obchádzková trasa po Pezinskej 
a Radlinského je na maxime svojich 
kapacitných možností. Juraj Říha: 
„Obyvateľom Malaciek obchádzka 
mimoriadne komplikuje život. Navy-
še, enormné zaťaženie obchádzkovej 
trasy výrazným spôsobom poškodzu-
je povrch komunikácie. Pýtam sa pre-

to, ako chcú kraj a  Regionálne cesty 
mestu Malacky tieto škody nahradiť.“

Mesto Malacky bude ako dotknu-
tý subjekt komunikovať s  vedením 
BSK a žiadať, aby bol staticky bezpeč-
ný most odovzdaný do užívania v čo 
možno najkratšom čase.  

Okrem dopravných kompliká-
cií majú Malačania problém so sprá-
vaním stavebných robotníkov, kto-
rí pracujú na rekonštrukcii nadjazdu. 
Viackrát sa sťažovali na neporiadok 
okolo stavby a na vulgárne pokriky, 
ktoré robotníci adresujú okoloidúcim 
ženám a dievčatám.  Ľ. Pilzová

Na trase medzi mestským úra-
dom,  mlynom, Hviezdoslavovou uli-
cou  a Kláštorným námestím sa usku-
točnil happening na dvoch kolesách 
s  cieľom poukázať na dlhodobo ne-
priaznivú situáciu pre cyklistov v uli-
ciach mesta. Aj tí potrebujú svoje bez-
pečné miesto, aby Malačania nemuseli 
jazdiť všade autom alebo chodiť pešo. 
V rámci Šošovice pripravili organizátori 
aj cyklopotulky po mestských historic-
kých pamiatkach a jazdu zručnosti, kde 
si záujemcovia mohli otestovať svoje 
schopnosti na prekážkovej dráhe (imi-
tujúcej situácie na cestách).

Rozvoj cyklistiky - výhodný 
pre každého

Ako zaznelo z  úst organizátorov, 
rozvoj cyklistiky je výhodný pre kaž-
dého, aj pre motoristov. Čím viac ľudí 
bude používať bicykel, tým menej 
bude áut na cestách a  aj 
autá sa tak budú pohybo-
vať plynulejšie. 

.
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Plaváreň v starom režime  
s novými šatňami

Malacky získali v  uplynulých 
dňoch dotáciu vo výške 23 tisíc 
eur z Environmentálneho fon-
du, ktoré poslúžia na likvidáciu 
čiernych skládok. Mesto ich chce 
vyčistiť už na jeseň tohto roka. 
Viac o  projekte Sanácia miest 
s  nezákonne umiestneným od-
padom v meste Malacky v roku 
2015 nám prezradili referent-
ka odpadového hospodárstva 
Božena Orgoňová a projektový 
manažér Michal Šišolák.

Na vyčistenie čiernych skládok 
sme získali 23 tisíc eur

ANKETA
V uliciach Malaciek sme sa 
pýtali: Viete si predstaviť, že 
by sa vaším susedom stal 
cudzinec?

Peter, 
24 rokov, 
údržbár

Cudzinci ako takí by mi v  zásade 
neprekážali, pokiaľ by išlo o  sluš-
ných, pracujúcich ľudí. Utečencov 
zo Sýrie alebo Afganistanu by som 
však za susedov nechcel.

Soňa, 
40 rokov,
špeditérka

Áno, viem si to predstaviť. Dávnej-
šie som bola v Nemecku a tam som 
spoznala Iránca i Afganca a nema-
la som s nimi žiadne problémy. Ide 
len o to, aby to boli normálni a civi-
lizovaní ľudia.

Alojz, 
70 rokov, 
sochár

Skôr či neskôr nás to podľa mňa 
čaká. Predstaviť si to viem. Nuž, ne-
cháme to na budúcnosť.

Michaela, 
21 rokov,
študentka

Áno, viem si to predstaviť. Keďže 
so svojimi susedmi veľmi nekomu-
nikujem ani teraz, rovnako by to 
bolo aj v prípade cudzincov. Spo-
lužitie s utečencami v Malackách si 
však predstaviť neviem. Ale nepo-
môcť im tiež nie je riešenie.

Jana, 
30 rokov, 
špeditérka

Ľudia majú podľa mňa zbytočné 
predsudky. Ak by sa správal slušne, 
tak prečo nie?
 
 Text: -naty-, foto: -otano-

Kedy sa naposledy čistili nelegálne 
skládky na území Malaciek?
Božena Orgoňová: Skládky sme čis-
tili v  januári. Sme veľmi radi, že pro-
jekt Environmentálny fond schválil. 
Malačania sú totiž stále veľmi nepo-
riadni a nevážia si prírodu. Nelegálne 
smetiská čistíme väčšinou dvakrát do 
roka.

Koľko lokalít zahŕňa projekt, na 
ktorý mesto dostane financie?
Michal Šišolák: Okresný úrad, od-
bor starostlivosti o životné prostredie 
schválil návrh na 14 lokalít, ktoré po 
prieskume a  vďaka dlhodobému sle-
dovaniu danej problematiky navrhlo 
mesto. Vo väčšine prípadov ide o okra-
jové časti Malaciek. Napríklad lokali-
ta pri potoku Malina, pri Marheckých 
rybníkoch a podobne.

Aké sú celkové náklady na projekt?
Michal Šišolák: Vyčistenie poškode-

ných lokalít nás bude spolu stáť 24 tisíc 
eur. Dotácia pokrýva 95% (22 786 eur) 
nákladov a  mesto sa na financova-
ní podieľa 5 percentami, teda sumou 
1200 eur.

Dokedy musí mesto projekt zreali-
zovať?
Michal Šišolák: Momentálne robí-
me prieskum trhu na výber dodáva-
teľa, ktorý zabezpečí vyčistenie dot- 
knutých lokalít do konca novembra 
tohto roka. 

Ako bojovať proti skládkam a zne-
čisťovaniu prostredia?
Božena Orgoňová: Snažíme sa ro-
biť osvetu a základné návyky pestovať 
v  deťoch už od škôlky. Veľa ekoaktivít 
pripravujú aj samotné školy. Vo všet-
kých malackých školách i vo všetkých 
elokovaných pracoviskách MŠ  sú už 
dávno umiestnené nádoby na separo-
vaný odpad.

My všetci by sme mali mať záujem 
udržiavať čisté a zdravé životné prostre-
die okolo nás. Žiaľ, nie je to tak. Je to ne-

pochopiteľné aj preto, že v Malackách 
máme k  dispozícii dva zberné dvory. 
Napriek tomu nachádzame skládky 
napríklad aj na Ulici Boženy Nemcovej, 
ktorá je len pár metrov od zberného 
dvora na Hlbokej ulici. A ten je otvorený 
počas pracovného týždňa a v sobotu až 
do 17. hodiny. 

Pri  odhaľovaní čiernych skládok 
nám veľmi pomáha aplikácia CityMo-
nitor. Najradšej by sme však boli, keby 
žiadne nevznikali. 
 Zhovárala sa: N. Jánošová, foto: archív

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Malackách
vyhlasuje voľné pracovné miesto:

personalistika, mzdy, administratívne činnosti –  
na plný pracovný úväzok  s nástupom od 1. decembra 2015

Termín podania žiadosti: do 30. októbra 2015
Termín výberového konania: 10. novembra 2015         
Predpokladaný deň nástupu do práce: 1. decembra 2015

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
B  úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru, prípadne vysokoškolské 

vzdelanie I. alebo II. stupňa vítané,     
B bezúhonnosť – výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
B zdravotná spôsobilosť,
B ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom,
B prax v požadovanom odbore,
B práca c PC Word, Excel, personálne a mzdové programy.

Zoznam požadovaných dokladov k výberovému konaniu:
B prihláška na výberové konanie (uviesť aj telefonický kontakt),
B profesijný životopis,
B overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
B písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača na účely 
      výberového konania.

Požadované doklady je potrebné odoslať poštou alebo elektronicky  do 30. ok-
tóbra 2015 na adresu:

Lívia Spustová, DiS. art. – riaditeľka školy, riaditelka@zusmalacky.sk
Základná umelecká škola v Malackách
Záhorácka 1918
901 01 Malacky
034/772 22 86

Uchádzači, ktorí splnia podmienky k účasti na výberovom konaní, budú pozva-
ní na výberové konanie 10. novembra 2015 v čase 10.00 – 15.00 h do budovy 
školy na Záhoráckej ulici 1918 v Malackách.

Ženské šatne v športovej hale Mali-
na prešli v posledných týždňoch kom-
pletnou rekonštrukciou. Okrem toho 
počas zastavenej prevádzky plavárne 
vyčistili bazény a vymenili v nich vodu. 
Šatne a sprchy pre mužov a  vstupný 
vestibul plánuje mesto zrekonštruovať 
v budúcom roku.

Krytú plaváreň na Sasinkovej ulici 
môžete opäť navštevovať od soboty 
19. septembra v nezmenených otvá-
racích hodinách: 
po - pia:  16.00 - 21.30 h
so - ne:  13.00 - 21.30 h
 Text: -naty-, foto: -otano-
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Plochu pod pirátskou loďou, ktorá bola len nedávno osadená v lokalite 
pri Maline na sídlisku Juh v rámci hracieho komplexu pre deti, už, žiaľ, 
znehodnotili vandali. Mesto Malacky nahlásilo túto škodu ako poistnú 
udalosť a vandalizmus rieši aj štátna polícia.   Text, foto: -red-

Vystúpenie 
ministra vnútra

V súvislosti s činnosťou v areáli Záchran-
nej brigády Hasičského a záchranného 
zboru Ministerstva vnútra SR a  rôzny-
mi dezinformáciami požiadal minister 
vnútra Róbert Kaliňák o vystúpenie pred 
poslancami MsZ. Členov zastupiteľstva 
osobne informoval o  dôvodoch, pre 
ktoré sa ministerstvo rozhodlo uskutoč-
niť v areáli cvičenie. Vedenie mesta, po-
slancov a malackú verejnosť niekoľko-
krát ubezpečil, že v záchrannej brigáde 
nie sú nijakí utečenci a v jej areáli sa ne-
pripravuje azylový tábor. 

Minister vnútra Róbert Kaliňák: „Milí 
Malačania, ministerstvo vnútra neplánu-
je, nestavia ani neorganizuje žiadny azy-
lový ani záchytný, ani pobytový tábor pre 
azylantov, ani žiadny útvar policajného 
zaistenia pre cudzincov, pre nelegálnych 
migrantov. Týchto kapacít máme v tej-
to chvíli dostatok...To, čo sa deje v areáli 
záchrannej brigády, nie je ubytovacie za-
riadenie. V tejto chvíli to robíme ako naše 
cvičenie... Pripravujeme sa, že areál bude 
vždy slúžiť ako krízové centrum pre veľ-
kú krízovú situáciu, ktorú ostatnými ka-
pacitami nedokážeme v tomto regióne 
zvládať. Žiadny pobytový tábor pre 
azylantov v Malackách nevyrastá, 
nevyrástol, a ani tu nebude.“

Revitalizácia  
verejného  
osvetlenia  
v časti Rádek

Poslanci MsZ odsúhlasili zámer revitali-
zácie verejného osvetlenia v časti Rádek. 
V tejto lokalite sú svietidlá dlhodobo za 
svojou životnosťou a majú vysokú poru-
chovosť. Okrem toho najstaršie oceľové 
stožiare sú značne skorodované, elek-
trické vedenia majú po dobe životnosti 
a  rozmiestnenie svietidiel nespĺňa ná-
roky rovnomerného osvetlenia lokality. 

Aktuálny počet svietidiel - 93 – sa 
zvýši o 56 kusov na 149. Keďže pôjde 

o úsporné LED svietidlá, celková úspo-
ra na údržbe a prevádzke bude 8 169 € 
ročne.  

Mesto v najbližšom čase nechá vy-
pracovať projektovú dokumentáciu,  
ktorá bude súčasne slúžiť pre potre-
by verejného obstarávania. Predpokla-
daný termín skončenia je december 
2015. Celkové náklady na  revitalizáciu 
verejného osvetlenia v časti Rádek sú 
239 947 €.

Poslanci zároveň zaviazali vede-
nie mesta, aby bezodkladne odstrá-
nilo havarijný stav svietidiel v celom 
meste. 

I. etapa  
komplexnej  
modernizácie  
verejného  
osvetlenia

Moderné verejné osvetlenie by malo 
postupne dostať celé mesto. Projekt 
I. etapy komplexnej modernizácie ve-
rejného osvetlenia zahŕňa ulice M. R. 
Štefánika a  Stupavská. Rovnako ako 
na Rádku, aj tu sú svietidlá veľmi sta-
ré, zhrdzavené a  majú vysokú poru-

chovosť.  Okrem toho nedostatočne 
osvetľujú priechody pre chodcov. 

Súčasný počet svietidiel – 43 – sa na-
výši o 27 kusov na 70. Celková úspora na 
prevádzke a údržbe bude 1 925 € ročne. 

Mesto nechá vypracovať projekto-
vú dokumentáciu, ktorá bude súčasne 
slúžiť na potreby verejného obstaráva-
nia. Predpokladaný termín realizácie 
I. etapy je obdobie december 2015 - 
február 2016. Celkové náklady projek-
tu modernizácie verejného osvetlenia 
na Ulici M. R. Štefánika a Stupavskej sú  
230 957 €. 

Investičný zámer I. etapy komplex-
nej modernizácie verejného osvetle-
nia poslanci MsZ schválili. 

Dlhodobý  
investičný úver

Keďže oba schválené zámery (Revita-
lizácia verejného osvetlenia v časti Rá-
dek a I. etapa komplexnej modernizá-
cie verejného osvetlenia) nie je možné 
financovať z eurofondov, mesto navr-
huje pokryť náklady úverom vo výške 
480 000 € od Európskej banky pre ob-
novu a rozvoj so splatnosťou 10 rokov. 

Ak mesto splní podmienku, že nové 
projekty budú znamenať energetickú 
úsporu viac ako 40%, môže dostať do-
táciu 20% z objemu úveru. Keďže Ma-
lacky spĺňajú podmienku 40-percent-
nej úspory, v  našom prípade dotácia 
predstavuje 96 000 €.

Poslanci MsZ návrh na dlhodobý 
investičný úver schválili. 

Najbližšie rokovanie mestského za-
stupiteľstva bude vo štvrtok 24. sep-
tembra. Jeho priebeh môžete naživo 
sledovať na www.zastupitelstvo.sk.
 
  Text: Ľ. Pilzová, foto: -naty/otano-

Na programe MsZ 9. septembra 2015 boli predovšetkým ekonomické témy (modernizácia verejného osvetlenia, 
čerpanie dlhodobého investičného úveru). Krátko pred začiatkom rokovania oznámil minister vnútra SR Róbert Ka-
liňák primátorovi mesta Jurajovi Říhovi svoj zámer osobne predstúpiť pred poslancov, aby ich informoval o činnosti 
v areáli Záchrannej brigády v Malackách.

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Nové, a už poškodené

Cyklisti sa pripomenuli Malačanom
Dokončenie zo strany 1

Iniciatíva ponúka spoluprácu pri pre-
rokovaní cyklokoncepcie mesta, žiada 
brať do úvahy cyklodopravu pri kaž-
dom projekte mesta a navrhuje začle-
niť do rozpočtu na rok 2016 položku 
10 000 € pre rýchle opatrenia na rozvoj 
cyklistiky. Verejnosť má aktuálne mož-
nosť zapojiť sa do ankety s otázkami 
o využívaní bicykla ako dopravného 
prostriedku – môže na ňu odpovedať 
v Kolosporte na Ulici 1. mája, v Cyklo-
-športe na Nádražnej ulici alebo v in-
ternetovom formulári na www.malac-
kepohlady.sk.

Koho združuje Malacky na kolo?
Malacky na kolo je iniciatíva Mala-

čanov, ktorým záleží na rozvoji cyklo-
dopravy v meste. Reaguje na nevyu-
žitý potenciál pre použitie bicykla (po 
záhorácky kola) ako bezpečného do-
pravného prostriedku pre každoden-
né cesty do práce, do školy, na vlak ale-

bo na nákupy. Iniciatíva v  súčasnosti 
združuje Amateur Cyclo Club Malacky, 
Cyklistický oddiel Strojár Malacky, SCK 
Záhorák Malacky, OZ Malacké pohľa-

dy a niekoľko aktívnych občanov a má 
ambíciu spájať úsilie na rozvoj cyklo-
dopravy v spolupráci s vedením mesta.
 Text, foto: M. Konečný (upr.)
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Na začiatku tohto príbehu boli 40. a 50. roky minulého storočia, súro-
denci Eugénia, prezývaná Žeňka, Elenka, Ľudka a Gabko Repáňovci, ich 
rodičia a služobný byt v kaštieli v Malackách.  Jeho pokračovanie v sú-
časnosti, teda po vyše 60 rokoch, „napísal“ telefonát od môjho kamoša 
Vlada, že by svojej mame a tete chcel darovať „výlet do detstva“ v podo-
be návštevy kaštieľa. 

Návrat  
do detstva  
po 63 rokoch

A tak v jeden horúci letný podve-
čer prišli z Bratislavy do Malaciek Eu-
génia Wallachová a  Elena Dudláko-
vá, teda Žeňka a Elenka – dve krásne 
usmiate dámy, ktoré prežili časť svoj-
ho detstva práve v Malackom kaštieli 
a po desaťročiach sa tam vrátili. 

Detstvo v kaštieli
Písali sa prvé roky po II. svetovej voj-
ne. Tri sestry a brat žili so svojimi ro-
dičmi v Malackách. Otec Ľudovít Re-
páň, rodák z Terchovej, vyštudovaný 
doktor práv a filozofie, bol okresným 
náčelníkom, ktorý viedol okresný 
úrad a  okresný výbor. S  manželkou 
Vilmou žili pekný život, plný bežných 
starostí i radostí zo šikovných detí.  

„Prichádzala som sem s malou du-
šičkou a veľkými očakávaniami, ako to 
tu na mňa po toľkých rokoch zapôsobí. 
Veď v tomto nádhernom prostredí som 
prežila najkrajšie dni a  roky svojho ži-
vota,“ hovorí dnes pani Elena. 

V  kaštieli vtedy žili aj ďalšie ro-
diny s  deťmi, Böhmovci so synom 
Tiborom, ale aj ruská rodina. Malí 
Repáňovci sa však najradšej hrali s ro-
vesníkmi z  Rádku: „Chodili za nami 
Olinka Kožuchová, Editka Rabinová, 
Mariška Prümmerová, Jaro Danihel, 

Gusto Klíma a ďalší,“ spomína na det-
stvo pani Eugénia. 

Prišli ale 50. roky a s nimi politické 
čistky, ktoré zasiahli aj rodinu Repá-
ňovcov. V roku 1952 ich deložovali do 
Bratislavy, do chudobnej štvrte na Zá-
mockej ulici pri tuneli (mimochodom, 
dnes táto ulica patrí medzi najlukratív-
nejšie v hlavnom meste). Žeňka mala 
vtedy 13 rokov a Elenka 11. Ich novým 
domovom sa stal byt na 2. poschodí 
starého zanedbaného domu, kde na 
prízemí žila mnohopočetná neprispô-
sobivá rodina. Na Repáňovcov udrel 
ťažký osud celou silou: z otca, okres-
ného náčelníka, sa razom stal robot-
ník vo fabrike a 7-ročný syn Gabko sa 
pri páde z balkóna zabil. Dva roky po 
tejto tragédii dostali tri sestričky štvr-
tú: malú Aniku. 

Návšteva po rokoch
Priznám sa, čakala som smut-

nú nostalgiu, možno aj slzy, ale 
bolo to naopak: spolu so Žeňkou 
a  Elenou prišli spomienky plné lás-
ky a  úsmevov. „Tu bola veranda, 
na ktorej sme mávali nedeľné obe-
dy“, „tu bola kuchyňa“, „tu boli izby“ 
– nadšene spomínali pri vonkajšom 
múre kaštieľa. Eugénia: „Spomien-

ky na náš detský svet a rodičov tu cí-
tim na každom kroku, aj keď máločo 
z toho zostalo. Mnoho vecí mi je ľúto, 
ale musím povedať, že je úžasné, ako 
sa kaštieľ rekonštruuje. Som rada, že 

sa takáto pamiatka dáva znova do 
poriadku.“ Jej sestra Elena dodáva: 
„Návšteva kaštieľa po toľkých rokoch 
je pre nás nezabudnuteľný zážitok. 
Veď sme tu nechali kus svojho srdca.“

Príbeh pokračuje 
Spomienky na Malacky zostali v  srd-
ciach a na fotografiách, aj keď životné 
cesty už ani jedného zo súrodencov Re-
páňovcov s  naším mestom nespojili. 
Žeňka, teda Mgr. Eugénia  Wallachová 
(nar. 1939), celý život učí stredoškolákov 

v  Bratislave angličtinu a  Elenka, dnes  
MUDr. Elena Dudláková (nar. 1941), je 
psychiatričkou v  Poliklinike Ružinov. 
Mimochodom, manželom najmladšej 
sestry Aniky je Ferko Mikurčík, člen sku-
piny Lojzo. No a Elenin syn Vlado Dud-
lák je „beňovskológ“, teda bádateľ ži-
vota Mórica Beňovského. Každoročne 
cestuje na Madagaskar a dokumentu-
je jeho stopy. Snáď sa mu raz splní jeho 
veľký sen – objaviť Móricov hrob.  
 Text: Ľ. Pilzová, 

foto: -lubi/archív Repáňovcov

Celá rodina Repáňová

Pred bytovou verandou Gabko a Elena

Žeňka a Elenka s mamou

Pani Elena (vľavo) a pani Eugénia - Žeňka



22. septembra sme 
si pripomenuli 2. vý-
ročie úmrtia Rud-
ka Baumana. Bo-
lesťou unavený tíško 
si zaspal, zanechajúc 
všetkých a  všetko, čo 

si mal rád. S  tichou spomienkou k hro-
bu chodíme, pri plameni sviečky na Teba 
myslíme. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie 
byť, no v našich srdciach budeš stále žiť. 
S láskou spomínajú manželka a dcéry 
s rodinami.

17. septembra sme 
si pripomenuli 1. vý-
ročie úmrtia nášho 
Stanislava Bluska 
z  Malaciek. S  lás-
kou a úctou spomí-
na manželka Mária 

a deti s rodinami.

Kto Ťa poznal, ten 
pozná bolesť, ten vie, 
čo sme v Tebe stratili.
18. septembra sme 
si pripomenuli ne-
dožité 52. narodeni-
ny nášho milované-

ho manžela a otca Dušana Kovácsa.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Odišiel, ale navždy 
zostal v  našich srd-
ciach. 15. septem-
bra pred šiestimi 
rokmi nás opustil 
náš drahý Janko 
Bukovský. S  lás-

kou spomínajú manželka, deti a celá 
rodina.
Priatelia a známi, spomínajte s nami.

Sú slová, ktoré mu 
už nikdy nepovie-
me, sú chvíle a oka-
mihy, na ktoré nik-
dy nezabudneme. 
10. apríla 2009 nás 
opustil milovaný 

manžel, otec, svokor a  dedko Vla-
dimír Salava a 19. septembra 2015 
sme si pripomenuli jeho nedožitých 
65 rokov.
S  láskou spomínajú manželka, dcéry 
Zuzka, Janka, Ivetka, Katka s  rodina-
mi, sestra Oľga a ostatná rodina.
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SPOMIENKY

OKTÓBROVÍ JUBILANTI

DROBNÁ INZERCIA

• Predám nové klietky na chov prepelíc, 
činčíl, zajacov a kuriatok, pasce na líšky a 
kuny, liahne na vajíčka a odchovne. Tel.: 
0907 18 18 00, www.123nakup.eu

80 Anna Bakaráčová 
80 Ružena Hurbanová 
80 Jolana Klímová 
80 Mária Luknárová 
85 Pavel Janečko 
85 Mária Knotková 
90 Anna Fedrová 
93 Pavlína Greifová 
93 Emília Hofmanová 
94 Anna Schönová 
94 Vladfimír Šagala 
96 Ján Kilian 
96 Terézia Mrázová

V dňoch od 8. do 10. septembra usporiadala Nemocnica Malacky ďalšie zo 
svojich pravidelných osvetových podujatí s názvom Týždeň zdravia. Ten-
toraz sa odborníci z nemocnice venovali zdraviu kĺbov, kostí a chrbtice. Na 
otvorení podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta Juraj Říha.

MALACKÁ MATRIKA OD  7. 9. 
DO  21. 9. 2015

Povedali si áno
Francesco Manzo a Silvia 

Hanzlíková, Ondrej Mráz a Elena 
Vallová, Stanislav Sofka a Soňa Am-
brov, Michal Ondriska a Lucia Ná-
daská, Miroslav Hečko a Zuzana 
Maryniaková, Peter Sajko a Zuzana 
Stanková, Lukáš Živner a Veronika 
Jursová

Nie sú medzi nami
Marta Grošeková, Malac-

ky, *1951; Ján Baláž, Závod, *1949; 
Alžbeta Horňáková, Senica, *1944

Týždeň zdravia 
v malackej nemocnici

Jesenná burza 
v MC Vánok 

Zberateľská 
burza 

Pozvánka na valné 
zhromaždenie 

MC Vánok vás pozýva na jesennú 
burzu detského a tehotenského obleče-
nia a potrieb, ktorá sa uskutoční v piatok 
25. septembra v čase od 15.00 do 18.00 
h a  v  sobotu 26. septembra v čase od 
9.00 do 12.00 h v priestoroch MC Vánok  
na Ul. M. Rázusa 30 v  Malackách (areál 
CVČ).

 -ts-

Klub filatelistov ZSF  52 – 32, mest-
ské centrum kultúry, centrum voľného 
času a Základná škola Dr. J. Dérera po-
zývajú na jesennú zberateľskú burzu, 
ktorá sa uskutoční v  sobotu 26. sep-
tembra od 8.00 do 12.00 h v  ŠJ ZŠ 
Dr. J. Dérera na Štefánikovej ulici. Ide o 
stretnutie zberateľov všetkých zbera-
teľských odborov (známky, mince, ban-
kovky, pohľadnice, telefónne karty, ka-
lendáriky, pivné suveníry, starožitnosti, 
figúrky z kinder vajíčok, hokejové kar-
tičky, odznaky...). Vstupné 50 centov, 
mládež do 15 rokov zadarmo. -ts-            

Združenie vlastníkov podielov ur-
bárskej a želiarskej spoločnosti v  Ma-
lackách, p. s., vás pozýva na riadne 
valné zhromaždenie pozemkového 
spoločenstva. Bude sa konať v  sobo-
tu 3. októbra o 9. hodine v kinosále na 
Hviezdoslavovej ulici č. 3 v Malackách. 

Program zhromaždenia a ďalšie in-
formácie sú dostupné na www.urbar-
malacky.eu.  

 -výbor spoločenstva-

Malačania si mohli nechať bez-
platne vyšetriť hustotu kostí a s deťmi 
absolvovať vyšetrenie plochých nôh. 
Organizátori pripravili aj aktivity za-
merané na prevenciu a  liečbu ocho-

rení pohybového aparátu a odborné 
poradenstvo. O  svoje skúsenosti sa 
podelili aj známe osobnosti – mode-
rátorka Ada Straková, speváčka Gize-
la Oňová a herec Ján Slezák.   -ts/red-

Kvapka krvi                            
SČK Miestny spolok Malacky po-
zýva na odber krvi, ktorý sa usku-
toční 21. októbra v  čase od 8.00 
do 11.00 h v priestoroch Gymnázia 
Malacky, Ul. 1. mája. Na odber si pri-
neste občiansky preukaz, kartu po-
istenca, preukaz darcu.
Info: www.nts.sk – darcovstvo krvi.
Záujemcovia, hláste sa 
na t. č.: 0949 12 33 62 alebo 
na klaudiakov@centrum.sk.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Žiaci ZŠ Záhorácka sa zúčastnili na celoslovenskom finále talentovej súťaže Hľadáme nových olympionikov 2015, 
ktorá sa konala na atletickom štadióne na Štiavničkách v Banskej Bystrici.

V nedeľu 4. októbra sa uskutočnia Macejkove 3D preteky. Ide o prvú  lukostreleckú súťaž, ktorú organizuje luko-
strelecký klub Sagittarius Malacky. Preteky sa uskutočnia v Jakubove, v okolí poľovníckej chaty.   

V sobotu 19. septembra sa v  Prostějove konalo ďalšie kolo Juhomorav-
skej ligy v boxe, na ktorom nechýbali ani boxeri BC RTJ Malacky. Išlo o ma-
ratón súperenia 39 dvojíc z 23 oddielov (tri boli zo Slovenska).

Malacky si ako svoj prechodný azyl vybral kormidelník slovenskej muž-
skej reprezentácie vo florbale Petr Koutný. Počas troch dní na palubovke 
v športovej hale Malina trénovalo dvadsaťsedem hráčov, z ktorých tréner 
doplní finálny výber na kvalifikáciu majstrovstiev sveta. 

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

Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, IČO: 00304913 ∙ Vedúca redaktorka: Mgr. Ľubica Pilzová, redaktorka: Mgr. Natália Jánošová ∙ Jazyková redaktorka: Mgr. Gabriela Kraj-
čírová ∙ Redakčné uzávierky na www.malackyhlas.sk ∙ Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame, vyhradzujeme si právo na úpravu a krátenie rukopisov ∙ Grafika a polygrafická príprava: PUBLISHING HOUSE a. s. ∙ Tlač: Petit Press, 
a. s. ∙ Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk ∙ Registrácia: MK SR, EV 3278/09 ∙ ISSN 1338-967X

Žiaci zo Záhoráckej medzi najlepšími 
bežcami Slovenska

Lukostrelecká súťaž klubu Sagittarius

Boxeri úspešne v Prostějove

V Malackách sa pripravoval 
národný florbalový tím 

Pozvánka na futbalové  
zápasy ŠK Žolík

Naši žiaci sa v súťaži najlepších 
bežcov Slovenska na 1 000 m, urče-
nej pre chlapcov narodených v roku  
2002 a mladších, predstavili na zák-
lade úspechu v krajskom kole. 

Matúš Kuma vybojoval po bez-
chybnom taktickom výkone svoj 
osobný rekord - výborné 4. miesto 
a len tesne zaostal za stupňom víťa-
zov. Miroslav Koričár taktiež ašpiro-

val na popredné pozície, ale v záve-
re behu mal nešťastnú kolíziu s iným 
pretekárom. Tá ho, žiaľ, odsunula na 
17. priečku.

Po 4. mieste Mareka Havlíka z pre-
došlého ročníka súťaže sa tak žiaci ZŠ 
Záhorácka v Malackách opäť prepra-
covali medzi najlepších bežcov Slo-
venska a potvrdili svoj talent aj vo vy-
trvalostnom behu. 

Z výsledkov:
1. Viktor Sabo (Športové gymná-
zium Nitra) – 3:09,71
...4. Matúš Kuma (ZŠ Záhorácka, 
Malacky) – 3:15,33
...17. Miroslav Koričár (ZŠ Záho-
rácka, Malacky) – 3:32,60

Text, foto: P. Filip

Na trati bude postavených dvad-
sať 3D terčov a lukostrelci budú 
strieľať po dva šípy na každý terč. Na 
súťaži sa môže zúčastniť každý, kto 
vlastní luk alebo kušu a zaplatí štar-
tovný poplatok. 

Harmonogram súťaže
8.00 h registrácia súťažiacich 
9.30 h  pokyny k súťaži, rozdelenie sú-

ťažiacich do skupín
10.15 - 13.30 h súťaž 
13.30 h obed 
15:00 h vyhodnotenie súťaže 

Kategórie
Súťažiť sa bude podľa pravidiel Sloven-
skej lukostreleckej asociácie 3D v týchto 
kategóriách lukov: TRLB – tradičný dlhý 
luk (lomgbow), TRRB – tradičný reflexný 
luk, PBHB - primitívny a jazdecký luk, OL 
- olympijský luk, BB - reflexný luk (bare 
bow), HU- kladkový luk lovecký, CU - 
kladkový luk bez obmedzenia, CRB – 
kuša. Vekové kategórie budú rozdelené 
na: deti do 12 rokov, juniori 13 - 17 rokov, 
muži a ženy 18 - 54 rokov a seniori nad 
55 rokov. Je potrebné sa vopred zaregis-
trovať na stránke  Slovenskej lukostre-
leckej asociácie – www.archery3d.sk, 

v časti Preteky SLA 3D nájdete prihla-
sovací formulár. Neprihlásení súťažia-
ci zaplatia v deň súťaže o 2 eurá vyššie 
štartovné.

Poplatky
Štartovné pre deti do 12 rokov sú 4 €, 
juniori zaplatia 8 € a dospelí strelci 
od 18 rokov 12 €. Štartovné zahŕňa 
tiež obed pre súťažiaceho.

Každý súťaží na vlastnú zodpo-
vednosť. Deti musia mať sprievod 
dospelej osoby. Počas súťaže je za-
kázané pitie alkoholických nápojov.  

 V. Petráš 

Memoriál Jakuba Habudu – pozvánka
Judo-club TJ Strojár Malacky pozýva na Memoriál Jakuba Habudu a Veľkú cenu mesta Malacky v judo žiakov a žiačok. 
Súťaž sa uskutoční v sobotu 26. septembra v ŠH Malina so začiatkom o 10.30 h. Súťaž je určená pre deti od 6 do 15 ro-
kov. Okrem slovenských klubov organizátori pozvali aj kluby z Česka, Rakúska, Poľska, Maďarska a ďalších krajín.

 -JK-

II. liga starší žiaci BFZ
27. 9. 10.00 h  ŠK Žolík – FK Rača
4. 10. 10.00 h  ŠK Žolík – PŠC Pezinok
II. liga mladší žiaci BFZ
27. 9. 12.00 h  ŠK Žolík – FK Rača
4. 10. 12.00 h  ŠK Žolík – PŠC Pezinok
I. trieda starší žiaci  „B“ BFZ
3. 10. 11.30 h  ŠK Žolík – TJ Veľké Leváre

Prípravka A2 BFZ
3. 10. 9.30 h  FC Malacky – FK Šamorín-Hamulia-
kovo
Prípravka B2 BFZ
3. 10. 9.30 h  ŠK Žolík – FK Šamorín-Hamuliakovo 

Príďte povzbudiť našich chlapcov!
 -ŠK Žolík-

Oddiel BC RTJ reprezentovali traja 
nováčikovia, pričom jeden prekro-
čil povrazy ringu dokonca prvýkrát. V 
hmotnosti do 70 kg v  kategórii mlad-
ších dorastencov štartoval Adam Janto. 
Jeho súperom bol boxer z Lipníka nad 
Bečvou Ján Hostaša.  Malačan excelent-
ne využíval dlhé ruky a súpera deklaso-
val 3:0 na body prevažne pravým a ľa-
vým direktom.

V hmotnosti do 69 kg v kategórii 
starších dorastencov reprezentoval BC 
RTJ Radoslav Irha a jeho súperom bol 
Tomáš Souček zo Sokola Poruba. Na 
oboch stranách padali tvrdé výmeny 
úderov už od prvej rany na gong.  Rado 

však nezvládol zápas po kondičnej 
stránke, a tak v tvrdom a vyrovnanom 
súboji napokon zvíťazil 3:0 na body bo-
xer z Poruby.

V hmotnosti do 75 kg v kategórii 
starších dorastencov exceloval vo svo-
jom debutovom zápase Oliver Stopko. 
Jeho súperom bol boxer z oddielu Bren-
nen Brno. Súboj dvoch novicov mal vy-
soké tempo a doslova dvíhal divákov zo 
stoličiek. Oliver tvrdými a rýchlymi séria-
mi úderov získal bodové víťazstvo 3:0. 
Viacero trénerov a  rozhodcov označilo 
tento duel za najkrajšie stretnutie.

Ďakujeme chlapcom za vzornú re-
prezentáciu.  -BC RTJ- 

Prvý kemp absolvoval národný tím 
v  Topoľčanoch týždeň pred sústre-
dením v Malackách. Na základe tých-
to dvoch kempov tréner Petr Koutný 
vyberie zostavu na kvalifikačný tur-
naj majstrovstiev sveta, ktorý sa koná 
v budúcom roku na prelome januára a 
februára v Nitre. „Rysuje sa nám celkom 
zaujímavý tím,“ priznal lodivod Sloven-
ska. 

Podľa jeho slov v Malackách už hra-
li aj niektorí hráči, ktorých si záväzne 
vybral do tímu už v predošlých dňoch. 
„Teraz nás čaká cesta do Brna, kde odo-
hráme dva priateľské zápasy s Čechmi 
a jeden exhibičný duel proti domácemu 
tímu Hattrick. Napokon aj tieto zápasy 
mi napovedia, koho nominovať,“ hovo-
rí Koutný.  

V Malackách sa tím zohrával, na-
cvičoval niekoľko herných variantov a 
doprial si aj tréningový zápas v ostrom 
tempe. Naň sa prišla pozrieť i početná 
kulisa mladých malackých florbalistov. 
Hráči z reprezentácie si pochvaľovali 
podmienky, ktoré v Malackách našli, 
a tiež ústretovosť zo strany domácich. 

„Osobne preferujem na kempy menšie 
mestá s rýchlou dostupnosťou z Bratisla-
vy. U vás sme našli všetko, čo sme potre-
bovali, a sme za to veľmi vďační.“

 Slováci už poznajú svojich súpe-
rov, ktorí prídu na začiatku roka 2016 
na kvalifikačný turnaj do Nitry. Top fa-
voritmi na postup z prvého miesta sú 
niekoľkonásobní majstri sveta Švédi, 
o druhú priečku zvedie náš tím súboj 
s Rusmi, Francúzskom, Islandom a Bel-
gickom. „Rusi sú nevyspytateľní a práve 
oni budú zrejme s nami hlavným kan-
didátom na druhé miesto v tabuľke. My 
však urobíme všetko pre to, aby sme 
uhrali aspoň druhú priečku a postúpili,“ 
vyjadril želanie kapitán mužstva Lukáš 
Řezanina. 

Najlepším výsledkom Slovákov na 
svetových šampionátoch bolo dopo-
siaľ desiate miesto. Teraz si trúfajú na 
ôsme. Najprv sa však treba na maj-
strovstvá sveta, ktoré sa budú konať 
budúci rok v decembri v Lotyšsku, pre-
bojovať. Azda im k tomu dopomôže aj 
sústredenie v Malackách.  -AD HOC-


