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ÚVODNÍK

Všetko má
plusy i mínusy 
 Prišla jeseň a mnohí z nás si po-
vzdychli: leto je v nenávratne, už bude 
len chladnejšie, dni sa krátia, čaka-
jú nás dlhé večery, budeme vstávať 
za tmy a rovnako za tmy chodiť z prá-
ce, príde ponuré a sychravé počasie... 
a tak by sme mohli vymenúvať ďal-
šie ponosy. No aj toto ročné obdobie 
má svoje pozitíva a môže byť krás-
ne. Slnko ešte nie je také zubaté 
a vietor taký studený, aby sme si ne-
mohli vyjsť na prechádzku a pozoro-
vať, ako jeseň zaodieva naše mesto 
do pestrofarebného šálu a láka 
na posledné posedenia pod holým 
nebom. Napokon, prvý jesenný ví-
kend v Malackách je toho dôkazom. 
Priniesol toľko spoločenských, kultúr-
nych či športových podujatí, že nepo-
chybne pretromfol aj väčšie mestá. 
 Na poli zábavy sme teda jeseň 
privítali naozaj veľkolepo. Život 
v našom meste však určite nie 
je len o voľnom čase. Okrem iného 
sa začína dlho očakávaná rekon-
štrukcia Cesty mládeže. A tak, po-
dobne ako v prípade jesene, sa isto 
nájdu hundroši, ktorí sa na proces 
obnovy vozovky a priľahlých chod-
níkov budú pozerať trocha skeptic-
ky. Áno, práce si vyžiadajú skompli-
kovanie dopravy, nutné obchádz-
ky a znížia komfort parkovania. 
Treba však myslieť na to, že ide len 
o dočasný stav, výsledkom ktoré-
ho bude vynovená, bezpečnejšia 
ulica.
 A ako sa dajú, s ohľadom na naše 
mesto, využiť predlžujúce sa večery? 
Inšpirujúce môžu byť pre všetkých, 
ktorých zaujala výzva Múzea Michala 
Tillnera pamätníkom. História Mala-
ciek je bohatá a múzeum potrebuje 
pomoc a podporu rodákov. Vaše pa-
mäti pretaví do krásnych expozícií, 
ktoré ocenia budúce generácie. Zalis-
tujte vo svojich rodinných archívoch 
a albumoch a podeľte sa o svoje spo-
mienky, ako to urobili sestry Repá-
ňové, ktoré vyrastali v pálfiovskom 
kaštieli. Mimochodom, v Zámockom 
parku nakrúcal svoj najnovší videoklip 
Miro Jaroš a my vám tlmočíme jeho 
srdečný pozdrav.
 Meteorológovia hlásia na naj-
bližšie dni pekné počasie. Múdri 
ľudia však vravia, že neexistuje zlé 
počasie, len zlé oblečenie. A preto, 
aj keby mraky priniesli dážď a prvé 
teplotné mínusy, tešte sa minimál-
ne z toho, že ste doma. Nemáme 
na mysli doma u vás, ale doma 
v našom meste. Pokojne nám 
napíšte svoje zážitky, pochváľte 
sa, čo sa vám podarilo. A my bu-
deme veľmi radi informovať ostat-
ných o tom, aká úžasná môže byť 
jeseň v Malackách. 

I. Sochorová

Začína sa dlhoočakávaná 
rekonštrukcia Cesty mládeže

Vo štvrtok 29. septembra v ranných hodinách sa začne rekonštruk-
cia Cesty mládeže v úseku od Záhoráckej po Veľkomoravskú. Ces-
ta je dlhodobo jedným z  najväčších problémov mesta. Leží totiž 
v obývanej oblasti a denne ňou prechádzajú desiatky nákladných 
áut z neďalekého priemyselného areálu. Obyvateľom lokality naj-
viac prekáža hluk a prejazdy v nočných hodinách. Úroveň hluku 
prechádzajúcich vozidiel ešte zhoršuje zlý technický stav vozovky 
(výtlky, jamy).

Vo štvrtok 29. septembra bude 
kvôli frézovaniu povrchu vo-
zovky uzavretá Cesta mládeže 
v úseku od Záhoráckej po Veľko-
moravskú. Žiadame preto vodi-
čov, aby vo vyznačenom rekon-
štruovanom úseku neparkovali 
a rešpektovali dočasné dopravné 
značenie. Obchádzková trasa 

bude vedená cez 
ulice Kozia a Veľko-
moravská.

Zrekonštruovaný pavilón MŠ 
na Bernolákovej už slúži deťom 

Pri prechádzaní Bernolákovou ulicou alebo Ulicou Ferdiša Kostku sa možno okoloidúcim  zdá, že v  areáli materskej školy vyrástla nová budova. 
Nie je nová, ale vyzerá tak. Je to zrekonštruovaný hlavný pavilón elokovaného pracoviska MŠ na Bernolákovej ulici. 

 Obnova budovy sa začala 
už vlani na jeseň výmenou okien, 
opravou poškodených vnútor-
ných omietok a  vymaľovaním 
niektorých učební. Toto leto 
sa kompletná rekonštrukcia do-

končila a  výsledkom je žiarivý 
pavilón, ktorý už slúži deťom. „Ko-
rektná spolupráca s Radou školy pri 
MŠ a vedením MŠ dala základ úspeš-
nej a  vizuálne peknej rekonštrukcii,“ 
povedal primátor mesta Juraj Říha. 

Hlavný pavilón má nové okná 
a dvere, dve zo štyroch sociálnych 
zariadení, chodby, pavlače, schody, 
zateplenie i fasádu.
 Počas prehliadky pavilónu 
primátor prevzal symbolický šek 
od predstaviteľov troch spoloč-
ností, ktoré sa finančne podieľali 
na jeho oprave. Spoločnosť Poza-
gas venovala 33 tisíc eur, HSF 7 tisíc 
eur a EHR INVEST 5 tisíc eur. K tým-

to sumám pridalo mesto zo svojej 
kasy 65 tisíc eur. Darovací šek bol 
v  tej chvíli naozaj iba symbolický, 
pretože peniaze už boli reálne in-
vestované. Predstavitelia všetkých 
troch sponzorských spoločností 
sa po prehliadke zrekonštruova-
ných priestorov zhodli 
na tom, že ich finan-
čné dary sa využili 
na dobrú vec.

MsZ už tento štvrtok popoludní
 Vo štvrtok 29. septembra bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v  Ma-
lackách. Na programe sú okrem iného správy z  kontroly hospodárenia 
Inkubátora Malacky a ZŠ Záhorácka, návrhy troch všeobecne záväzných 
nariadení a čerpanie rozpočtu mesta k 30. júnu 2016. 
 Rokovanie MsZ môžete naživo sledovať vo štvrtok 29. septembra 
od 15. hodiny prostredníctvom internetovej stránky www.zastupitelstvo.sk. 

-red- 

Začiatok MHD sa posúva
Mestská hromadná doprava začne svoju prevádzku v  septembri 
budúceho roka. Hoci sa jej zavedenie plánovalo ešte v tomto roku, 
vedenie mesta po zvážení všetkých okolností a po rokovaní s pred-
staviteľmi spoločnosti Slovak Lines rozhodlo o novom termíne. 

 Mesto napriek tomu robí reálne 
kroky smerom k mestskej hromadnej 
doprave: v tohtoročnom rozpočte 
je na dofinancovanie MHD vy-
členených 60 tisíc eur, stanovili 
sa 4 základné trasy (každá so začiat-
kom na autobusovej stanici) a zo-
synchronizovali sa časy odchodov 
liniek MHD s cestovnými poriadkami 

vlakov a  prímestských autobusov. 
„Náš záujem trvá aj naďalej, preto 
na jar budúceho roka predpokladáme 
zmluvu so Slovak Lines o rozšírení vý-
konov,“ povedal zástupca primátora 
Milan Ondrovič, poverený koordiná-
ciou zavedenia MHD.

-lubi-

Vi
ac

 n
a

st
ra

ne
 2

Najbližšie číslo Malackého hlasu 
vyjde 12. októbra. Želáme vám 
krásne a pohodové dni.
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Veľkoobjemový zber v jeseni 
Zber objemného odpadu bude: 

1. 
októbra

SOBOTA 
bytovky

8. 
októbra

SOBOTA 
rodinné domy

•	 upozorňujeme obyvateľov, aby odpad vyložili deň pred zberom
•	 odpad musí byť rozdelený na 3 časti: drevený nábytok rozbitý 

 na dosky, elektro odpad, ostatný odpad
•	 do objemného odpad nepatria: pneumatiky, bio odpad, 

 stavebný odpad, farby a iné chemikálie
•	 na ulice, kde odpad zozbierame, sa už vracať nebudeme
•	 náhradný termín zberu objemného odpadu NEBUDE; 

 všetci ho môžu doviezť na zberný dvor ZADARMO
•	 oba dni začíname zber už o 6. hodine ráno 

TEKOS

Zrekonštruovaný pavilón MŠ 
na Bernolákovej už slúži deťom
(pokračovanie zo strany 1)

 Primátor mesta zdôraznil, že s veľ-
kou vďakou prijímame každé euro
z externých zdrojov. „Škôlky sú v Ma-
lackách prioritou a  o  to viac ma teší, 
že to tak vnímajú aj naši partneri-
sponzori. V  materskej škole sa totiž 
neinvestovalo vyše 30 rokov, a  teda 

máme obrovské modernizačné dlhy, 
ktoré sa postupne snažíme splácať. 
Naším záväzkom je každý rok zrekon-
štruovať aspoň časť určitého eloko-
vaného pracoviska. Dôkazom toho 
je vlaňajšia kompletná rekonštruk-
cia materskej školy na Juhu,“ dodal. 
Najbližšou výzvou bude prístavba 
škôlky v časti bývalých jaslí, ktorá by 

mala byť hotová ešte tento rok. 
 Veľké poďakovanie nás všetkých 
patrí vedeniu MŠ a zamestnanky-
niam elokovaného pracoviska na Ber-
nolákovej ulici za to, že strávili dlhé 
hodiny pri upratovaní a čistení pries-
torov. Aj vďaka nim sa deti už môžu 
hrať a učiť v zrenovovanom pavilóne. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Začína sa dlhoočakávaná 
rekonštrukcia Cesty mládeže
(dokončenie zo strany 1) 

 Opravu cesty dlhodobo žiadali 
obyvatelia aj firmy, ktoré na Ceste 
mládeže sídlia. 
Keďže podľa posudku, ktorý vypraco-
vala Slovenská správa ciest, má komu-
nikácia nestabilné podložie, mesto 
sa rozhodlo ísť do maximálnej hĺbky. 
„Ide o zásadnú rekonštrukciu až na pod-
ložie, ktorá sa v našom meste už dávno 
nerobila. Po rekonštrukcii bude cesta 
v špičkovej kvalite,“ hovorí zástupca 
primátora mesta Milan Ondrovič. 
 Primátor mesta Juraj Říha plní 
svoj opakovaný verejný záväzok, 
že prvý úsek Cesty mládeže bude 
v  tomto roku zrekonštruovaný. Nap-
riek tomu sa ozývajú nespokojní ob-
čania, ktorí sa vyhrážajú protestnými 
zhromaždeniami. „Mesto za rekon-
štrukciu zaplatí 400 tisíc eur. Je to tak-
mer polovica nášho ročného rozpočtu 
mesta na investície,“ pripomína pri-
mátor, avšak podľa jeho slov to bolo 
nevyhnutné: „Napriek astronomickej 
sume do toho ideme, pretože nám zá-
leží na dobrých vzťahoch podnikateľov 
a obyvateľov lokality. Zároveň ďakujem 
poslancom mestského zastupiteľstva, 
že pochopili nevyhnutnosť tejto investí-
cie a rozpočet na Cestu mládeže schvá-
lili.“ Chodník pre peších zostane aj po 
oprave v pôvodnej šírke. Navrhované 
značenie pre cyklistov a situovanie za-
stávok MHD a deliacich ostrovčekov 
polícia zamietla. Mesto bude preto 
naďalej o týchto témach rokovať. 
 Budeme sa snažiť v  maximálnej 
miere zachovať prístup vozidlami k ne-
hnuteľnostiam, avšak vzhľadom k  roz-
sahu prác treba počítať s obmedzenia-
mi. Práce potrvajú približne 2 mesiace. 
Všetkým obyvateľom ďakujeme 
za trpezlivosť a porozumenie.

Text: Ľ.Pilzová, foto: S. Osuský 

Na cintoríne 
vynovili dom smútku
 Posledné rozlúčky so zosnulými 
v  dome smútku na novom cintoríne 
budú dôstojnejšie. Čiastočná zmena 
interiéru sa začala v  júni tohto roku, 
dnes už priestory dýchajú novotou 
a  čistotou. „Obradná sieň podstúpila 
kompletné čistenie vrátanie okien, zá-
vesov, opony a kobercov,“ informovala 
Alena Kmecová, vedúca Klientskeho 
centra Mestského úradu v Malackách. 
 Úplne nové sú záclony, obru-

sy, dekoračné návleky na katafal-
ku, rečníckom pulte a  stole, mo-
litanové sedáky na lavice, záves 
na dvere a čierna drapéria. Pribud-
la aj kvetinová výzdoba v  podobe 
smútočných kytíc a  ikebán. „Inves-
tovali sme tiež do svietidiel a nového 
lustra nad katafalkom,“ priblížila ďa-
lej A. Kmecová. 

-ing/otano-

Malacké cyklopotulky 
na obrazovke RTVS 
Seriál RTVS Cyklopotulky, ktorý 
mapuje možnosti cykloturistiky na 
rôznych miestach Slovenska, zavítal 
aj do Malaciek. V sobotu 24. septem-
bra mal na DVOJKE premiéru diel 
o našom meste. 
Televízny štáb navštívil historické 
miesta Malaciek i  krásnu prírodu 

v našom okolí. Sprievodcom „nášho“ 
dielu boli zástupca primátora mesta 
Milan Ondrovič a redaktor RTVS Ján 
Žgravčák. 
Repríza Cyklopotuliek o  Malac-
kách bude v  piatok 30. septembra 
o 12:30  na DVOJKE. 

-lubi-
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VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE POZÍCIE VEDÚCI 
EKONOMICKÉHO ODDELENIA MATERSKEJ ŠKOLY 

Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky v súlade s ust.§5 ods. 1 zákona 
NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v znení neskor-
ších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície ve-
dúci Ekonomického oddelenia Materskej školy, Jána Kollára 896, Malacky.

Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, 
plný pracovný úväzok
Termín nástupu: 1. 11. 2016
Rámcová náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
•	 riadiaca a koordinačná činnosť oddelenia ekonomiky,
•	 komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania,
•	 dohľad pri uplatňovaní právnych noriem v oblasti financovania,
 zostavovania rozpočtu určovaním pravidiel rozpočtového
 hospodárenia, priebežne hodnotenie plnenia rozpočtu.
Kvalifikačné predpoklady:
•	 minimálne úplné odborné stredoškolské vzdelanie ekonomického
 zamerania, vysokoškolské vzdelanie výhodou
Iné kritériá a požiadavky:
•	 prax v oblasti ekonomiky minimálne 5 rokov, prax vo verejnej správe
 v oblasti financií výhodou,
•	 znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej
 správe a súvisiacej legislatívy,
•	 bezúhonnosť,
•	 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť,
•	 znalosti MS Office,
•	 organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.
Zoznam požadovaných dokladov:
•	 žiadosť o účasť na výberovom konaní,
•	 výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
•	 podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov,
•	 overená kópia dokladu o vzdelaní,
•	 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 a o zdravotnej spôsobilosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepe-
nej obálke s označením ,,Výberové konanie – vedúci ekonomického oddelenia 
– neotvárať“ najneskôr do 4. 10. 2016 do 12.00 h na adresu: Materská škola, 
Jána Kollára 896, 901 01 Malacky. Termín, miesto a hodinu výberového kona-
nia oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti 
na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

Mgr. Andrea Petrášová, poverená riadením MŠ

Mesto Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky
vyhlasuje výberové konanie na

pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční 13. októbra 2016 (štvrtok) o 9.30 h
v budove  Mestského úradu Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Ma-
lacky, v rokovacích priestoroch prednostky úradu na III. poschodí vpravo.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie 
do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: 
Mestský úrad Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky. 
Záujemcovia vo svojej písomnej žiadosti uvedú svoju kontaktnú 
e-mailovú adresu a telefonický kontakt. Záujemcovia vo svojej 
písomnej žiadosti jednoznačne určia, že majú záujem o pozíciu TP. 
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania 
je 10. október 2016 (pondelok) do 15.30 h. Záujemcovia, ktorých 
žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, 
nebudú zaradení do výberového konania. 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: 
•	 žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície 
 sa kandidát uchádza, 
•	 životopis uchádzača, 
•	 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne 
 potvrdenie školy o štúdiu, 
•	 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia
 od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými
 v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť
 (certifikáty zo školení a podobne),
•	 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov
 nie starší ako 3 mesiace,
•	 súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TP: 
•	 ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie, resp. nižšie stredné
 odborné vzdelanie.

Podrobnejšie informácie: www.malacky.sk, časť PONUKA PRÁCE.
-red-www.cvcmalacky.sk
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Bohatá malacká sobota 
Sobota 24. septembra bola mimoriadne bohatá na kultúrne, spoločenské i športové udalosti. Malacká šošovica, Historické potulky, Zejdeme sa na hambálku, Hambáljarmok, Plody Pomora-
via, Októberfest – zaspomínajte si s našimi fotografiami. Výsledky sobotných športových udalostí – Malacký kilometer, Malacká X, Memoriál Jakuba Habudu – si môžete prečítať na 8. strane.

Malacká šošovica 
Trh s  ručnými prácami, domácimi produktmi a  nekomerčnou zábavou 
opäť prilákal do centra mesta množstvo ľudí. Druhá tohtoročná Šošovica 
ponúkla tradične bohatý sprievodný program: potešili nás deti z folklór-
neho súboru Juránek, pesničkárka Lýdia Novotná, bubnová šou a klau-
niáda. A svetlo sveta uzrel tretí diel Malackých pohľadov.

Historické potulky 
Jesenné potulky naším mestom boli už štvrté tohtoročné. Trasa a zameranie sa tentoraz zmenili – od najväčších pamia-
tok Malaciek sa milovníci histórie vybrali po trase drobných pamiatok a objektov súvisiacich s obchodom a divadlom. Tri 
milé mladé sprievodkyne, 20 záujemcov – potulkárov, k tomu krásne počasie – jednoducho potulky vyšli na jednotku!

Zejdeme sa na hambálku + Hambáljarmok 
9. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku premenil Malacky 
na festivalové mesto. Od štvrtka do nedele sme videli ochotnícke a  pro-
fesionálne divadelné súbory zo Slovenska i Česka, a samozrejme, aj naše 
domáce Divadlo na hambálku. Na malackých doskách, ktoré znamenajú 
svet, sa predstavili aj známi herci Andrea Karnasová, Marek Majeský, Ma-
rián Labuda ml., Csongor Kassai či Martin Mňahončák. Festival sprevádzal 
tradičný Hambáljarmok, kde nechýbalo chodúľové divadlo, živé sochy, 
bubnová šou, verklíky či tvorivé dielne a detské hry. A okrem guláša, lokší 
a koláčikov sa podávala aj „ftipná kaša“. 

Plody Pomoravia 
Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a výtvarných prác detí opäť prichýlila 
cirkevná škola. Jej telocvičňa bola plná farieb, vôní a tvarov: ovocie, ze-
lenina, kvety, bonsaje... Výstavu spestrili deti kresbami, ktorými prejavili 
svoje videnie krás prírody. Azda najnezvyčajnejším exponátom bol ru-
ženec z fazule.

Októberfest
Veľká oslava piva – to bol 2. Záhorácky Októberfest. Opäť prišli tisícky ľudí, ktorí sa pri zlatistom moku stretli, oddýchli 
i zabavili sa. Pre návštevníkov bolo pripravených 10 minipivovarov, kde sa čapovalo okolo 50 druhov piva. O zábavu sa 
postarali cimbalová muzika Galan, malackí Bečkovi chlapci, Pollak band zo Stupavy, SaxBeats a DJ Leo.

Stranu pripravili Ľ. Pilzová a S. Osuský
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Kamarátov z detstva nerozdelilo ani 60 rokov
alebo ako sa Elenka a Žeňka stretli s Jarkom z Rádku
 
 Koľko listov opadalo zo stromov 
v  Zámockom parku a  o  koľko met-
rov podrástli mohutné ihličnany? 
Za vyše šesť desaťročí sa zmenili 
na nepoznanie, dospeli, zmúdreli, 
zmohutneli. Ošľahané vetrom i daž-
ďom, ale i  požehnané hrejivým sln-
kom a  nádejou každodenného svi-
tania. To isté platí aj o deťoch, ktoré 
sa tu pred mnohými rokmi hrávali. 
Vyrastali nielen so svojimi rodičmi 
a  súrodencami, ale aj kamarátmi, 
povyvádzali huncútstva, no poznali 
i  pokoru a, žiaľ, aj nepriazeň doby.  
Koľko stôp tu zanechali ich detské 
topánky, kam sa podeli dievčenské 
vrkoče a  chlapčenské kučery? No-
havice na traky, matrózky, plisované 
sukne a obrovské mašle ako viazan-
ky na krku či vo vlasoch? „Pamätám 
si to ako dnes, ale už to snáď nie je 
ani pravda. Nádherné spomienky 
sa mi premietajú ako vzácny film, 
navždy uložený v  archíve,“ povie 
so šibalskými iskierkami v očiach Ele-
na Dudláková. „Boli sme sa pozrieť pri 
Panenke Márii,“ s úsmevom doloží jej 
sestra Eugénia Wallachová pri pre-
chádzke Zámockým parkom.  
 Elenka a  Žeňka, s  rodným priez-
viskom Repáňové, patrili k  deťom, 
ktoré vyrastali v  pálfiovskom kaštieli. 
Rozsiahlym parkom nekráčajú samé, 
sprevádzajú ich dvaja muži: prvým 
je Elenkin syn Vlado Dudlák a  tým 
druhým Jaroslav Danihel. Práve vďaka 
Jarkovi z  Rádku si sestry zopakovali 
návrat do svojho detstva v Malackách. 

Náhody sú potrebné
 Článok o  ich prvej návšteve 
v  Malackách po rokoch sme vlani 
uverejnili v  Malackom hlase. Výlet 
do srdcu blízkych miest daroval dvom 
sympatickým dámam syn a  zároveň 

synovec Vlado. Noviny sa potom do-
stali aj do rúk pána Danihela. „Veď 
ja tieto dve žaby poznám, pomys-
lel som si. Bol som milo prekvapený, 
že vidím tváre kamarátok z  detstva. 
Neváhal som a  napísal na kliniku 
do Bratislavy, kde pracuje doktor-
ka Elenka Dudláková. List sa mi 
však vrátil späť ako nedoruče-
ná pošta. Napokon mi v  pátra-
ní pomohla manželka,“ spomína. 
Na prvopočiatočné hľadanie 
si zaspomínala aj Žeňka, ktorá učí 
na strednej odbornej škole v  Brati-
slave: „Jedného dňa prídem do triedy 
a moji študenti – Malačania, mi vravia: 
viete o  tom, že ste v  našich novinách? 
Článok som nevidela, až keď mi prinies-
li Malacký hlas. Náhody sú potrebné.“

Žihadlá a šibalky 
 Na stole v  blízkej reštaurácii, pri 
ktorom sa usadila naša šťastná „ban-
da z  detstva“, ležia dve dlhé čajové 
ruže. Jarko je džentlmen, na vzácne 
stretnutie s dobrými kamarátkami 
nemohol prísť bez kvetov. Po tom, 
čo si všetci štrngli kofolou, začnú 
ožívať ďalšie spomienky. „Mama vám 
údajne robila zle,“ potmehúdsky pri-
pomenie Jarkovi Elenin syn Vlado. 
„Áno,“ dosvedčí stále vlasatý, kučera-
vý „chlapec“ z Rádku: „Ona bola ako 
žihadlo.“ Uznávaná lekárka sa týmto 
tvrdeniam vôbec nebráni, naopak, 
rozosmiata dodáva: „Hnevala som 
sa, že sa mi chlapci ako gavalieri ne-
venovali, stále hrali karty, tak som 
im ich vytrhla a  utekala preč. Vybra-
la som sedmičky a uznajte – bez nich 
hrať nemohli. Bola som taký postrach.“ 
Jarko sa neprestáva smiať, presne 
si pamätá, ako mal raz na ruke samé 
šťastné karty, no ani nevie odkiaľ, 
pribehlo „žihadlo“ a bolo dohrané. 

 Ani Žeňka nebola z  tých, čo by 
sedávali v kútiku. Sestričky Repáňo-
vé chodili do školy, kde učila ich ma-
mička. „Raz som si neurobila domácu 
úlohu a mala som od mamy priniesť 
podpísané, že o  tom vie. Keďže som 
z  toho mala strach, poznámku som 
si podpísala sama. Pani učiteľka 
sa zadívala – a  to je ozaj mamin 
podpis?  Prikývla som, načo ona od-
išla a priviedla moju mamičku, ktorá 
mi pred celou triedou dala zaucho. 
Nikdy na to nezabudnem, taká to bola 
potupa. Ako učiteľka však musela 
toto gesto urobiť. Dnes sú iné mravy, 
dieťa by za to rodiča udalo. Náš otec-
ko bol právnik a  s veľkou vážnosťou 
mi vysvetlil, že za falšovanie podpisov sa 

sedí v base. A to som si zapamätala na celý 
život,“ podotkne obľúbená a skúsená pe-
dagogička. A jej sestra Elenka dodá: „Vie-
te, skoro v  každej rodine museli zvládať 
výchovu viacerých detí. Kedysi mali rodiny 
veľa detí, dnes majú deti veľa rodičov.“

Všetko sa zmenilo, okrem nás 
 Aké by to bolo stretnutie po ro-
koch, keby neprišlo na fotografie. 
Naši traja kamaráti sa hrdia deťmi 
aj vnúčatami. Veselí sedemdesiatnici 
svorne skonštatujú, že v  súčasnosti 
sa už s  malými deťmi vedú celkom 
iné diskusie ako kedysi. Otvorene 
sa hovorí o  veciach, ktoré boli pre 
vtedajších šarvancov zo Zámku 
a z Rádku tabu. 

 Veľkými premenami prešlo 
aj mesto, v  ktorom vyrastali. „Ma-
lacky sa veľmi zmenili. Už nestojí ani 
kláštorná škola, do ktorej sme chodili. 
Koľké budovy pobúrali, a to ani nemu-
seli,“ dopĺňajú sa dávni priatelia. Čaš-
níčka sa niekoľkokrát príde spýtať, 
či nechcú niečo jesť, ale všetci traja 
odmietajú. Aj Jarko ako chlap sa opa-
kovane bráni, vraj sa drží, aby neprib-
ral a bol zdravý. „Veď pravda, pekný si, 
štíhly. A  tie vlasy aké máš stále husté 
a  takmer žiadne šediny,“ pochvália 
ho kamarátky, na čo si rukou pre-
hrabne bohatú hrivu a  opätuje im 
milé slová: „Veď ani vy ste sa skoro 
vôbec nezmenili, dievčence. A tie moje 
vlasy sa páčili aj vašej mamičke, vždy 
ma po nich hladila a vravela, to sú ale 
kučery, tá ma mali rada.“  
 Spoločne potom spomínajú 
na vianočné koledovanie, na náv-
števy blízkej horárne, kam chodie-
vali Žeňka s Elenkou a Jarko sa vždy 
za nimi dovalil na starom bicyk-
li. Stretnutie v  Zámockom parku 
by mohlo byť nekonečné, tak ako 
sa zdá byť nekonečné krásne det-
stvo našich dvoch dievčat a jedného 
chlapca z  Malaciek. „Pre nás to boli 
bezstarostné časy, bolo dobre a  ve-
selo, starosti začali až v  päťdesiatom 
druhom, keď sme sa museli presťa-
hovať do Bratislavy,“ zaspomínajú 
na smutnú kapitolu života rodiny Re-
páňovcov Elenka a Žeňka. Vtedy ich 
pre politické čistky deložovali z ma-
lackého kaštieľa na chudobnú Zá-
mockú ulicu v hlavnom meste. Možno 
to boli práve rany osudu, ktoré 
ich zoceľovali tak, že dnes v  pl-
nom zdraví stále pracujú. Jar-
ko je už na dôchodku, zaslúžené 
seniorské voľno si pochvaľuje. 
Príde reč aj na kamarátov, ktorí 
sa pekných spoločných chvíľ nedo-
žili. Jarko ich videl zostarnúť, v spo-
mienkach Elenky a Žeňky však navž-
dy zostanú deťmi, s  ktorými sa hrá-
vali v  milovaných Malackách. Všetci 
traja hrdinovia krásneho zámockého 
príbehu sa už dnes tešia na ďalšie 
spoločné stretnutie a  my veríme, 
že sa s našou redakciou opäť podelia 
o milé rozprávanie a spomínanie.  

Text a foto: I. Sochorová
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Nenechajte si ujsť Deň zdravia v Nemocnici Malacky. 
Vo štvrtok 29. 9. 2016 od 08.00 do 12.00 hod. 
vám vo vestibule nemocnice naši skúsení zdravotníci 
zmerajú tlak aj hladinu cholesterolu. Pridajú tiež rady 
ako sa správne stravovať a ako si upraviť životný 
štýl, aby ste sa vyhli srdcovo-cievnym ochoreniam. 
V našej lekárni si navyše budete môcť kúpiť vybrané 
produkty so zaujímavými zľavami. 

Všetci návštevníci sú srdečne vítaní!

Základnou myšlienkou Svetového dňa srdca je zvýšiť verejné povedomie 
o rozpoznaní prvých príznakov ochorení kardiovaskulárneho systému a hlavne 
propagovať možnosti prevencie ich predčasného vzniku prostredníctvom zdravého 
životného štýlu. V celosvetovom meradle sa hovorí o pandémii srdcovocievnych 
ochorení, na ktoré každoročne umiera až 17,5 milióna ľudí. Cieľom podujatia je prispieť 
k zníženiu počtu pacientov a šíriť medzi ľuďmi osvetu o nutnosti dbať o svoje zdravie.

Príďte na Deň zdravia
do Nemocnice Malacky 

Deň zdravia organizujeme pri príležitosti 
Svetového dňa srdca, ktorý každoročne 
pripadá na 29. september.

Ide o celosvetové podujatie, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka 
organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca.

S dlhoročnou odbornou praxou Vám spracujeme 
mzdy a personalistiku v súlade s príslušnými zákon-
mi a predpismi. Zabezpečíme kompletnú komuniká-
ciu so štátnymi inštitúciami a poskytneme bezplatné 
poradenstvo tak firme, ako aj jej zamestnancom. Pri 
uzatvorení zmluvy do konca roku 2016 je prevzatie 
agendy zadarmo, prvý mesiac spracovania zadarmo, 
druhý mesiac s 50% zľavou zo zmluvných podmie-
nok. Podrobnejšie info na našej webovej stránke: 
www.novaintereal.com

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA MALACKY 

	

 
Vás		pozýva		na	

		XX.	OKRESNÚ	VÝSTAVU	
							 	 	 Z	V	I	E	R	A	T	
Kde sa bude vystavovať:   

AREÁL LETNÉHO KÚPALISKA 
V MALACKÁCH 

Výstava bude otvorená:    

  7. 10. – piatok    8.00 – 18.00 h 

       8. 10. – sobota   8.00 – 18.00 h 

       9. 10. – nedeľa   8.00 – 14.00 h 

																																																											  
Občerstvenie 

Predaj vystavovaných zvierat  

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.  

Výstava prírodných krás 
 Pozývame vás na výstavu do bu-
dovy Vojenských  lesov a majetkov 
v Malackách na Zámockej ulici, kto-
rá prináša prírodné scenérie a  vý-
javy. Vystavujú klienti DSS Domko 
Košice (fotografie) a  talentovaná 
umelkyňa Veronika Klištincová 
zo Šulekova (maľby). Expozícia 
je prístupná každý pracovný deň 
od 8.00 do 14.00 hod (obedná pre-
stávka 11.00 – 11.30 hod). Potrvá 
do 23. októbra, vstup je voľný. 

-red-
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  Sobáše:

Zuzana Kučerová a Martin Damašek 
Zuzana Hindrová a Peter Puškáč 
Veronika Míčková a Daniel Schreiber
Radka Hodeková a Jozef Húšek 
Katarína Benková a Cyril Benka 
Beáta Kožuchová a Ernest Pullmann 
Lenka Ježíková a Martin Bugár 
Romana Pišková a Dušan Klimo
Kamila Koporcová a Peter Hallon
Renáta Nováková a Branislav 
Kratochvíla 

  Narodenia: 
Michal Horecký, * 29. 8.

  Úmrtia:
Pravomila Dobišová, Veľké Leváre, 
*1928
Štefánia Lipová, Malacky,*1926
Mladjen Mirkovič, Malacky,*1954
Jozef Mihál, Gajary, *1946
Ladislav Bartek, Sološnica, *1951
Ladislav Bilka, Malacky, *1949
Ján Zeleňák, Studienka, *1939
Ľudmila Ďurišová, Lozorno, *1940
Viera Staššová, Rohožník, *1939

MALACKÁ MATRIKA 
od 10. 9. do 26. 9. 2016
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SPOMIENKY

SPOMIENKY

1. októbra si pripomenieme 
5. výročie úmrtia nášho milovaného 

Vladimíra Alenu. 
V tichej modlitbe, s láskou 

a úctou spomínajú manželka, 
dcéry a syn s rodinami.

4. októbra si pripomíname 
nedožitých 94 rokov našej drahej 

babky Františky Gašparovej.
S láskou a úctou spomínajú sestra 

Irenka a vnuci Roman a Vladko. 
Kto ste ju poznali, venujte 

jej tichú spomienku. 

Keby sa tak 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 uplynie 6 rokov 
od smutnej chvíle, kedy nás navždy 

opustila naša milovaná dcérka 
Janka Purdeková-Partlová.

S láskou a bolesťou v srdci 
spomínajú rodičia, sestra Zdenka 

a brat Ladik s rodinami 
a ostatná rodina.

Kto ste Janku poznali a mali radi, 
spomínajte spolu s nami.

Čas plynie a život sa končí, 
zostanú len smútok a spomienky. 

4. októbra uplynie už 6 rokov 
od úmrtia manželky, sestry, 

švagrinej a priateľky 
Janky PURDEKOVEJ 

(rod. Partlovej).

S hlbokým smútkom 
a láskou v srdci spomína manžel 

Imrich s rodinou Purdekovou, 
bratom Ladislavom s dcérou 

Natálkou a susedovcami, 
ako aj so všetkými, ktorí ju 

bližšie poznali. 

Prosím, venujme 
Janke tichú spomienku. 

Múzeum hľadá pamätníkov remesiel a živností
MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera v rámci historického výskumu remesiel a živností v Malackách vyzýva pa-
mätníkov, ktorí by vedeli napísať rodinné spomienky týkajúce sa tejto témy, aby sa prihlásili v múzeu na Záhoráckej 
1919, príp. telefonicky 034/7722110 alebo elektronicky muzeum@mckmalacky.sk. Ďakujeme. 

MCK

Jubilanti 
v októbri 
80 Ján Havlík
 Irena Samková
 Angela Siváková
 Alžbeta Straková
 Anna Šímová
 Kornélia Zajícová
85 Mária Hlinková
 Anastázia Štokingerová
90 Albína Tatajková
91 Anna Fedrová
94 Pavlína Greifová
 Bohumil Pomyje
95 Anna Schönová  
 Vladimír Šagala
97 Ján Kilian
 Terézia Mrázová

Miro Jaroš nakrúcal v Malackách
 Obľúbený spevák Miro Jaroš si 
pre svoj najnovší videoklip vybral 
naše mesto. V Zámockom parku na 
niekoľko hodín vyrástlo pódium, kto-
ré zaplnili deti, medzi nimi aj členky 
Saltatrixu. Pesnička sa volá Kamaráti 
a  je súčasťou hudobného projektu 
Pesničky pre (ne)poslušné deti. Teší-
me sa na premiéru videoklipu!

-red-

1. MEDZINÁRODNÍ
KONFERENCIA O MACKOVI

15. 10. do Malacek

Rad slávných prednášajúcích kapacit sa pokúsí objasnit
zásadné otázky našej súčasnosci.

Do byl vlastne Macek? Kedy a odkád do Malacek išel?
Proč išel mlácit šošovicu akorát k nám? Co na to
jeho žena? Nebylo to šecko konc ináč? 

A k temu vzácní hosté, hudebné čísla,
projekcia, svjetová udalost! Šeci sú
vítaní, úspjech zaručený! 

Srdečne vás šeckých
pozýváme

protože u nás v kine
bude od 10. ale do 14. h.

VST
UP

VOLNÝ
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Malacká X a Malacký kilometer: 
rekordný počet štartujúcich 

Na 33. ročník Malackej X prišiel v nádhernom jesennom slnečnom počasí rekordný počet 386 štartujúcich. 
Detské kategórie – 229 účastníkov – behali priamo na dráhe futbalového ihriska, a tak ich mali diváci ako 
na dlani. Hlavné preteky sa bežali Zámockým parkom. JUNDOR mal 1 kolo (3,3 km) a najlepším bol Martin Lacko 
z RC Sološnica za 11:22. Veteráni nad 70 rokov si zabehli 2 kolá (6,6 km) a časom 32:29 vyhral Franta Kubíček.

 Ostatné mužské a ženské ka-
tegórie čakali 3 okruhy (10 km). 
Od prvého kola bol na čele Luděk 
Durďák, ktorý zvíťazil časom 34:30. 
Dorastenec Jakub Kopiar si dobehol 
po striebro časom 35:27. Určite nie 
je sklamaný; v  17 rokoch zabe-
hnúť 10 km tesne nad 35 minút 
bez zjavného trápenia sa v  závere 
je paráda. Parádny výkon predviedol 
aj tretí v  poradí Dušan Brezovský. 
V  51 rokoch dať 10 kilometrov 
za 36:15 štýlom „len tak si v  pohode 
bežím“, to je obdivuhodné. Aj víťazka 
kategórie žien Irena Pospíšilová potvr-
dila svoju úroveň a dobehla v absolút-
nom poradí medzi mužmi na 14. mieste 
za 39:16. Druhá bola Erika Farkašová 
– 41:41 a nestarnúca Blažena Kocúri-
ková to na 3. mieste zvládla za 43:14.
 Milým prekvapením bola vysoká 
účasť domácich bežcov na 10-kilo-
metrovej trati. 

Muži – absolútne poradie
1. Luděk Durďák – SDH Rohatec 
2. Jakub Kopiar – AC Malacky 
3. Dušan Brezovský – Gbelskí strýci 
4. Pavol Jánoš – BK VP Malacky 

Ženy – absolútne poradie 
1. Irena Pospíšilová – AK Drnovice 
2. Erika Farkašová – AŠK Grafobal 
Skalica 
3. Blažena Kocúriková – ŠK Jablo-
nica
4. Zuzana Švejdová – AC Malacky 

JUNDOR absolútne poradie 
chlapci 3,3 km 

1. Martin Lacko – RC Sološnica
2. Peter Orgoň – AK Junior Holíč
3. Miroslav Baláš – RC Sološnica 
…
7. Marek Ondrovič – AC Malacky 

JUNDOR absolútne poradie 
dievčatá 3,3 km 

1. Mária Šimeková – AC Malacky
2. Simona Gorbatenková – AK Ju-
nior Holíč  
3. Silvia Morávková – Záhorácký 
Fénix

Výsledky všetkých kategórií Malac-
kej X a Malackého kilometra nájdete 
na webovej stránke Bežeckého klubu 
Hodonín: www.bkhod.webnode.cz.

Z www.bkhod.webnode.cz 
spracovala Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Pozvánka na futbalové 
zápasy ŠK Žolík
ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a  futbalových priaznivcov na naj-
bližšie domáce súťažné zápasy, ktoré sa odohrajú na ihrisku v Zámoc-
kom parku. Vstup je voľný.

1. 
október
SOBOTA

I. trieda starší žiaci B OBFZ (Bratislava - vidiek)
9.30 h ŠK Žolík – FC Družstevník Budmerice

I. trieda mladší žiaci B OBFZ 
11.30 h ŠK Žolík – TJ Slovan Viničné

2. 
október
NEDEĽA

II. liga starší žiaci BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
9.30 h ŠK Žolík – MŠK Iskra Petržalka

II. liga mladší žiaci BFZ
11.30 h ŠK Žolík – MŠK Iskra Petržalka

8. 
október
SOBOTA

Prípravka A2 BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
9.30 h ŠK Žolík – FKM Karlova Ves Bratislava 

Prípravka B2 BFZ
9.30 h ŠK Žolík – FKM Karlova Ves Bratislava

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)

10.00 h ŠK Žolík – MŠK Púchov
II. liga mladší dorast ZsFZ
12.30 h ŠK Žolík – MŠK Púchov

- ŠK Žolík-

Judisti po roku opäť v Malackách
Ako každý rok, aj tentoraz JUDO-club TJ Strojár Malacky poriadal súťaž 
v jude žiakov a žiačok, venovanú nášmu kamarátovi. Uplynulú sobotu 
to už bol XI. Memoriál Jakuba Habudu a X. Veľká cena mesta Malacky. 

 Tento rok prišlo 161 súťažiacich 
z 24 klubov zo Slovenska, Česka a Ra-
kúska vo veku od 6 do 15 rokov. Videli 
sme veľmi pekné zápasy, kde prítom-
ným trénerom a rodičom každý z pre-
tekárov ukázal túžbu po víťazstve. Ale 
ako všade, vyhrať mohol iba jeden, 
a tak sa to ani na našej súťaži neza-
obišlo bez sĺz najmä v kategórii naj-
menších - supermini. Súťažiaci, ktorí 
sa umiestnili na bodovaných prieč-
kach, si domov odniesli nielen me-
dailu, ale aj diplom a vecnú odmenu. 
Snažili sa aj Malačania, o čom svedčí 
13 medailí pre náš JUDO-club.

Umiestnenia našich reprezentantov:
1. miesto:  Michal Bartošek, Martin 
Bartošek

2. miesto: Tamara Binčíková, Bibia-
na Binčíková, Robert Valjan, Lucia 
Hoťková, Richard Dienes, Martin 
Astrab
3. miesto: Ninka Janeková, Len-
ka Martišová, Michal Čech-Mer-
cell, David Lednický, Denisa Ca-
badajová 

Všetkým srdečne blahoželáme.
 Ďakujeme mestu Malacky za pod-
poru a „pomocníkom“, medzi kto-
rých patria nielen členovia nášho JU-
DO-clubu, ale aj rodičia našich „judo 
detí“, za pomoc pri organizácii súťaže.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

 Text: J. Kunštek, foto: S. Osuský


