
Deti z prípravky absolvovali v Ču-
nove celoslovenské finále Detské - 
ho štafetového krosu a  ostatné ve-
kové kategórie (najmladšie žiačky 
a  žiaci, mladšie žiačky a žiaci, star-

šie žiačky a žiaci, dorastenky a  do-
rastenci, juniorky a  juniori, ženy 
a  muži) súťažili v  rámci majstrov-
stiev Slovenska v  cezpoľnom be- 
hu.

Detský štafetový kros – 
krajské kolo

Kým sa naši atléti prebojovali na 
celoslovenské meranie síl, museli svo-
je kvality najskôr dokázať na regio-
nálnej úrovni. Mladšie a staršie prí-
pravky súťažili v krajskom kole Det-
ského štafetového krosu v  Bratisla- 
ve, ktorý tvorili štafety 4x 400 met-
rov. Naša staršia prípravka v zlože-
ní Šimon Nehyba, Viktória Pauko-

Pokračovanie na strane 8
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 Decembrové zastupiteľstvo
Vo štvrtok 9. decembra bude rokovať mestské zastupiteľstvo. Najdôležitej-

ším bodom bude návrh rozpočtu mesta na rok 2022 (podrobnejšie informácie 
na str. 3). Vzhľadom na aktuálnym pandemickým opatre niam nebude na ro-
kovaní možná účasť verejnosti. Ďakujeme za pochopenie. Priebeh mestské-
ho zastupiteľstva bude možné sledovať naživo cez www.zastupitelstvo.sk. 
Program a materiály sú zverejnené na www.malacky.sk, časť MESTO – MEST-
SKÉ ZASTUPITEĽSTVO.               -red-

Radosť 
cestovať?

Spájame ľudí. Bezpečne, poho-
dlne, načas. Líder v oblasti dopravy. 
Radosť cestovať. Kto tipuje, že tieto 
slogany svietia na webstránke Arrivy, 
má pravdu. Pre cestujúcich v  našom 
regióne však vyzerajú ako nemiestny 
žart. Buďme ale spravodliví: verejnú 
dopravu prevádzkuje Arriva aj v  ďal-
ších krajoch a niektorých väčších mes-
tách a  tam funguje viac-menej spo-
ľahlivo. Prečo to tak od začiatku nejde 
aj v Bratislavskom kraji, na to existuje 
množstvo dôvodov, a  niektoré z  nich 
sú objektívne.

Čo je ale pravdou, prišli k nám ab-
solútne nepripravení. Dospelí i  deti 
stáli v  chladnom novembrovom po-
časí na zastávkach a  nedostali sa do 
práce, k  lekárovi ani do školy. Ak aj 
nejaké spoje prišli, nastali neuveriteľ-
né situácie: na ceste za Stupavou smer 
Bratislava sa vodič pýtal cestujúcich, či 
má ísť na diaľnicu alebo „rovno”. Nie-
ktorí vodiči potrebovali navigovať na 
kruhovom objazde pri Boroch či pri 
Patrónke. A namiesto do Jakubova 
išiel autobus aj s cestujúcimi do Gajár. 

Na dokreslenie situácie ešte jedna 
perlička: Arriva zverejnila na svojej  
webovej stránke fotografiu z  nášho 
archívu bez nášho súhlasu. Čiže ju 
ukradla. Záber na panorámu Mala-
ciek veľmi dobre poznáme, pretože 
bol urobený z miesta, ktoré nie je ve-
rejnosti bežne prístupné. V  porovna-
ní s  nefungujúcimi spojmi sa prípad  
s  fotografiou môže zdať ako nepod-
statná lapália, ale veľa to vypovedá 
o mentálnom nastavení firmy.

Na záver si požičiam hlášku, ktorá 
v týchto dňoch koluje internetom. Ar-
riva je zrejme jediná firma, ktorej 
vyhovuje súčasný lockdown. Ak by 
to nebolo smutné, bolo by to aj vtipné. 

Ľ. Pilzová 

 Mestský adventný
veniec už žiari

V nedeľu 28. októbra sa začal advent. V tento deň sme zapálili prvú sviečku 
na adventných vencoch v našich domácnostiach. Mestský adventný veniec 
môžete obdivovať vo vestibule mestského úradu. Vznikol vďaka šikovným ru-
kám našich kolegýň z Centra voľného času Evy Haškovej a Roxany Hladíkovej. 
Ako postupne rástol do krásy, si pozrite na strane 3.            -red- Žiaľ, stalo sa to, čo väčšina z nás 

tušila. Vianočné trhy opäť nebudú. 
Prípravy sa síce rozbehli, avšak 
vzhľadom na aktuálnu situáciu 
a  sú visiace opatrenia ich mesto 
pozastavilo. Hoci má súčasný lock
down trvať do 9. decembra, podľa 
všetkých dostupných informácií 
to vyzerá tak, že obmedzenia sa 

predĺžia až do Vianoc. Veľmi nás to 
mrzí. Rozhodnutie o zastavení prí-
prav vianočných trhov sa nerodilo 
ľahko, ale veríme, že Malačania túto 
nepríjemnú situáciu pochopia.

Nebude chýbať vianočná vý-
zdoba v  parku na Kláštornom ná-
mestí. Mestský vianočný strom sa 
rozsvieti na Mikuláša.       -lp- 

Vianočné trhy nebudú

 Majstrovstvá Slovenska v krose: 
tri tituly, jedno striebro a jeden bronz

Vodnoslalomársky areál Divoká voda v  Čunove privítal najlepších bežcov z  celého Slovenska, ktorí si 
zmerali sily v cezpoľnom behu vo všetkých vekových kategóriách od prípravky až po dospelých. Atle-
tický klub AC Malacky sa vďaka piatim medailám stal najúspešnejším spomedzi zúčastnených klubov. 
Naši atléti získali tri tituly (staršia prípravka, mladší žiaci, dorastenky), jedno striebro (Miška Salayová) 
a jeden bronz (Marek ondrovič). Srdečne blahoželáme!
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V máji tohto roka sa oficiálne  
stala víťazom nitrianska spoločnosť 
Arriva Mobility Solutions. Tá je naj-
väčším dopravcom pôsobiacim u 
nás, ktorý prevádzkuje prímestskú 
dopravu aj v  Nitrianskom, Trnav-
skom, Žilinskom a Košickom kraji. 
Okrem toho zabezpečuje mestskú 
dopravu v 17 mestách vrátane Trna-
vy a Nitry.

Arriva splnila podmienky súťaže  
a zároveň ponúkla výrazne nižšiu 
cenu než dvaja ďalší uchádzači. 
Kraj ju pôvodne odhadoval na 389 
miliónov €, Arriva ponúkla 330 mi-
liónov. Druhý poradí skončil Slovak 
Lines, tretia bola spoločnosť Auto-
busy Karlovy Vary.

Župa pre pandémiu už na za-
čiatku súťaže poskytla budúcemu 
víťa zovi súťaže prechodné obdobie 
jedného roka – počas neho môže 
nový dopravca jazdiť aj autobusmi, 
ktoré nespĺňajú všetky kritériá. Oba-
vy z ne dostatku autobusov síce boli 
opodstatnené, no nakoniec sa uká-
zalo, že najväčším problémom je 
nedostatok vodičov.

Námietky neúspešného 
uchádzača predĺžili súťaž 

Aj keď bol víťaz súťaže známy už 
v apríli 2021, námietky uchádzačov 
spôsobili, že kraj nemohol hneď uza-
tvoriť zmluvu s novým doprav com. 
Námietky v súťaži musí podľa záko-
na riešiť Úrad pre verejné obstaráva-
nie (ÚVO). „Súťaž na no vé ho poskyto-
vateľa prímestskej do pravy vyhlásil 
BSK ešte v apríli minu lého roka, teda 
s veľkým časovým predstihom. Žiaľ, 
obštrukcie zo strany uchádzačov a ná - 
sledne námietky, ktoré neúspešný 
uchádzač adresoval na ÚVO, celý pro-
ces neúmerne predĺžili,” skonštatoval 
riaditeľ od boru komunikácie a pro-
pagácie BSK Michal Feik. Súťaž bola 
definitívne uzavretá až 9. septembra 
– vtedy Rada ÚVO zamietla námietky 
voči výsledkom tendra. Zmluva me-

dzi BSK a  Arrivou bola podpísaná  
až začiatkom októbra.

Chýbajú vodiči
Arriva koncom septembra spus-

tila nábor na 400 nových vodičov 
a ďalších profesií. Spoliehala sa na 
prechod pôvodných zamestnancov  
Slovak Lines pod svoje krídla – v tom  
však bol problém. Nie každý vodič 
bol presvedčený, že nový dopravca  
dokáže ponúknuť porovnateľné 

pod mienky ako predchádzajúci za-
mestnávateľ. „Aj keď sme s náboro-
vou kampaňou na pracovníkov zača-
li v septembri, je pravdepodobné, že 
časť záujemcov nebude vedieť kvôli 
dvojmesačnej výpovednej dobe na-
stúpiť skôr ako od 1. decembra. Samo-

zrejme – najprijateľnejšie by bolo, ke by 
mohla väčšina súčasných vodičov po-
kračovať a jazdiť na tých istých linkách 
v  kraji,” povedal ešte začiatkom ok-
tóbra riaditeľ Arrivy László Ivan.

Slovak Lines deklaroval, že za-
mest nancom, ktorí o skončenie pra-
covného pomeru požiadali, umož-
nil plynulo prejsť pod nového do-
pravcu. Arrive napriek tomu chýbali 
vodiči, čo sa od začiatku ukázalo 
ako zásadný problém.

Autobusy neprišli
Arriva nedokázala v pondelok 

15. novembra vypraviť približne 30 
až 40 % spojov. Mnohé ranné linky, 
kto ré vozia zamestnancov do práce 
a deti do školy, meškali desiatky mi-
nút, alebo vôbec nešli. V studenom 
počasí tak na zastávkach bezmoc- 
ne stáli stovky cestujúcich.

Predseda BSK Juraj Droba poža-
doval, aby do deviatich pracovných 
dní prišlo k „citeľnému zlepšeniu”. 
Prioritou sú najmä spoje, ktoré vo - 
zia de ti do školy a ľudí do práce. 
„Dostali ‚nôž na krk‘, aby problém do 
veľkej miery vyriešili,” vyhlásil župan. 
Na otáz ku, či je v hre aj vypoveda-
nie zmlu vy s Arrivou, odpovedal, že 
všetky scenáre sú otvorené.

V ďalšie dni vypadávali aj spoje, 
ktoré Arriva uvádzala ako isté. 

„Ani to, čo deklarujú, že vypravia, 
nejde.”

„Nešiel autobus zo železničnej sta-
nice Malacky o 7.00 ani 7.45. Človek 
od šiestej stojí vonku.” – to je iba zlo-
mok sťažností cestujúcich na Face-
booku. 

Arriva po týždni zmenila trasy nie- 
 ktorých liniek – napríklad expresné  
spoje premávajúce do Malaciek 
pre smerovala z  diaľnice cez Lozor-
no, Ma rianku či Stupavu. „Toto roz-
hodnutie urobila Arriva bez súhlasu 
Bratislavskej integrovanej dopravy. 
Prízvukoval som, že na zachovaní  
týchto liniek po diaľnici trváme,” zdô-
raznil primátor Malaciek Juraj Říha. 
Alternatív veľa nie je, keďže aj vla-
kový dopravca trpí výpadkami, le-
bo nemá dostatok strojvodcov.  
V priebehu ďalších dní začal do-
pravca využívať služby súkromných 
diaľkových prepravcov, ktorí majú 
vzhľadom na pandémiu nedosta - 
tok práce.

Prečo súťaž, a nie 
priame zadanie?

Tender na nového dopravcu 
v  BSK bol jedným z prvých súťaží 

tejto veľkosti a rozsahu, ktorý bol  
od začiatku robený presne pod-
ľa zákona. Kraj odmietol prisúdiť 
dopravu doterajšiemu dopravco-
vi priamo bez transparentnej a zá-
konnej súťaže. Zo súťaže mal vyjsť 
najlepší dopravca, ktorý splní po-
žiadavky na dopravu v 21. storočí. 
Kraj však narazil na zákonnú úpra-
vu, ktorá umožňuje neúspešným 
uchádzačom opakovane podávať 
námietky, a predlžovať tak celý pro-
ces verejného obstarávania.

Pravdou ale zostáva, že Arriva 
mala začať pripravovať svoje kapa-
city skôr, nie až v  čase definitívne-
ho podpisu zmluvy (október 2021). 
Týka sa to nielen autobusov, ale  
vodičov, ktorých je málo nielen  
v okolí Bratislavy či na Slovensku, 
ale v celej Európe.

Text a foto: J. Hargaš

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Komunitné centrum poskytne 
prie story pre deti, mládež a dospe-
lých so zdravotným postihnutím, pre 
deti z detského domova a pre deti  
a mládež zo sociálne vylúčených sku-

pín. Prízemnú časť bude tvoriť mul-
tifunkčná sála s malým pódiom, vý-
ťah a sklady. Priestor má byť ur čený 
na pohybové aktivity (športovanie, 
nácvik divadla). Sála bude slúžiť na  

spoločné stretnutia detí aj celých 
rodín a najmä spoločných stretnutí 

a progra mov so zdravou skupinou 
detí.                 Text: -red-, foto: CVČ

V Cvečku vyrastá komunitné centrum
Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách je podporený z Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regio nál-
neho operačného programu. 

Časť centra voľného času sa zmenila na stavenisko. Rekonštrukciou 
a rozšírením stredného pavilónu vyrastie v areáli Cvečka komunitné 
centrum. Prosíme verejnosť, aby rešpektovala obmedzený pohyb po 
areáli CVČ a nevstupovala na stavenisko.

 Nový dopravca Arriva nebol 
 dostatočne pripravený

Bratislavský samosprávny kraj (BSk) ešte v apríli 2020 vyhlásil  
sú ťaž na nového prímestského dopravcu. Ten mal od 15. novembra 
tohto roka zabezpečovať vyše 60 liniek na území BSk po dobu 10 
rokov. Do novembra 2021 v tom čase zostávalo ešte 18 mesiacov. 
Nový dopravca mal nahradiť pôvodnú firmu Slovak Lines po viac 
ako 70 rokoch (Slovak Lines vznikol na základoch bratislavskej 
SAD).

Župan: 
Arriva 
situáciu 
nezvláda

Tesne predtým, ako sme no-
viny odovzdali do tlače, mal 
predseda BSk Juraj Droba tla-
čovú konferenciu k  aktuálnej 
situácii. Ako povedal, riešení 
je viacero. Možný je aj scenár, 
že Arriva sa dohodne so Slovak 
Lines a prenechá im časť výko-
nov. Či a kedy dôjde k dohode, je 
zatiaľ nejasné, dodal J. Droba.

Druhým riešením je pokračo-
vanie situácie, teda že dopravca 
bude postupne naberať vodičov. 
Trvať to môže niekoľko týždňov.

Tretím riešením je vypoveda-
nie zmluvy s  Arrivou. Župan to 
ale nazval nepopulárnym opat-
rením.
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Rozpočet sa v  zmysle zákona 
predkladá ako vyrovnaný, s  príjma-
mi a  výdavkami vo výške viac ako 
28 miliónov €. Z investícií sa najvyšší 

objem plánuje na rekonštrukciu ciest 
a chodníkov, na mestskú hromadnú 
podzemnú garáž,  cyklotrasy Druž-
stevná–Radlinského a Partizánska– 

–Cesta mládeže, prístavbu centra 
voľ ného času, nové osvetlenie Rad-
linského ulice, rekonštrukcia futba-
lového štadióna, kryté prístrešky pre 
bicykle  či rekonštrukciu detského 
ihriska pred športovou halou Malina. 

„Rozhodne sa nebudeme nudiť ani  
v závere nášho spoločného 4-ročného 
obdobia, za čo už teraz celému mest-
skému zastupiteľstvu, kolegom z úra-
du a obyvateľom ďakujem. Rozpočet 
predpokladá aj začatie výstavby 
no vej športovej haly so zimným šta-
diónom či prípravu dokumentá cie 
na kultúrny dom a nájomné byty. 
Ak uspejeme s tromi aktuálnymi euro-
fondovými projektmi, začneme stavať 
aj novú mestskú kompostáreň a dve 
cyklotrasy, Pezinská – Píla a Padzelek,” 
skonštatoval primátor Juraj Říha.

Z rekonštrukcie ulíc sa plánujú 
Par tizánska, Ľuda Zúbka, Jilemnické-
ho, Námestie SNP a Veľkomoravská 

v  úseku od Jána Hollého po Cestu 
mládeže. Ďalšie financie na opravu 
ulíc a  chodníkov by mohli pribud-
núť v  júni, keď sa uzavrú výsledky 
hos podárenia mesta za rok 2021. 
Mestský úrad pripraví projektové do-
kumentácie na rekonštrukciu Mar-
tina Benku, Štúrovej, Dubovského, 
Jesenského, Záhoráckej (časť za Kor-
zom) či Martina Rázusa.         Ľ. Pilzová

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Cesta od dolného kostola po výjazd z Malaciek smerom na Kostolište (Zá-
horácka, Družstevná) je už opravená. Správa ciest Bratislavského samospráv-
neho kraja vymenila asfaltový povrch vozovky v celej šírke a o niečo neskôr 
pribudne aj dopravné značenie (pruhy, okraj vozovky). Ďakujeme všetkým 
účastníkom cestnej premávky za trpezlivosť počas rekonštrukčných prác.

-lp-/-otano-

 Vysoká zver
 pri diaľnici

Vodiči, ktorí sa pohybujú po 
diaľnici D2 medzi Malackami 
a  Bratislavou, denne vidia pa-
súcu sa zver priamo pri ceste. 
keďže ide o životunebezpečnú 
vec, spýtali sme sa v Národnej 
diaľničnej spoločnosti (NDS), 
ako často sa kontroluje oplo-
tenie pozdĺž diaľnice. Tu je ich 
odpoveď.

„Zamestnanci NDS vykonávajú 
kontrolu oplotenia aspoň raz do týž-
dňa, keď idú pomalšie v odstavnom 
pruhu. Vizuálna kontrola oplotenia 
sa robí priebežne, resp. na dennej 
báze – to znamená, že pri každom 
objazde vizuálne sledujú, či neprišlo 
k jeho zjavnému poškodeniu.

V prípade zisteného poškodenia/
odcudzenia oplotenia je operatívne 
zabezpečená jeho oprava/nahrade-
nie.

Napriek nášmu maximálnemu 
úsiliu si však vysoká zver dokáže 
nájsť spôsob, ako sa v ojedinelých 
prípadoch dostať na diaľnicu. Je to 
spôsobené tým, že diaľnica je síce 
oplotená na celom úseku, avšak jej 
súčasťou sú tiež napríklad mosty cez 
potoky. Na týchto miestach nemu-
sí byť oplotenie z dôvodu prie toku 
vody nad vodnou hladinou.

Zver často prechádza na diaľnicu 
aj cez križovatky, ktoré nie sú oplo-
tené. Ďalšou z príčin je premnože-
nie vysokej zveri v danom úseku 
diaľnice. Opomenúť nemožno ani 
neu stále poškodzovanie existujúce-
ho oplo tenia neznámymi osobami, 
avšak aj po vašom upozornení sme 
stav skontrolovali a  oplotenie je 
v poriadku.”

-lp-

VŠiMLi SMe Si

 Časť Záhoráckej
 a Družstevná sú
 už opravené

Ako sa rodil 
adventný 
veniec – 
 fotogaléria

Foto: S. osuský

Testovanie a očkovanie
Testy na covid sa robia v nemocnici a na Radlinského ulici.
očkuje sa v nemocnici a na Mierovom námestí.

Podrobné informácie: 
www.testovanie.malacky.sk
www.ockovanie.malacky.sk

Prípadne na hlavnej stránke mesta www.malacky.sk nájdete v pra-
vom stĺpci červený odkaz TeSToVANie A oČkoVANie.                       -red-

Prosíme preto obyvateľov, aby so 
zamestnancami mestského úradu 
prednostne komunikovali telefonic-
ky, mailom alebo fyzickou poštou. 
Do kumenty môžu obyvatelia vhodiť 
aj do schránky, umiestnenej pri vstu-
pe do mestského úradu. Osvedčo-
vanie listín a vybavovanie na matrike 
je možné iba po telefonickej dohode 
vopred.

Povolený vstup do budovy majú 
iba klienti Sociálnej poisťovne, Vše-
obecnej zdravotnej poisťovne a po-
isťovne Dôvera. 

Klienti ostatných sub jektov, kto-
ré sídlia v budove mest ského úradu, 
môžu vstupovať iba po telefonickej 
dohode. Ďakujeme za pochopenie.

MeSTSkÝ úRAD MALACkY
– koNTAkTY

recepcia, spojovateľ:
034/79 66 100 

podateľňa: 
034/79 66 138 
034/79 66 142

matrika:
034/79 66 121 
034/79 66 122 

mail:
podatelna@malacky.sk
msu@malacky.sk 

Msú

 Na stole je návrh mestského rozpočtu 2022

Plánované investície 2022 – výber
mestská podzemná garáž 2 mil € 
cyklotrasa Partizánska–Cesta mládeže  1,8 mil € 
cyklotrasa Družstevná–Radlinského  1,5 mil € 
rekonštrukcia ciest a chodníkov 1,1 mil €
prístavba centra voľného času 450tisíc € 
nové osvetlenie na Radlinského ukici 310tisíc €
rekonštrukcia futbalového štadióna 250tisíc €
kryté prístrešky na bicykle 215tisíc € 
oprava detského ihriska pred športovou halou Malina 150tisíc €

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) vo štvrtok 9. decembra okrem iného 
prerokuje návrh rozpočtu mesta na rok 2022. Dokument je už zverej-
nený na webstránke mesta, k dispozícii ho majú aj mestskí poslanci 
a pred termínom konania zastupiteľstva o ňom budú rokovať aj jed-
notlivé komisie pri MsZ.

 obmedzenie pohybu 
v budove Msú

V budove Mestského úradu v Malackách je obmedzený pohyb verej-
nosti. Dôvodom je núdzový stav, ktorý vyhlásila vláda SR, a s tým sú-
visiace nariadenia.

Ako fungujú mestské organizácie 
n  základné školy: časť žiakov sa učí prezenčne, časť dištančne
n  Centrum voľného času: dištančné vyučovanie
n  Základná umelecká škola: dištančné vyučovanie
n  Mestské centrum sociálnych služieb: zákaz návštev 
n  Mestské centrum kultúry: zatvorené kino, múzeum, TIK, galéria
n  zrušený adventný koncert Janais 
n  športoviská: zatvorená športová hala a plaváreň            -red-
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Vajanského
Svetozár HurbanVajanský, naj-

starší syn Jozefa Miloslava Hurbana, 
bol slovenský spisovateľ, publicis-
ta, literárny kritik, politik a národný 
buditeľ. Študoval na viacerých mie- 
stach, právnické vzdelanie získal 
v Bra tislave a Budapešti.

Po štúdiu pracoval ako advokát-
sky koncipient, neskôr dokonca učil 
na vysokých školách v Rusku či Bul-
harsku, no Slovensko si ho bude na-
vždy pamätať ako skvelého literáta 
a publicistu. Svoju publicistickú čin-

nosť začínal v  legendárnom literár-
nom časopise Slovenské pohľady, 
jeho najvýznamnejším prínosom je 
však viac ako 40-ročné pôsobenie 
v  Národných novinách, ktoré vie-
dol aj ako šéfredaktor. Pôsobil tiež 
v  časopise Orol. Za svoju publicis-
tickú činnosť bol však niekoľkokrát 
väznený, pretože si zastával práva 
Slovákov aj v časoch najtvrdšej ma-
ďarizácie. Väznili ho v  Banskej Bys-
trici a vo Vacove (mesto v Maďarsku 
v Peštianskej župe).

Politicky sa začal angažovať v 80. 
rokoch 19. storočia, bol hlasom no-
vej generácie slovenských národov-
cov a popredným členom prvej slo-
venskej politickej strany, Slovenskej 
národnej strany.

Ako literárny kritik sa vyjadroval 
k zahraničným autorom, ale aj k die-
lam svojich literárnych rovesníkov, 

ako napríklad Terézie Vansovej či 
Pavla Országha Hviezdoslava. Sám 
písal v  období slovenského realiz-
mu, pričom sa venoval ako poézii, 
tak aj próze. Na konte má romány, 
novely aj cestopisy.

Svetozár Hurban Vajanský zom
rel 17. augusta 1916 v Martine, kde je 
aj pochovaný na Národnom cinto-
ríne. Vajanského ulica v  Malackách 
je pokračovaním Sasinkovej ulice, 
začína sa pri športovej hale Malina 
smerom k  železničnému priecho-
du na Ulici oslobodenia. Križuje sa 
s Malým námestím, 1. mája, Kolláro-
vou a Kukučínovou.

Veľkomoravská
Veľká Morava bola druhým štát-

nym útvarom Slovanov na našom 
území. Vznikla v  roku 833, po tom, 
čo moravské knieža pravdepodob-

ne zdolal nitrianske knieža Pribinu. 
Štát však nemal dlhú trvácnosť,  
fungoval len do obdobia rokov 
906–907.

Na tróne veľkomoravskej ríše sa  
postupne vystriedalo osem panov-
níkov. Niektorých z nich sme v rám-
ci seriálu o uliciach predstavili v pre - 
došlých číslach Malackého hlasu 
(Mojmír, Pri bina, Svätopluk). Prvým  
panovníkom bol Mojmír I., ríša sa 
rozpadla za vlády Mojmíra II. Oko-
lité mocnosti, ako napríklad Vý-
chodofranská ríša či no vovznikajú-
ce Uhorské kráľovstvo, vy čerpávali 
svojim nátlakom Veľkú Moravu na-
toľko, že začiatkom 10. storo čia jej 
trvanie skončilo.

Napriek tomu, že štát nevydržal 
v existencii ani 100 rokov, stal za zá-
kladom pre slovenské národné ob-
rodenie v uhorskej monarchii. Veľká 

Morava mala značný význam v 19. 
storočí počas štúrovského obdobia. 
Mnohí zo štúrovcov vo svojich die-
lach odkazovali na Veľkú Moravu 
ako na obdobie rozmachu a samo-
statnosti Slovanov. Dôležitým prv-
kom pre štúrovskú generáciu bol 
aj príchod solúnskych bratov – vie-
rozvestcov Cyrila a Metoda na naše 
územie.

Veľkomoravská ulica v  Malac-
kách vedie od Štefánikovej až na 
Koziu. Križuje sa s  Jánošíkovou, 
Ber nolákovou, J. Hollého, Sloven-
skou, Cestou mládeže a Vendelína 
J. Kučeru.

Vendelína J. kučeru

Vendelín Kučera, narodený 12.  
marca 1893 v Malackách ako Jozef  
Kučera, bol jedným z najvýznamnej-
ších malackých františkánov a fará-
rov. Narodil sa do rodiny roľníka Pav- 
 la Kučeru. Základné vzdelanie zí skal 
pravdepodobne v rodnom mes te, 
ne skôr študoval na skalickom gym-
náziu. Do františkánskeho kláštora 
vstúpil v Trnave v roku 1909 a prijal 
rehoľné meno Vendelín. Neskôr do-
študoval v Skalici, v Bratislave a v Ma- 
lackách. Podľa dobových záznamov 
vynikal najmä v teológii, pričom ďal - 
šie humanitné vedy (filozofia, litera-
tú ra, história) mu vraj až tak dobre 
nešli.

„V roku 1915, vo veku 22 rokov, zlo-
žil rehoľné sľuby a v tom istom roku 
ho vysvätili za kňaza. Bol kazateľom, 
katechétom a organistom. Jeho čin-
nosť v oblasti duchovnej aj svetskej 
bola pomerne široká,” uviedol histo - 
rik Martin Macejka v článku pre Ma-
lacké pohľady.

Podľa M. Macejku Kučera pri-
šiel do kláštora v  Malackách v  20. 
rokoch 20. storočia a  zostal v  ňom 
až do svojej smrti (1937), istý čas 
bol dokonca jeho predstaveným. 
V  čase, keď bol správcom farnosti, 
získali steny františkánskeho kosto-
la svoju terajšiu podobu. Keďže bol 

aj organistom, podľa jeho plánov 
pre budovali organ v našom chráme 
do podoby, v akej je teraz. Pre ma-
lacký kláštor i gymnázium bol veľmi 
dôležitý aj z ďalších dôvodov.

„Kučera bol predsedom školskej 
stolice. Bol tiež vo vedení spolku Ka-
tolícky kruh, ktorý podľa kláštornej 
kroniky značne zveľadil. Okrem toho 
mal aj spoločenské povinnosti – bol 
členom správneho výboru malackej 
sporiteľne, sídliacej vedľa kláštora.  
V rámci františkánskej salvatorián-
skej provincie mu istý čas patrila 
funk cia definítora (poradcu pred-
staveného – pozn. red.) provincie,” 
uvádzajú Malacké pohľady. Venoval 
sa tiež komponovaniu hudobných 

skladieb a  ako ekonóm malacké-
ho kláštora sa v 30. rokoch 20. sto-
ročia zúčastňoval na rokovaniach 
s  Pálffyovcami o  prevode kaštieľa 
v prospech františkánov.

Vendelín Kučera zomrel na 
Silves tra 1937 vo veku 44 rokov. Po-
chovaný je v  Malackách na starom 
cintoríne.

Ulica Vendelína J. Kučeru je spoj-
nicou medzi Veľkomoravskou a uli-
cou Martina Benku.

Text: M. Binčík, 
foto: S. osuský

Hrob Vendelína J. Kučeru na starom cinto-
ríne v Malackách

[18]

Svetozár Hurban 
Vajanský.

Zdroj: 
J. Vilímek, Wikipedia

Vajanského ulica

Vendelín J. Kučera. 
Zdroj: 
Malacké pohľady

Veľkomoravská ulica Vendelína J. Kučeru
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Uprostred nádvoria žiaril ten 
najväčší vianočný stromček, aký 
kedy chlapček videl. Vytiahol 
z vrecka povrázok a šišku zave-
sil k ostatným ozdobám. Zdanli-
vo obyčajná šiška bola pre neho 
taká nádherná, že sa o jej krásu 
rozhodol podeliť s ostatnými.
Toto je úryvok z  novej detskej 
knižky Chlapček a vianočná šiš-
ka. Autormi sú manželia katarí-
na a Peter Buffovci.

„Vianočný príbeh o chlapčekovi 
sme začali vymýšľať už dávno. Vznikal 
počas našich prechádzok v zasneže-
nom parku a počas uspávania nášho 
chlapčeka ešte pred dvoma rokmi. Aj 
preto sa celý odohráva práve v Zá-
mockom parku v Malackách,” vysvet-
ľuje K. Buffová. 

Knižka rozpráva príbeh o chlap-
čekovi, ktorý v snehu nájde obyčaj-
nú šišku. Tak, ako deti vidia v celkom 
bežných veciach ukrytú krásu, aj pre 
neho bola šiška niečím výnimočná. 
Cestou stretne zopár zvieratiek a za-
žije kus zábavy. Nako niec pre šišku 
nájde to najkrajšie mie sto.

Katka pochádza zo Zohora, študo-
vala na cirkevnom gymnáziu v  Ma- 
 lackách a v poslednom ročníku gym-
názia chodila na Základnú umeleckú 

školu k pani Ruženke Habovej, kde sa 
pod jej vedením v synagóge pripra-
vovala na štúdium architektúry. Na 
vysokej škole sa zároveň spoznala so 
svojím manželom, ktorý pochádza 

z Bardejova, a dnes sú už obaja Ma-
lačanmi. „Na synagógu mám pekné 
spomienky. Je to krásna budova. Dali 
sme ju aj do knižky na prvú stranu  

medzi domčeky, rovnako aj kláštorný 
kostol,” hovorí Katka.

Príbeh a ilustrácie tvorili Buffovci 
spoločne. Ako hovoria, knižka je ur-

čená deťom od 3 rokov, ale zvládnu 
ju aj tie mladšie.

-lp-/FB katarína Buffová

Vianočný príbeh  zo Zámockého  parku

So sprievodcom najprv zamierili 
do sprístupnenej Pálffyovskej izby  
na poschodí. Tam sa dozvedeli o his-
tórii zámku, ktorá sa začala písať v 17. 
storočí. V minulosti bol sídlom rodu 
Pálffyovcov. Po I. svetovej vojne sa 
tam nachádzali byty štátnych úrad-

níkov či internát františkánskeho 
gymnázia. Po II. svetovej vojne ob-
jekt slúžil ako kasáreň a neskôr ako 
nemocnica. Účastníci sa s baterkami 
prešli povalou aj  podzemím. Pre-
hliadku zakončila návšteva Kaplnky 
sv. Kríža.            Text a foto: P. Arpášová 

Návraty ku Kultúrnemu letu:
 kaštieľ rozžiarili baterky

Nočná prehliadka Pálffyovského kaštieľa v Malackách prilákala do-
spelých i deti. Záujemcovia mali možnosť nahliadnuť do inak nesprí-
stupnených priestorov a  zažiť tajomnú atmosféru zámku za svetla 
bateriek.

 Prvý sneh 
tejto zimy – 
 fotogaléria
 Prvý sneh tejto zimy napadol v piatok
26. novembra. Prišiel o niečo skôr 
ako vlani, vtedy to bolo 3. decembra.

Foto: Ľ. Pilzová, S. osuský
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Týždeň od 15. do 19. novembra sa niesol 
na Spojenej škole sv. Františka Assiského 
v znamení novembra ´89. keďže pred 32 
rokmi prišla vytúžená sloboda a koniec 
vlády komunistickej strany, bolo by 
nesprávne zabúdať či znevažovať uda-
losti tohto obdobia. Preto sme pre štu-
dentov gymnázia a 9. ročníka, ktorí majú 
vedomosti o novembrových udalostiach 
iba z  učebníc a  zo spomienok svojich 
rodičov, pripravili trojlístok podujatí 
s novembrovou tematikou.

V utorok 16. novembra sa zúčastnili na onli-
ne konferencii pod záštitou Františka Mikloška 
Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. 
Svoju stredoškolskú odbornú prácu na tému 
Kresťanská výchova mládeže v čase komunis-
tickej totality na nej prezentovala aj naša býva-
lá študentka Mária Hušková.

O dva dni neskôr mali študenti možnosť no-
vembrové udalosti pochopiť prostredníctvom 
online predstavenia November 1989 z Divadel-
ného centra z Martina. Po predstavení nasledo-
vala beseda s pedagógmi-dejepisármi.

Trojlístok podujatí zavŕšila otvorená platfor-
ma – diskusné fórum so zaujímavými a inšpira-

tívnymi ľuďmi so silnými životnými príbehmi. 
Takouto osobnosťou je nepochybne herec, bý-
valý politik a výrazný symbol Nežnej revolúcie 
Milan Kňažko. Práve on bol váženým hosťom 
našej poslednej otvorenej platformy.

Spolu s moderátorkami, študentkami 3. roč-
níka gymnázia Veronikou Dinušovou a  Marti-
nou Sivoňovou, sa náš hosť usadil v krásnych 
priestoroch novej muzikálovej učebne a  roz-
prával sa o dňoch studeného novembra 1989. 
Debata sa venovala aj jeho spomienkam na 
detstvo či zážitkom z hereckej kariéry. Milan 
Kňažko stál pri zrode hnutia Verejnosť proti 
ná siliu a  aj po Nežnej revolúcii bol aktívnym 
politikom: bol ministrom zahraničných vecí či 
mi nistrom kultúry a v roku 2014 kandidoval na  
prezidenta Slovenskej republiky. Nevyhli sme 
sa preto ani mierne politickým debatám. Nos-
ným posolstvom, ktoré nám Milan Kňažko 
priniesol, bola sloboda a jej využívanie či zne-
užívanie. S humorom jemu vlastným, s elegan-
ciou skúseného herca a kultivovaného rečníka, 
s  triezvym, a napriek tomu optimistickým po-
hľadom na hodnoty a  život dneška, sa Milan 
Kňažko zaradil medzi našich najzaujímavejších 
a najinšpiratívnejších hostí.

Text a foto: Spojená škola sv. F. Assiského 

Obrazy vznikli počas letného tvo - 
rivého predpoludnia, keď klienti 
Vstúpte maľovali s výtvarníkmi pod 
vedením Rozálie Habovej.

Všetky diela nájdete vo fotoalbu-
me na facebooku Vstúpte. Tam je ich 
možné aj dražiť navyšovaním aktuál-
nej ceny.

Pravidlá dražby
1.  Vyvolávacia cena každého diela  

je 50 €.
2.  Záujemca prihadzuje sumu po  

10 € (najmenej).

3.  Do komentára ku konkrétnemu 
die lu uvedie záujemca konečnú 
su mu, za ktorú chce obraz kúpiť.

4.  Do dražby je možné zapojiť sa aj 
telefonicky na číslo 0918 756 548. 

5.  Dražba sa končí 15. decembra  
o 17.00 h. 

Spolu s dielami, ktoré sú výsledkom 
tvorivého spojenia umelcov s ľuďmi 
s mentálnym postihnutím, dražíme 
aj obrazy, ktoré poskytli samotní 
umelci.

Text: L. Vidanová/-red-, 
foto: Vstúpte, n. o. 

Vydražte si obraz
 a podporte
 našich Vstupákov

 Na otvorenej platforme sme privítali Milana kňažka

ešte do 15. decembra máte možnosť získať jedinečné výtvarné dielo, 
čím podporíte neziskovú organizáciu Vstúpte. Vyše 40 originálnych 
obrazov je vystavených v  knižnici MCk na Záhoráckej. Diela sú vý-
sledkom 2. ročníka projektu občianskeho združenia Majella.

Je vedecky dokázané, že chô-
dza je pre seniora najzdravší pohyb, 
preto sme sa zamerali na spoločné 
aktivity v  prírode. Cieľom je prejsť 
denne minimálne 7 000 krokov. Spo-
ločné vychádzky do prírody v  okolí 
mesta znamenajú pozitívne zážitky. 
Pohyb na čerstvom vzduchu upev-
ňuje zdravie, rozhýbe telo. Čím viac 

radosti zažijeme, tým sme odolnejší 
voči chorobám. Začali sme už počas 
minulej zimy. Mnohí chodia indivi-
duálne, iní vo dvojiciach či v skupin-
kách. Postupne sa pridávajú ďalší.

Tak teda chodíme. Máme za se-
bou kilometre v našom okolí. S nimi 
prichádzajú príjemné pocity, veľa 
spo ločných pozitívnych zážitkov 

a smiechu. Sem-tam zmokneme, ale 
vydržíme a nikto sa nesťažuje. Pripá-
ja sa nás čoraz viac, nechýbajú silné 
dojmy z  prírody, najmä teraz na je-
seň to bola krása v Zámockom parku.

Nielen krásy zimnej či jesennej 
prí rody na nás pôsobia veľmi pozi-
tívne, ale sú to spoločné zážitky či 
úsmevné príhody, ktoré spolu zaži-
jeme. Veď stretnúť v lese za mestom 
mladého diviačika, ktorý sa nás bál 
viac ako my jeho – to sa len tak kaž-
dý deň nestáva. Dostať sa do cieľa 
cestou-necestou je zábavnejšie, ako 
ísť vychodenými cestičkami. Je to 
vzrušujúce, vyplavuje sa adrenalín, 
rozprúdi sa krv v tele. Kým to situá-
cia dovolila, dali sme si aj zastávku na 
pivko, kávičku či malinovku. Doteraz 
sme prešli 260 kilometrov, a  to ešte 
nemáme údaje od všetkých.

Počas týchto ťažkých časov sme 
pochopili, že nikto nesmie byť sám 
doma a  smutný, lebo strach a  bez-
nádej prináša do našich životov zmä - 
tok a spolu s ním aj zhoršenie teles-
ného a duševného zdravia. Potrebu-
jeme pocit, že sa objaví svetielko ná-
deje a s ním aj koniec choroby, kto-
rá nás ohrozuje dlhé mesiace. Takto 
bojujeme spoločne a dúfame, že sa 
v zdraví opäť budeme môcť venovať 
našim obvyklým činnostiam.

Text: D. Bukovská, 
predsedníčka Zo JDS Malacky, 

foto: A. osuská

Poďme všetci von do prírody, rozhýbme si telo, potešme dušu. Ne-
sťažujme sa, neupadajme do letargie, ale intenzívne prežívajme 
to, čo nám je v týchto časoch dovolené. Nezostaňme sedieť osamo-
te doma, ale nájdime v  sebe silu bojovať aktívnym pohybom proti 
ťažkej dobe, chorobám a bolesti. V Jednote dôchodcov Malacky sme  
vymysleli pre našich členov výzvu Pochod dôchodcov proti korone.

 Malackí seniori: Nedáme sa!
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Štvrtok
2. december od 10.00 h

do 12.00 h16. december

Právna poradňa pre malackých 
seniorov pokračuje vo svojej činnos-
ti. Pomoc je určená pre seniorov s tr-
valým bydliskom v Malackách. 

Na kon zultáciu s právnikom JUDr. 
Františkom kurnotom sa netreba 
objed návať, stačí prísť na Mestský 
úrad v Malackách (2. p., č. d. 225). 
Pri nes te si so sebou občiansky pre-
ukaz (na overenie bydliska). Pora-
denstvo  je  dis krétne  a  anonymné.

Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v týchto oblastiach: 

exekúcie, ro dinné vzťahy, 
dedičské kona nie,

zmluvné vzťahy, 
majetkové záležitosti, 
spotrebiteľské problémy, 
právna ochrana. 
Poradenstvo sa neposkytuje  

v trest ných veciach a nezastupuje sa 
ani v konaniach na súdoch.

-red-

 Bezplatná  právna
 pomoc  pre  seniorov

Ostatné dva extraligové zápasy 
odohral tím Záhorákov proti mimo-
riadne silným súperom. Tatran Prešov  
je najúspešnejším hádzanárskym klu - 
bom na Slovensku a  MŠK Považská 
Bystrica je finalistom minulej sezóny.  
Záhoráci oba zápasy prehrali, a keď-
že doteraz nezískali ani bod, sú na po-
slednej priečke extraligovej ta buľky.

Záhoráci Stupava/Malacky A – Tat-
ran Prešov 18:36 (7:15)

Zostava Záhorákov: Patrik Beleš 
(Juraj Rybár) – Dušan Frýbert, Tomáš 
Baláž, Roman Valachovič (1), Lukáš 
Konečný (6), Martin Polča, Andrej Pol-
ča, Daniel Polák (2), Mário Prevaj (1), 
Samuel Valent (3), Dominik Grich (1), 
Jaroslav Petráš (2), Marián Jaššo (2)

Záhoráci Stupava/Malacky A – MŠk  
Považská Bystrica 20:33 (9:17)

Zostava Záhorákov: Patrik Beleš 
– Tomáš Baláž, Marek Tóth, Samuel 
Kovács (3), Lukáš Konečný (2), Martin 
Polča, Michal Valigurský, Andrej Polča 
(1), Ľuboš Hepner (5), Samuel Valent, 
Dominik Grich (1), Jaroslav Petráš (7), 
Marián Jaššo (1), René Ofčarovič

Najbližší extraligový zápas by ma li 
Záhoráci odohrať 4. decembra na pa - 
lubovke tímu HC Sporta Hlohovec.

i. liga – muži
Štart HC Smartpoint – BHA Brati-
slava 35:21

Ďalšie kolá I. ligy sú pre ru šené. 

Slovenský pohár 
Štart HC Smartpoint – Hk košice 
25:36 

Po prehre so silným súperom hráči 
Štartu už v Slovenskom pohári nepo-
kračujú. O kolo skôr skončili po prehre 
aj Záhoráci B.             M. Binčík/Ľ. Pilzová

Podľa aktuálnych pandemic-
kých pravidiel pokračujú v  sú-
ťaži iba najvyššie ligy v hokeji, 
futbale, volejbale, basketbale 
a hádzanej. Všetky nižšie súťa-
že majú vynútenú prestávku.

 13. decembra si pri 
pomenieme 100. 
vý ročie narodenia 
nášho otca a sta-
rečka Ferdinanda 
Masaroviča z Ma-
laciek. S láskou a úc - 

tou spomína celá rodina.

26. novembra uply  
nulo 10 rokov od 
úmrtia Jána Sta-
chu z  Malaciek. 
S  láskou a  úctou 
spomínajú manžel - 
ka, syn s  rodinou 
a ostatná rodina. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku.

Tá strata stále bolí. Zabudnúť nedá.
Zhasli oči, stíchol hlas 
a veľká bolesť je stále v nás.

20. novembra uply  
nulo 10 rokov, čo 
nás navždy opustil 
milovaný manžel 
a  otec Pavol Šef-
čík z Malaciek. Kto 
ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / ŠPORT

SPoMieNkY

Dáška Kovaľová
Estera Koporec Friedländerová, 
Ma lacky
Igor Borodajkevyč, Malacky
Soňa Pohanková, rod. Cagalová
Jozef Baček
Štefan Wolfsberger
Anna Moravčíková, Jakubov
Veronika Kunšteková, rod. Višva-
derová, Malacky
Mária Rybárová, rod. Volárová, 
Malacky
Jozef Blecha, Malacky
Ružena Závradská, Gajary
Marie Smolinská, Gajary
Ľubomír Troják, Rohožník
Antonín Bielesz, Malacky

Zuzana Došeková a Richard Sánta
Andrea Zorvanová a Andrej Vrablic

PoVeDALi Si áNo

oPUSTiLi NáS

Slovenský stolnotenisový zväz 
a  Bratislavský stolnotenisový 
zväz prerušili všetky súťaže až 
do odvolania. Dôvodom je ak-
tuálna pandemická situácia.

Ešte pred prerušením súťaží stih- 
li malacké ženy v  zložení Nátália 
kosová, Pavlína Rajtoková a Hen-
rieta Horníková zvíťaziť v  extrali - 
govom dvojzápase proti Ružomber-
ku a Trenčianskemu Jastrabiu, vďa- 
ka čomu domov priviezli dôležité 
body.

extraliga ženy
ŠKST Ružomberok – MSK Malacky 3:6
Body: N. Kosová 3; P. Rajtoková 2; 
H. Hor níková 1

KST Trenčianske Jastrabie – MSK Ma-
lacky 1:6
Body: P. Rajtoková 2,5; N, Kosová 2;
H. Horníková 1,5

4. liga muži 
Senec C – MSK Malacky B 9:9
Body: P. Rajtoková 4,5; N. Kosová 2,5;
M. Osuský 1,5; R. Raffaseder 0,5

7. liga muži 
Veľký Biel B – MSK Malacky C 5:13
Body: R. Raffaseder 4; M. Berec 4; 
O. Sloboda 2,5; S. Hafera 2,5

8. liga muži 
MSK Malacky D – Dunajská Lužná C 
14:4
Body: O. Sloboda 4,5; S. Hafera 3,5; 
B. Polakovičová 3,5; M. Sloboda 2,5

9. liga muži 
MSK Malacky E – Relax Rača B 12:6
Body: O. Sloboda 4,5; P. Hallon 3,5; 
M. Sloboda 2,5; M. Vostál 1,5

Text a foto: MSk Malacky

 Stolnotenisové súťaže prerušili

Barbora Vosátková sa nedávno 
zúčastnila na majstrovstvách 
sveta v bikini fitness v španiel-
skej Santa Susanne. V kategórii 
do 23 rokov a do 160 cm obsa-
dila pekné 7. miesto. Finále jej 
pritom ušlo o jediný bod.

Vosátková tento rok žala jeden 
úspech za druhým, majstrovstvá však  
už boli pomerne neskoro. Barborina 
forma vrcholila na jar a v lete. Do prí-
pravy jej na poslednú chvíľu zasiahlo 
aj ochorenie. „Mala som chrípku a ne-
bola som schopná cvičiť. Telo mi dosť 
stagnovalo, natiahla som veľmi veľa 
vo dy. Ani zďaleka som nebola spokoj-
ná a už dopredu som vedela, že to ne-
bude moja top forma. Cítila som už 
dlh šie, že meliem z posledného.”

Barbora sa však nevzdáva a na bu - 
dúci rok sa chce pripraviť na súťaž  
Arnold Classic Europe, ktorú považu
je za najprestížnejšie amatérske po-
dujatie.         Text: J. Hargaš, 

foto: instagram B. Vosátkovej

Športový život 
má stopku

V  predchádzajúcom vydaní 
Ma lackého hlasu sme informovali, 
že sa pripravuje klzisko v Zámoc-
kom parku. Žiaľ, aktuálne proti-
epidemické opatrenia nedovoľu-
jú pokračovať v  jeho inštalácii. Či 
bude možné obnoviť prípravu kl-
ziska počas decembra, budeme 
in formovať v mestských médiách.

Momentálne je zatvorená aj 
športová hala Malina vrátane pla-
várne a sauny.  -red-

Hádzaná: extraliga pokračuje,
 nižšie súťaže majú prestávku

 Malacká fitneska – 7. miesto
 na majstrovstvách sveta

Projekt koľko lásky sa zmestí do  
krabice od topánok? píše svoju ďal-
šiu kapitolu. Do celoslovenskej zbier-
ky pre seniorov v  domovoch dô-
chodcov sa opäť zapojili aj Malačania. 
Krabice od topánok zaplnili drobnos-
ťami, ktoré pred Vianocami potešia 
našich starkých. Nájdu si v nich slad-
kosti, slané pečivo, čaje, ru kavice, po-
nožky, mydlá, knižky, krížovky, via-
nočné želania či drobných anjelikov. 
Zbierka trvá do 6. decembra. Darče 
ky poputujú k seniorom v  zariade-
niach sociálnych služieb v Malac-
kách, Studienke a Stupave.

kto by  chcel ešte prispieť ne-
jakou drobnosťou od srdca, môže 
sa zapojiť aj do zbierky, ktorú or-
ganizuje pobočka Slovenského 
Červeného kríža v Malackách. Vy-
zbierané darčeky dostanú seniori  

v za  riadeniach opatrovateľskej služ-
by a deti v detských domovoch či 
nemocniciach. Seniorov potešia hy-
gienické potreby, knižky, krížovky, 
bavlna, čokoľvek na ručné práce, 
sladkosť, káva, čaj. Pre deti v det-
ských domovoch i v  nemocniciach 
sú vhodné hygienické potreby sen-
sitiv (na citlivú pokožku), hračky, 
knižky, sladkosti, nové posteľné ob-
liečky, plastové taniere či zachovalé 
oblečenie. Darčeky sa nemusia ba - 
liť do krabíc.

Zbierka trvá do 10. decembra 
a  v  prípade záujmu sa predĺži do 
15. decembra. Podrobnejšie infor-
mácie a  kontakt nájdete na face-
bookovej stránke MsSČk Malacky.

Všetkým darcom srdečne ďaku-
jeme. 

Text a foto: - red-

Nie každý má to  
šťastie prežiť Via-
noce so svojimi 
blízkymi a tešiť 
sa zo stromčeka, 
darčekov, a  naj-
mä zo zdravia. Ča-
ro Vianoc spočíva 
v tom, že šťastie 
pripravené pre 
ostatných dokáže 
urobiť šťastnými 
aj nás.

 obdarujte seniorov 
 alebo našich najmenších
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vá, Matias Michalovič a  Andrea 
Mrá zová s  prehľadom zvíťazila 
a postúpila do celoslovenského fi-
nále. 

V  regionálnom kole sa darilo aj 
ďalším našim. Druhým miestom v ka-
tegórii staršej prípravky príjemne pre-
kvapilo kvarteto Viliam Straský, Nela 
Stašková, Richard Mráz a  Amélia 
Zelenáková. Rovnakú, teda druhú 
priečku, si vybojovali aj erik Alexan-
der Šimek, katarína Vašková, Ja-
kub Pauko a  Alena Škrovanová 
v družstvách mladšej prípravky.

Detský štafetový kros – 
celoslovenské finále

Po ročnej pauze sa konalo veľké 
finále Detského štafetového krosu. 
Jeho miesto konania sa pár dni pred 

štartom presunulo z  Dubnice nad  
Váhom do Čunova, kde súťažili aj star-
šie vekové kategórie. Deti si tak moh-
li zabehať trať v unikátnom prostre - 
dí areálu Divoká voda, do ktorého by 
sa bežne len tak nedostali. Vo finále 
na 4x 500 metrov štartovalo štrnásť 

najlepších tímov z celého Slovenska.
„Už po prvej štafetovej odovzdávke 

získali deti z AC Malacky mierny ná-
skok, ale o  konečnom  poradí ešte ne-
bolo zďaleka rozhodnuté. Ďalší členo-
via družstiev sa postupne prestriedali 
a rovnako sa menilo aj poradie. Jedine 

favoriti z AC Malacky pod vedením tré-
nera Petra Filipa zostali na prvom mies-
te od štartu až do cieľa a podarilo sa im 
obhájiť prvenstvo spred dvoch rokov. 
Tentoraz sa im to podarilo v  zložení 
Šimon Nehyba, Viktória Pauková, Ma-
tias Michalovič a Andrea Mrázová. Za 
zmienku stojí fakt, že všetci štyria boli 
taktiež súčasťou víťazného družstva 
na tohtoročnom finále Detskej P-T-S,” 
píše o našom veľkom úspechu portál 
www.detskaatletika.sk. Striebro získal 
ŠK Run For Fun Bratislava, tretí bol tím 
ŠK Detva v pohybe. 

Deti si okrem zážitkov odniesli ma-
lý balíček ako odmenu za prebojova-
nie do veľkého finále a výhercovia aj 
krásne ceny a maskota – plyšáka Spaj-
kyho.

Cezpoľný beh – 
majstrovstvá kraja 

Dejiskom majstrovstiev Atletické-
ho zväzu Bratislavy v cezpoľnom be-
hu bolo štrkovisko v Ivanke pri Dunaji. 
Malacky reprezentovalo 22 členov AC,  
z  ktorých väčšina absolvovala súťaž 
ako test vytrvalosti v  rámci jesennej 
časti prípravného obdobia, no pre 

nie ktorých boli preteky generálkou 
pred republikovým krosovým šampi-
onátom.

Najlepšiu úroveň vytrvalostných 
schopností preukázal Matias Mi-
chalovič, ktorý systémom štart– cieľ 
dominoval v  44-člennom štartovom 
poli najmladších žiakov. Prvenstvo 
si vybojovala aj Rebecca Slezáková 
v kategórii dorasteniek, keď o svojom 
víťazstve rozhodla zrýchlením v záve-
re pretekov. 

Cezpoľný beh – majstrovstvá SR
V  kategórii mladších žiakov (roč-

níky 20082009) sme čakali útok na 
medaily, a napokon z toho bolo skve-
lé 1. miesto. Chlapci zvíťazili v zložení 
Philip Halla, Teodor Volek, krištof 
Haba, Alex Houndjo a Martin Šne-

goň. V  kategórii dorasteniek sa na 
štart postavili aj dve Malačianky - re-
prezentantky Slovenska Miška Sa-
layová a  Rebecca Slezáková. Toto 
duo doplnila Timea Morávková. Miš-
ka Salayová určite túžila aj po indivi-
duálnom víťazstve a od štartu udala 

rýchle tempo. Zachytila sa jej len Nina 
Messerschmidtová z Banskej Bystrice. 
Miška celú trať odtiahla, pred cieľom 
jej však došli sily a súperka ju prešpur-
tovala. Miška si vybojovala strie-
bornú medailu a  naše družstvo 
dorasteniek, teda Miška, Rebecca 
a Timea, zvíťazilo.

Medzi mužmi–míliarmi sme ma li 
tiež svoje želiezko v ohni. Marek on-
drovič patril do okruhu favoritov 
na medailu a  túto úlohu potvrdil. 
Dobehol na treťom mieste. 

Tešíme sa, že sa našim atlétom 
darí. Medailistom blahoželáme. Všet-
kým zúčastneným atlétom ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu AC Malacky. 

Text: V. Handl, P. Filip, Ľ. Pilzová, 
www.acmalacky.estranky.cz, 

foto: AC Malacky

 Majstrovstvá Slovenska v krose: 
tri tituly, jedno striebro a jeden bronz

Michaela Salayová na čele pretekov (celkovo 2. miesto)

Atletická prípravka z Malaciek je okrem atletickej všestrannosti (vyhrali Detskú P-T-S) najlepšia na Slovensku aj v cezpoľnom behu.  Na naj-
vyššom stupni zľava Matias Michalovič, Viktória Pauková, Andrea Mrázová a Šimon Nehyba. Dolu tréner Petr Filip

Dokončenie zo strany 1

Víťazný tím dorasteniek – zľava Rebecca Slezáková, Michaela Salayová a Timea Morávková

Víťazný tím mladších žiakov – hore zľava Krištof Haba, Philip Halla, Martin Šnegoň a Alex 
Houndjo, dolu sedia Teodor Volek a tréner Petr Filip.

Marek Ondrovič (216) na štarte (celkovo 3. miesto)


