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úvodník

Jesenný zber
objemného
odpadu
sobota 12. november – III. obvod
sobota 19. november – Iv. obvod

Podrobné informácie nájdete 
na strane 4.

Základná organizácia 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Malackách

pozýva verejnosť 
na pietnu spomienku

deň červených 
makov
v piatok 11. novembra o 11.00 h
pri Pomníku padlých 
na Radlinského ulici.

Pripomenieme si obete vojen

 Spojené voľby 2022: pokračuje
 primátor, poslanci aj župan

v  spojených komunálnych a  krajských voľbách, ktoré sa konali 
v sobotu 29. októbra, dali Malačania dôveru doterajšiemu vedeniu 
mesta aj Bratislavského samosprávneho kraja. na ďalšie funkčné 
obdobie bol zvolený nielen doterajší primátor, ale aj veľká väčšina 
poslancov mestského zastupiteľstva, predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja aj  krajskí poslanci za obvod Malacky.

Pokračovanie na strane 2

Ideme ďalej
Tak, a máme to za sebou. Mesiace 

príprav spojených volieb zavŕšila pre
bdená volebná noc. Zapisovatelia, 
členovia volebných komisií i organi
začného tímu mesta by mohli hádam 
aj knihu napísať. Všetky výsledky sa 
podarilo zrátať, skontrolovať a  odo
slať na Štatistický úrad ešte predtým, 
ako sa v noci zo soboty na nedeľu kvôli 
zmene času na 70 minút odstavili vo
lebné elektronické systémy.

Žiaľ, volebná účasť v  Malackách 
bola nižšia než celoslovenský priemer. 
Škoda, že možnosť spolurozhodnúť 
o  budúcnosti nášho mesta nevyužilo 
viac ľudí. Nič to ale nemení na fakte,  
že dôveru opäť dostal doterajší pri
mátor a  poslanci.

Na voľby prišli všetci, ktorí mali zá
ujem: rodiny s  deťmi, mládež, senio
ri s  barlami i  na vozíkoch. Poslanec 
Štefan Hronček hlasoval v  kostýme 
uhorského šľachtica. Jeho fotografiu 
nájdete na strane 3. Nebola to však 
žiadna extravagantnosť, ale praktic ké 
rozhodnutie. Hneď z  volebnej miest
nosti sa totiž ponáhľal do Smoleníc 
na celovíkendové podujatie, kde práve 
v tomto kostýme účinkoval.

Aktuálne sa už pripravuje ustano
vujúce rokovanie mestského zastupi
teľstva, ktorým sa oficiálne začne nové 
volebné obdobie. Pravdepodobne už 
začiatkom budúceho roka nás čaká 
referendum, a  keďže predčasné par
lamentné voľby sú takpovediac den
ne „na spadnutie”, nedá sa vylúčiť, že 
sa budú konať skôr než v normálnom 
termíne, teda vo februári 2024.

Dajme nateraz politiku bokom 
a užime si posledné dva mesiace toh  
to roka. Tešíme sa na koncert Vladimí
ra Mertu, na Svätomartinský lampáši
kový sprievod a na predstavenie Žen
ský zákon, ktorým si naši hambálkovci 
pripomenú 20 rokov od jeho premiéry.

Aj vám sa zdá, že všetko akosi rých
lo uteká? Predstavte si, že už koncom 
tohto mesiaca sa začne advent.

Ľ. Pilzová 
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Juraj Říha bude viesť Malacky 
v treťom volebnom období. Zo všet
kých odovzdaných 5 526 hlasov vo 
voľbách primátora ich získal 4 171, 
čo znamená 79,81 %.

Mestské zastupiteľstvo bude mať 
takmer nezmenené zloženie ako 
doteraz. Z  osemnástich doterajších 
poslancov ich pokračuje sedemnásť. 
Jediným nováčikom je Tomáš Beňo, 
ktorý nahradí Martina Mráza – ten už 
nekandidoval.

Predsedom Bratislavského samo
správneho kraja zostáva Juraj Droba, 
ktorý vyhral aj v Malackách. V zastu
piteľstve BSK nás budú, tak ako aj 
doteraz, zastupovať Lucia Vidanová 
a Juraj Říha.

Poradie 
kandidátov
na primátora
1. Juraj Říha
 79,81 % – 4 171 hlasov
2. Róbert Šegeda 
 12,39 % – 648 hlasov
3. Jaroslav Sedlák
 4,68 % – 245 hlasov
4. Otto Múčka 
 3,09 % – 162 hlasov 

Zvolení 
mestskí 
poslanci
Jozef Mračna (Smer – SD, SNS)
Štefan Hronček (nezávislý)
Ladislav Čas (nezávislý)

Lucia vidanová (nezávislá)
Marián Haramia (nezávislý)
daniel Masarovič (nezávislý)

viera Mária Adamovičová (nezávis
lá)
Pavel Spusta (nezávislý)
Tomáš Beňo (nezávislý)

Martin Macejka (SaS, OKS)
Zuzana Baligová (nezávislá)
Anton Pašteka (Smer – SD, SNS)

Pavol Tedla (nezávislý)
katarína Trenčanská (nezávislá)
Adam Janík (nezávislý)

Milan ondrovič (nezávislý)
Richard Hájek (nezávislý)
Marián Andil (nezávislý)

Zvolený 
predseda BSk
Juraj droba 63,60 %

Zvolení poslanci 
do zastupiteľstva 
BSk, obvod 
Malacky
Juraj Říha            4215 hlasov
Lucia vidanová            2666 hlasov

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Dokončenie zo strany 1

volebné úspechy
našich kolegov

Teší nás, že uspeli aj naši kolegovia, ktorí kandidovali v obciach mimo 
Malaciek. Mária Ma tiko Štarková z Oddelenia právneho MsÚ Malacky 
je poslankyňou obecného zastupiteľstva v Rohožníku a  Ilija Mi lakovič 
z Mestskej polície Malacky je poslancom obecného zastupiteľstva v Ga
jaroch. Srdečne blahoželáme!

voLeBný oBvod č. 1

voLeBný oBvod č. 2

voLeBný oBvod č. 3

voLeBný oBvod č. 4

voLeBný oBvod č. 5

voLeBný oBvod č. 6

 Spojené voľby 2022: pokračuje
 primátor, poslanci aj župan

Reakcia primátora 
Juraja Říhu
„Úprimne ďakujem 
za všetky hla sy. Zís
kal som spolu s do 
terajšími poslanca
mi silný mandát viesť 
Malacky aj ďalšie štyri 
roky. Hoci je sloven
ská spoločnosť veľmi 
polarizovaná a pred 
nami je zložité ob
dobie, verím, že na
pokon bu de pre naše 
mesto úspešné.
Po tom, čo ma pred 
dvomi rokmi po lícia 
neprávom za držala 
na základe krivého 
obvinenia develope
ra, boli Malačania 
je  dinými, ktorí ma 
mohli rehabilitovať. 
Ukázali, že mi v zlo
movom okamihu dô
verovali, a to je pre  
mňa najsilnejším mo
mentom týchto vo
lieb.”
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komunálne voľby Malacky

34,32 %
komunálne voľby Slovensko

 46,19 %
Župné voľby obvod Malacky

32,69 %
Župné voľby Slovensko

43,74 %

 Volebná účasť

voLeBný oBvod ČíSLo  1
Počet platných hlasov pre kandidátov na primátora
Otto Múčka 16
Juraj Říha 548
Jaroslav Sedlák 42
Róbert Šegeda 82

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov
Ladislav Čas 339
Štefan Hronček 389
Simon Michálek 164
Jozef Mračna 472
Róbert Peťko 276

voLeBný oBvod ČíSLo  2
Počet platných hlasov pre kandidátov na primátora
Otto Múčka 33
Juraj Říha 750
Jaroslav Sedlák 46
Róbert Šegeda 104

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov
František Friala 210
Marián Haramia 571
Peter Kováč 80
Daniel Masarovič 450
David Michálek 138
Lucia Vidanová 601

voLeBný oBvod ČíSLo  3
Počet platných hlasov pre kandidátov na primátora
Otto Múčka 20
Juraj Říha 595
Jaroslav Sedlák 30
Róbert Šegeda 91

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov
Viera Mária Adamovičová 513
Tomáš Beňo 320
Lukáš Glesk 201
Ladislav Horáček 210
Pavel Spusta 366

voLeBný oBvod ČíSLo  4
Počet platných hlasov pre kandidátov na primátora
Otto Múčka 28

Juraj Říha 688

Jaroslav Sedlák 32

Róbert Šegeda 99

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov
Zuzana Baligová 529

Martin Macejka 531

Anton Pašteka 432

voLeBný oBvod ČíSLo  5
Počet platných hlasov pre kandidátov na primátora
Otto Múčka 31

Juraj Říha 794

Jaroslav Sedlák 51

Róbert Šegeda 143

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov
Ľuboslava Čechová 134

Marcel Hladík 77

Silvia Chrupková 88

Adam Janík 327

Dominika Mihálová 163

Marian Novota 186
Peter Rusňák 238
Jaroslav Sedlák 86
Mária Ščepánková 99
Pavol Tedla 597
Katarína Trenčanská 460

voLeBný oBvod ČíSLo  6
Počet platných hlasov pre kandidátov na primátora
Otto Múčka 34
Juraj Říha 796
Jaroslav Sedlák 44
Róbert Šegeda 129

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov
Marián Andil 464
Richard Hájek 571
Anežka Kujanová 281
Juraj Németh  vzdal sa kandidatúry 107
Milan Ondrovič 606
Jana Paičková 219
Martin Šimek 154

volebný servis pripravila redakcia.

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Nestáva sa často, že sa človek 
stretne s majsterkami sveta. V stre
du 26. októbra popoludní v  spo lo
čenskom dome boli tri a okrem nich 

aj niekoľko vicemajsteriek. Primátor 
Juraj Říha prijal mažoretky ELLA, kto
ré majú tento rok neuveriteľnú sezó
nu: postupne získali medaily a maj

strovské tituly na šam pionátoch re
publiky, Európy aj sveta.

O  skvelých výsledkoch našich 
mažoretiek sme v  mestských mé
diách už informovali. Radi ich však 
znovu zopakujeme. Na majstrov
stvách Slovenska získali päť zlatých 
medailí a jednu striebornú, na maj
strovstvách Európy získa li jedno 
zlato, dve striebra, dve 4. miesta 
a  jednu 6. priečku a  zo svetového 
šampionátu priniesli jeden maj
strovský titul, štyri vicemajstrovské 
a  k  tomu ešte jedno vynikajúce 4. 
miesto. „Vidno, že svoj šport robíte 
s  láskou. Išli ste za svojím vytúženým 
cieľom a venovali ste mu veľké úsilie,” 
ocenil výsledky mažoretiek primá
tor.

V každej kategórii, kde súťažili, 
boli spomedzi slovenských tímov 
najvyššie. Môžu si teda hrdo pove
dať, že v týchto kategóriách sú naj
lepšími Slovenkami. „Je síce pravdou, 
že s  ostatnými tímami sme konku
rentky, ale zároveň si veľmi priateľsky 
prajeme. Stále sa máme navzájom 
od seba čo učiť, a ako povedali naše 
súperky, od nás sa učia napríklad 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

V rámci jednotlivých obvodov sú 
určené miesta, kde sa pristavia veľko
kapacitné kontajnery.

Ak kontajner z  akéhokoľvek 
dô vodu nie je možné pristaviť na 
určené miesto, pristaví sa na naj-
bližšie možné voľné miesto.

Veľkokapacitné kontajnery sú ur
čené výlučne pre obyvateľov Mala
ciek – fyzické osoby. Nie sú určené 
pre podnikateľov, aby sa zbavovali 
odpadu v rámci svojich aktivít (pri 
prerábkach bytov a pod.).

do kontajnerov nePATRí: 
elektroodpad, pneumatiky, batérie 
a akumulátory, stavebný odpad, ne
bezpečný odpad (farby, oleje a pod.) 
a biologicky rozložiteľný odpad. Sú 
ur čené len na objemný odpad z do
mácností. 

do kontajnerov PATRí: 
nábytok rozbitý na dosky, koberce, 
matrace a odpad, ktorý nepatrí do 
komunálneho odpadu ani do sepa
rovaného zberu.

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

Pristavené kontajnery
III. obvod, 12. november
• Vinohrádok
•  gen. M. R. Štefánika–jasle, veterinár
•  gen. M. R. Štefánika–zastávka Taba

rín
• Stupavská–bývalé Zberné suroviny
• trafostanica pri Betánii
•  Michala Tillnera 5219/19–parkovisko

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

L. Novomeského 
•  trafostanica V. Clementisa–Jozefa 

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

Olšiny 
• križovatka Gaštanová pri Hobbi

Ulice III. obvodu: 
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, 
Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromo
vá, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Bo
reckého, L. Novomeského, Jánošíkova, 
V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa 
Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uh 
 ra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgo
ňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefáni

ka, Námestie SNP, Vinohrádok, Micha
la Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkár
ska osada Olšiny.

Iv. obvod, 19. november
•  Záhradná–Jesenského–Dubovské

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

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

ských lesoch 
•  križovatka Rakárenská– Duklian

skych hrdinov
•  križovatka Tichá– Duklianskych hr

dinov
•  Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fy

topharme)
•  križovatka Oslobodenia–Legionár

ska 

•  križovatka Rudolfa Dilonga– Nad 
výhonom

•  križovatka Hurbanova–Lesná–Bo
ženy Nemcovej

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

Hlboká
• križovatka Hodžova–Hlboká

Ulice Iv. obvodu: 
Oslobodenia, Legionárska, Nad výho
nom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Bo
ženy Nemcovej, Janka Kráľa, Ho džova, 
Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, 
Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Ra
kárenská, Táborisko, Sadová, Dubov
ského, Jesenského, Na majeri, Krátka.

TekoS

Jesenný zber objemného odpadu pokračuje

vyjadrite svoj názor na Arrivu
Ste spokojní s úrovňou služieb Arrivy? Alebo ste nespokojní a máte 
podnety či pripomienky? Zapojte sa do prieskumu spokojnosti ces-
tujúcich spoločnosti Arriva!

V  online dotazníku je 12 otázok 
na rôzne témy: hodnotenie kvality 
vozidlového parku, dostupnosť in
formácií, dodržiavanie odchodov 
a príchodov autobusov, frekvencia 
spojov, čistota a poriadok v autobu
soch, ale aj komunikácia a správanie 

vodičov. Odmenou za čas, ktorý ve
nujete vyplneniu dotazníka, môže 
byť účasť v súťaži  o zaujímavé ceny.

Online dotazník a ďalšie informácie: 
www.arriva.sk/prieskum.

-red-
 Ocenenie skvelých výkonov
 mažoretiek: „vidno, že svoj
 šport robíte s láskou.”

Mladosť, krása, úsmevy, radosť a k tomu ešte cinkanie, ktoré pripomí-
nalo vianočné zvončeky. obradná sieň spoločenského domu sa vďa-
ka mažoretkám eLLA rozžiarila tým najkrajším spôsobom. A kde sa 
vzalo spomínané cinkanie zvončekov? To spôsobili medaily, ktoré si 
dievčatá hrdo priniesli.

vzornému držaniu tela a  rytmike,”  
povedala trénerka Daniela Bukov
ská. Doplnila ju manažérka Martina 
Danihelová: „Dievčatá sú skvelé, sna
živé a dávajú do toho všetko. Veľká 
vďaka za podporu patrí aj ich rodi
čom. Sprevádzajú nás na každú sú  
ťaž a sú našimi najvernejšími fanúšik
mi.”

Úspešnú sezónu zavŕšili tým naj
lepším spôsobom: piatimi zlatými 
a  jednou striebornou medailou  
z Me moriálu Janky Jakubíkovej v Pú  
cho ve. „Teší ma, keď vidím, s akou ra

dos ťou reprezentujete nielen Malac
ky, ale aj Kostolište a ďalšie obce, 
z ktorých pochádzate,” dodal primá
tor. Okrem iných partnerov sú práve 
Ma lacky a Kostolište stabilnými pod
porovateľmi tímu mažoretiek.

Okrem drobných darčekov 
a podpisov do pamätnej knihy po
tešila ma žoretky veľká torta od mes
ta. V ten deň teda určite s radosťou 
nielen trénovali, ale počas tréningu 
aj trošku maškrtili. Zaslúžene.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: J. Hargaš

Pýtate sa: prečo sa neasfaltoval
 aj pás dlažby na Hollého ulici?

Počas nedávnej výmeny asfaltového povrchu na Ulici Jána Hollého 
cestári obišli kus staršej dlažby v úseku medzi ulicami Svätoplukova 
a Sama Chalupku. Asfaltový pás je tam preto užší než inde na Hollé-
ho. Prečo?

Niekoľko metrov dlhý a  zhruba meter široký pás dlažby pri obrubníku 
cestári neobišli omylom. Toto miesto museli vyňať z rekonštrukcie ulice z dô
vodu blízkosti plynovodného potrubia, ktoré leží práve pod týmto konkrét
nym pásom cesty. Plynári mali podmienku, aby sa na mieste ponechala rozo
berateľná dlažba pre prípad havarijných situácií.            Text a foto: -jh-
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Posledné rokovanie mestského zastu-
piteľstva pred komu nálnymi voľbami, 
ktoré sa ko nalo vo štvrtok 6. októbra, 
bolo nielen oficiálne rozlúčkové, ale aj 
pracovné. Poslanci okrem iné ho schvá-
lili správy z  dvoch kontrol, návrh na 
zmenu rozpočtu a  monitorovaciu sprá-
vu Programového rozpočtu za I. polrok 
2022.

Medzi schválenými materiálmi sú aj zme
ny a  doplnky územného plánu, čo znamená 
zelenú pre pokračovanie v  príprave projektu 
novej základnej školy na Rádku. Poslanci tiež 
odsúhlasili nový zoznam pamätihodností aj 
dátumy dní, počas ktorých bude v budúcom 
roku zakázané prevádzkovať hazardné hry 
v meste.

nová základná škola 
Súčasťou schválených zmien a  do plnkov 

územného plánu je aj výstavba novej základ
nej školy. Mala by vyrásť v časti Rádek na Ra
kárenskej ulici. Prioritne by mala byť určená 
pre deti z rýchlo sa rozrastajúcich lokalít Rádek  
a Padzelek, ktoré momentálne patria pod zá
kladné školy Dr. J. Dérera a na Štúrovej.

Diskusia k tejto téme sa začala pred tak
mer troma rokmi, keď pri pre rokúvaní zmeny 
školských obvodov požiadali mestskí poslanci 
o preskúmanie možností, ako zabezpečiť de
ťom vzdelávanie v blízkosti bydliska. Z dôvodu 
financií a času vý stavby znela pôvodná požia
davka na školu pre prvý stupeň. keďže aktu-
álne sa otvorila možnosť jej financovania 
z Plánu obnovy, navrhuje sa ako plnohod-
notná deväťtriedna škola pre oba stupne  
s telocvičňou a jedálňou. Bude spĺňať naj
modernejšie požiadavky na životné prostre
die, zasadená bude do prírodného prostre
dia tak, aby rešpektovala okolitú zástavbu –  

na príklad telocvičňa bude polozapustená do  
zeme a zachová sa maximum vzrastlých stro
mov na pozemku. V rámci areálu bude osade
ný exteriérový ekopavilón, jazierko a atletický 
ovál.

Ak sa školu podarí zrealizovať, mesto by  
potom eventuálne mohlo vyhovieť  požiadav
ke obce Kostolište o prinavrátenie spoločné  
ho školského obvodu pre ZŠ na Záhoráckej 
ulici.

Zoznam pamätihodností 
Na území mesta sa nachádzajú viaceré ne

hnuteľnosti a hroby, ktoré síce nie sú zapísané 
v  Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
SR, avšak pre mesto a obyvateľov majú svoju 
nespochybniteľnú historickú, architektonic
kú, urbanistickú, krajinnú, kultúrnu, výtvarnú, 
umeleckoremeselnú, spoločenskú, vedeckú 
alebo technickú hodnotu.

Na návrh Komisie pre pamätihodnosti mes
ta schválili poslanci mestského zastupiteľstva 
zoznam evidovaných pamätihodností mesta 
Malacky. Obsahuje šesť budov a  stavieb vo 
vlastníctve mesta, osem hrobov na starom 
cintoríne vo vlastníctve mesta a  tri hroby na 
starom cintoríne vo vlastníctve súkromných 
osôb. 

Zákaz hazardu 
Poslanci schválili 12 dní v roku 2023, kedy 

sa v meste zakazuje pre vádzkovať hazardné 
hry (stolové hry, hazardné hry na výherných 
prístrojoch). Sú to:
1. január (Deň vzniku SR), 
6. január (Zjavenie Pána, Traja králi), 
9. apríl (Veľkonočná nedeľa),
10. apríl (Veľkonočný pondelok),
1. máj (Sviatok práce), 
8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom),

1. september (Deň Ústavy SR),
15. september (Sviatok Sedembolestnej Pan
ny Márie), 
1. november (Sviatok všetkých svätých) 
2. november (Pamiatka zosnulých), 
17. november (Deň boja za slobodu a demo
kraciu) 
26. december (2. sviatok vianočný).
Zákon o hazardných hrách okrem toho celo
štátne zakazuje ich prevádzkovanie na veľký 
piatok, 24. decembra a 25. decembra.

Text: Ľ. Pilzová, vizualizácia: Mgr. art. B. Škopek 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

PAMÄTIHodnoSTI 
MeSTA MALACkY 
Budovy a stavby 
vo vlastníctve mesta: 
•  kaplnka pri starom cintoríne 
•  ZUŠ (bývalá maďarská štátna škola)   

na Záhoráckej 
•  kino 
•  ZŠ Dr. J. Dérera 
•  kaplnka sv. Anny na Stupavskej 
•  športová hala Malina 

Hroby na starom cintoríne 
vo vlastníctve mesta: 
•  hlavný kríž
•  františkánske hroby
•  Mjr. Dubovský
•  Ing. Gustav Bittner
•  Dr. Jozef Kováč
•  Ľudovít Entner
•  Michal Tillner
•  Juraj Križan

Hroby na starom cintoríne 
vo vlastníctve súkromných osôb: 
•  Křemenák
•  Prenoszil
•  Jozef Mayer

 Poslanci dali zelenú novej škole a schválili 
zoznam pamätihodností mesta

Obyvatelia z  celého regiónu zozbiera li 
presne 1122,75 kg potravín (instantné poliev
ky, cestoviny, ryža, cukor, soľ, múka, krupica, 
zeleninové, rybacie a mäsové konzervy, stru
koviny, kompóty, Granko, čaje, olej, trvanlivé 
mlieko, lekváre, džemy, med, pudingy, kek
síky, čokoláda). „Podarilo sa nám spravodli
vo pripraviť 100 balíkov. Ďakujem rodičom, že  

učia svoje deti pomáhať slabším. Je skvelé, že 
v dneš nej nie príliš ľahkej dobe ste opäť ukáza
li, že slabší a núdzni ľudia vám nie sú ľahostaj
ní. Vďaka vašim darom sme urobili obrovskú 
radosť osamelým seniorom, mnohopočetným 
rodinám, osamelým matkám s deťmi a bezdo
movcom,” hovorí spoluorganizátorka zbierky 
Klaudia Kovárová z Miest neho spolku Sloven

ského Červeného krí ža v Malackách.  Balíčky 
našli svojich adresátov nielen v našom meste, 
ale aj v Sološnici, Plaveckom Mikuláši, Kuchy
ni, Lábe, Veľkých Levároch a Stupave.

Členovia Červeného kríža a  dobrovoľ ní
ci boli celý deň na nohách v  supermarkete, 
kde sa zbierka kona la. Ďalší potom pomáhali 
rozdeľovať balíčky a roz vážali ich. Veľká vďaka 
preto patrí nielen darcom, ale aj im: Klaudii 
Kovárovej, Marte Mikušovej, Anne Poliakovej, 
Štefanovi Imríškovi, Darine Pelecovej, Jane 
Mazú rovej Jánošovej, Anne Čermákovej, Pet
rovi Válkovi a Jozefovi Hlavenkovi.

Celoslovenská zbierka potravín sa ko nala 
po ôsmy raz, prvýkrát to bolo v roku 2014. 
Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľ
vek formou pridali.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: J. Hargaš, S. osuský

 Zbierka potravín pre sociálne slabých: v Malackách sa 
 vyzbieralo najviac z celého Slovenska

Hoci to tak možno nie vždy vyzerá, stále je medzi nami veľa dobra. Znovu a radi sme  
sa o tom presvedčili vo štvrtok 13. októbra, keď sa v malackom kauflande konala zbier - 
ka trvanlivých potravín. vyzbierala sa ich vyše tona, čo je najviac z celého Slovenska.  
Potraviny sa rozdelili sociálne slabým a ľuďom v núdzi. Ďakujeme všetkým darcom.
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Lurdskú jaskynku tvorí historic
ká grotta a dve sochy – Panna Mária 
a Bernadeta – dievča, ktorému sa zja
vila v Lurdoch. Tieto nové sochy vy
tvoril akademický sochár Ján Lesňák 
z Levoče. Vyobrazenie spomínaných 
dvoch postáv bolo súčasťou grotty aj 
v minulosti. Samotná grotta je histo
rickým artefaktom. Pochádza zo zá
hrady Malého kaštieľa, ktorý kedysi 
stál na mieste dnešného supermar
ketu Billa na Ulici Na brehu. Prvá foto
grafia grotty znázorňujúcu Lurdskú 
jaskyňu na území Malaciek je z roku 
1925. Kedy presne vznikla, nevieme.

Malý kaštieľ darovala manželka 
Mi kuláša XIII. kňažná Margita Zichy 
sestričkám z kongregácie rádu sv.  
Vincenta v roku 1888. Ich kláštor, kto
ré ho plný názov znel Kláštor Milosrd
ných sestier svätého Vincenta, bol za
ložený o rok neskôr. Sestričky v ňom 
od roku 1890 viedli Rímskokatolícku 
dievčenskú ľudovú školu. Malý kaš
tieľ, ktorého skutočný vek nepozná
me, je už niekoľko rokov minulosťou, 
no grotta sa zachovala do dnešných 
čias. Ticho driemala za Billou a  dlhé 
roky bola jedinou pripomienkou to
ho, akému účelu táto lokalita kedysi 
slúžila. Keďže tento priestor nebol 
na dnešnú dobu dostatočne dôstoj
ný, presťahovali ju do areálu Spoje
nej školy sv. F. Assiského. Jaskynka sa 
za chovala v  krásnej podobe. Určité 
úpra vy a opravy však boli potrebné. 
Časť financií na tento účel poskytlo 
mesto.

História Spojenej školy sv. Františ
ka Assiského je bohatá a na podrob
ný popis by nám nestačili ani všetky 
stránky Malackého hlasu. Vďaka do
stupným informáciám našich histori
kov sme sa však vnorili do minulosti 
a prinášame ju aj k vám. Stano Bellan 
a  Martin Macejka opisujú historický  
vývoj cirkevnej školy v najnovšej kni
he Malacké školstvo, ktorá vyšla v ok
tóbri 2022. Podkladom im boli infor
mácie zo starších textov, najmä od 
Pavla Hallona. Z tejto knihy sme čer
pali aj v  našom príspevku. Rovnako 
aj z  webu malackepohlady.sk. Infor
mácie uverejňujeme so súhlasom au
torov.

Františkánske gymnázium
Františkáni v Malackách pôsobili 

viac ako 300 rokov. Počas existencie 
kláštora bola jednou z jeho hlavných 
úloh výchova a vzdelávanie rehoľní
kov. Situácia sa zmenila za provinciá
la pátra Mansvéta Olšovského, ktorý 
dosiahol, aby škola pôsobiaca v ma
lackom kláštore mala právo verejnos
ti. Teda aby v nej mohli študovať aj 
žiaci, ktorí neboli členmi rehole. Vyu  
čovanie na františkánskom gymná
ziu, ktorého prvý názov znel Súkrom
né gymnázium rádu sv. Františka 
v  Malackách, sa začalo v  septembri 
1927 a do prvého ročníka nastúpilo 
110 študentov. Gymnázium si v krát

kom čase vybudovalo dobré meno. 
Študovali tu žiaci z celej republi
ky, rôznej národnosti i vyznania. Po 
dvoch rokoch pôsobenia počet štu
dentov narástol natoľko, že vtedajšie 
priestory prestali postačovať. Preto  
v lete 1929 celé južné krídlo zbúrali a 
do Vianoc stihli aj vďaka priaznivému 
počasiu postaviť novú budovu až po 
stropy tretieho poschodia. Nasledo
vali inštalatérske práce, ktorých vý
sledkom boli vymoženosti na tú do  
bu nadštandardné: ústredné kúre
nie, vodovod, elektrické osvetlenie, 
tele fón, rozhlas vo všetkých triedach. 
Škol ský rok 1931/1932 sa začal už v no
vej škole. Počet študentov stále stúpal,  
v školskom roku 1932/1933 sa prvý
krát otvorili dve triedy prvého roč ní 
ka. Zaujímavosťou je, že jednu trie du 
tvorili žiaci bývajúci v internáte (tzv.  
internisti) a druhú triedu tvorili žiaci 
z Malaciek a okolia. Internát pre cez
poľných študentov bol spočiatku len  
v časti kláštora prispôsobeného na 
ubytovanie, neskôr sa nachádzal  
v priestoroch bývalého Pálffyovské  
ho zámku v Zámockom parku. Správ
cami i vychovávateľmi v internáte bo
li rehoľní kňazi. V škole dlho nemohli 
byť riadnymi dennými študentkami 
dievčatá, ale mohli študovať ako pri
vatistky. Bola to určitá forma externé
ho štúdia. O ich prípravu sa starali re
hoľné sestry sv. Vincenta v kláštore 
v Malom kaštieli. Všetci privatisti skla
dali koncom školského roka na gym
náziu záverečné skúšky. Prvé maturit
né skúšky, ktoré sa konali v kresliarni 
(dnešná spoločenská miestnosť) v jú  
ni 1935, zvládlo 31 z 39 študentov. Po
čas existencie školy až do jej poštát
nenia štúdium úspešne absolvovalo 
a zmaturovalo spolu 539 študentov  
z celého Slovenska, dokonca aj spo
za hraníc. Počas takmer dvadsiatich 
rokov sa v škole vystriedalo 77 učite
ľov, medzi ktorými bolo mnoho čle
nov františkánskeho rádu. Z profeso
rov, ktorí neboli františkánmi, boli 
spočiat ku takmer všetci Česi, neskôr 
ich postupne nahrádzali Slováci. Naj
známejšími menami z radov učiteľov 
sú akademický maliar Ľudovít Fulla  
a básnik, člen katolíckej moderny 

Svetloslav Veigl. V roku 1943/1944 sa 
členkou profesorského zboru stala aj 
žena – Vilma Repáňová, učila telesnú 
výchovu dievčat.

Gymnázium pod patronátom fran  
tiškánskej rehole skončilo svoje pôso
benie poslednými maturitami v roku 
1945, v tom roku boli cirkevné školy 
poštátnené.

S Malackami a františkánskym 
gymnáziom je silne späté aj meno 
pát ra Mansvéta Olšovského. Počas 
celého obdobia fungovania školy až 
do svojej smrti gymnázium pravidel
ne navštevoval a staral sa oň po všet
kých stránkach. Môžeme povedať, 
že gymnázium malo svojho vysoko
postaveného dobrodinca, ktorý mal 
dobré kontakty a ktorému na škole 
veľmi záležalo. Názov školy sa neskôr 
počas jej existencie zmenil na Verej
né československé gymnázium Rádu 
sv. Františka v Malackách a neskôr po 
vyhlásení Slovenskej republiky na 
Rehoľné slovenské gymnázium fran
tiškánov v Malackách.

Štátne Gymnázium na Uli ci 1. má  
ja je právne priamym pokračovate
ľom františkánskeho gymnázia v Ma
lackách, ktoré od roku 1927 pôsobi lo 
v  priestoroch františkánskeho kláš
tora. Po jeho poštátnení bol názov 
školy zmenený na Štátne gymná
zium v Malackách. Aj v novej forme 
zotrvala škola v  pôvodných pries to
roch františkánskeho kláštora. Počas 
nasledujúcich rokov škola niekoľ ko
krát vďaka meniacim sa pomerom 
v  spoločnosti menila koncepciu aj 
názov. Do priestorov na Ulici 1. mája,  
kde sídli dodnes, sa presťahovala v ro 
ku 1963 ešte ako Stredná všeobecno
vzdelávacia škola. Od roku 1969 nesie 

názov Gymnázium v Malackách.
Porevolučná snaha o  znovuotvo

renie cirkevného gymnázia v Malac
kách stála na tradícii a dobrom mene, 
ktoré zanechalo pôvodné františkán
ske gymnázium. Štátne gymnázium 
síce pokračovalo kontinuálne v  čin
nosti, ale právne a  obsahovo prešlo 
mnohými zmenami. Preto snaha zno
vu otvoriť cirkevné gymnázium sle
dovala návrat k pôvodným ideovým 
a mravným hodnotám.

Na procese obnovenia františkán
skeho gymnázia v Malackách začali 
pracovať v  januári 1995 Alexander 

Hu dáč, Július Rozložník a Rudolf Ora
vec. Výsledkom ich snaženia bolo za
radenie Gymnázia sv. Františka Assis 
 kého do siete stredných škôl rozhod
nutím Ministerstva školstva v novem
bri 1995. V budove školy tak začali  
pôsobiť tri samostatné právne subjek
ty: cirkevné gymnázium, cirkevná ZŠ  
a štátna ZŠ. Škola na začiatku svojho 
pôsobenia nemala vlastný pedago
gický zbor, preto vyučovací proces 
pomáhali zabezpečiť učitelia zo štát
neho gymnázia. V prvom ročníku za
čalo študovať 30 študentov, v nasle
dujúcom školskom roku pribudlo ďal
ších 36. Gymnázium malo k dispozícii 
tri triedy a kanceláriu.

V  roku 1999 gymnázium prešlo 
pod zriaďovateľskú správu Bratislav
skotrnavskej arcidiecézy. Maturitnú 
skúšku úspešne absolvovalo prvých 
27 maturantov, prvý ročník sa však 
pre nedostatok študentov neotvoril. 
V  roku 2003 malo gymnázium prvý
krát v novodobej histórii otvorené 
všetky štyri ročníky a v roku 2006 boli 
na gymnáziu po prvýkrát v každom 
ročníku dve triedy, celkovo ho nav
števovalo 234 žiakov. Najväčší počet 
študentov vo svojej novodobej histó
rii mala škola v roku 2007, keď otvo
rila tri triedy prvého ročníka a spolu 
v deviatich triedach študovalo 249 
žiakov.

1. januára 2012 vznikla Spojená 
škola sv. Františka Assiského s dvomi 
organizačnými zložkami – základnou 
školou a  gymnáziom. Spojená škola 
bola zriadená ako nový právny sub
jekt po zániku pôvodného gymnázia 
a základnej školy (31. 12. 2011) a pred 
koncom školského roka 2011/2012 bol  
znovu zvolený a vymenovaný za jej 
ria diteľa Daniel Masarovič, dovtedajší 
riaditeľ ZŠ M. Olšovského. V roku 2013 
prešli triedy gymnázia kompletnou 
rekonštrukciou a do učební bolo na
inštalované najmodernejšie digitálne 
vybavenie.

Cirkevná základná škola 
V  slobodnom demokratickom 

zriadení po nežnej revolúcii v  roku 
1989 časť rodičov v meste mala záu
jem obnoviť a znovu založiť cirkevnú 
školu, preto v apríli 1990 začal vyvíjať 
miestny klub KDH aktivity s týmto cie
ľom. Porevolučná doba bola politicky 
veľmi hektická a odporcov vzniku cir
kevných škôl bolo v doznievajúcej at
mosfére komunistického režimu stále 
veľa. Brzdili tvorbu nových zákonov, 
tvorili neústretové vyhlášky na minis
terstvách, pomaly vybavovali žiados
ti o schválenie cirkevnej školy. Keďže  
i v Malackách bolo veľa prekážok, ter
mín sa v r. 1990 nepodarilo dodržať.

Kvôli tomu, že v prvom polroku 
1991 budova II. ZŠ ešte nebola vráte
ná františkánom, s Radou riaditeľov 
ZŠ v Malackách bol dohodnutý na 
Slovensku ojedinelý postup. V budo
ve budú dočasne dve základné ško
ly – štátna a cirkevná – a priestory si 
podelia podľa počtu žiakov.

Záujem navštevovať cirkevnú ZŠ 
prejavilo 465 žiakov, a tak sa mohlo 
pripravovať otvorenie cirkevnej zá
kladnej školy so 16 triedami. Cirkevná 
škola v Malackách bola zaradená do 
siete základných škôl 1. septembra 
1991. Platnosť zmluvy o  prenájme 
priestorov pre štátnu základnú školu 
skončila v roku 2002. V roku 2009 sa 
riaditeľom školy stal Daniel Masaro
vič.

V  roku 2022 má Spojená škola sv. 
F. Assiského 703 študentov (z nich 61 
škôlkarov, 555 žiakov základnej školy a 
87 študentov gymnázia) a pôsobí v nej 
37 pedagógov a  8 nepedagogických 
zamestnancov. Študentom slúži 27 
tried, 13 odborných učební, telocvičňa 
a  jedáleň. Súčasťou školy je veľký od
dychový a športový areál. Škola mala 
dve zložky, základnú školu a  gymná
zium, v roku 2021 pribudla tretia zložka 
– materská škola. 

Text a redakčná úprava 
prevzatého textu: n. Jánošová

Foto: -nj-/malackepohlady
Zdroje informácií: Malacké školstvo  

v histórii, spomienkach a súčasnosti. 
Autori: S. Bellan a M. Macejka 

www.malackepohlady.sk

 dvojité jubileum cirkevnej školy

 Hrdá škola v náručí mesta
v piatok 14. októbra sa oslavovalo 95. výročie založenia františkán-
skeho gymnázia a   30. výročie založenia cirkevnej základnej ško-
ly v  Malackách. Pri tejto príležitosti posvätil arcibiskup Stanislav 
Zvolenský za prítomnosti vedenia školy i  mesta Lurdskú jaskynku 
umiestnenú na dvore školy v  tzv. Motýlej záhrade. Uskutočnila sa 
aj svätá omša a slávnostná akadémia, na ktorej sa predstavili talen-
tovaní žiaci školy. Sme hrdou školou v náručí nášho mesta, zaznelo  
v príhovore riaditeľa školy daniela Masaroviča. Základná škola oslá-
vila svoje výročie o rok neskôr kvôli pandémii.

Novostavba budovy františkánskeho gymnázia, ktorú v tejto podobe dokončili v roku 1930.

Polročné vysvedčenie jedného zo študentov gymnázia. Známky sa nedajú porovnať  
s dnešnými – nároky na žiakov boli také vysoké, že   úspechom bolo skončenie každého  
ročníka bez ohľadu na známky.

Študenti pôvodného františkánskeho gymnázia
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Skupina 13 zdatných skautov 
sa v auguste vydala do pohoria 
Javorníkov. naša cesta viedla 
z  osady Čertov-Lazy pod Ma-
kytou na hrebeň Javorníkov 
do horského hotela Portáš vo 
výške 960 metrov nad morom. 
Prvú zaťažkávaciu skúšku – 
výstup s  výškovým rozdielom 
358 metrov a s  ťažším breme-
nom na chrbtoch – sme zvládli. 
Hneď po ubytovaní v útulných 
izbičkách sme sa zoznámili 
s okolím a prítulnou mačičkou, 
ktorá, keď sme ju dverami šupli 
von, sa vrátila oknom.

Naším cieľom bolo spoznať a pre
šliapať Javorníky najmä hrebeňovka
mi. Prvý deň sme sa vydali po hrebe
ni na Veľký Javorník (1071,5 m n. m.) 

cez Frňovské sedlo, Stratenec a Malý 
Javorník. Turistický chodník pretínal 
krásne, prevažne smrekové a  jedľo
vé lesy. Okrem čistého a  voňavého 
vzduchu ihličnanov dodávali našej 
túre príchuť aj lesné maliny a čučo
riedky.

Z hrebeňa Javorníkov je nádher
ný výhľad do diaľky, na Moravské 
Beskydy až po Lysú horu. Stačí si sad
núť a kochať sa nádhernou panorá
mou okolitých lesov a kopcov. Počas 
našej výpravy bol každú noc naším 
verným sprievodcom obrovský žia
rivý mesiac, ktorý nám nedal spať. 
Ale bol nádherný. Niekedy sme mali 
pocit, že sa ho môžeme dotknúť ako 
Malý princ.

Pohorie Javorníkov je bohaté na 
turistické chodníky smerom na vý
chod či západ a je možnosť túlačiek 
aj na moravskú stranu. Naše túlavé 

topánky sa teda vydali do mesteč
ka Karolinka v okrese Vsetín a odtiaľ 
na blízku Stanovnickú priehradu, 
ktorá má nádherné zákutia, vhodné 
na pozorovanie vodného vtáctva. 
V  Novom Hrozenkove sme obdivo
vali ľudovú architektúru a na hrebeň 
Javorníkov sme sa vrátili z obce Vran  
ča, v ktorej je veľa zachovaných bu
dov ľudovej tvorby. 

Počas našej výpravy sme v  na
sledujúcich dňoch pokračovali s bá
daním ďalších lokalít pohoria. Vyvr  
cholením bola túra z Portáša na Kr
kostenu (880 m n. m.) a do najnižšie 
položeného sedla v  pohorí, Papaj
ského sedla, kadiaľ vedie slovensko 
česká hranica. Vlastne počas poby
tu na hrebeni sme boli každú chvíľu 

v  inom štáte: raz na Slovensku, po
tom chvíľku v  Čechách. Všade nám 
bolo dobre, pretože sme stretávali 
príjemných a kamarátskych ľudí. Po
čas večerov nechýbal táborák či spo
ločenské hry. 

Bola to vydarená výprava s vese
lou skupinkou skautov. S našimi tú
lavými topánkami sme za sedem dní 
prešli 100 km. Tým sme začali výzvu 
nášho 69. zboru k 100. výročiu zalo
ženia skautingu v  Malackách, ktoré 
budeme sláviť v  roku 2023. Kde sa 
cesta končí, tam sa začína ďalšia.

Text a foto: Marika (Mária Ftáčniková), 
zástupkyňa vodcu 

69. zboru M. R. Štefánika, 
Slovenský skauting Malacky 

SPEKTRUM

Zariadenie pre rodiny 
s deťmi so zdravotným 
znevýhodnením 
spolu s JuLu – klub
ponúka

individuálnu fyzioterapiu, 
masáže, 
špeciálnu pedagogiku, 
kraniosakrálnu terapiu, 
eeG biofeedback, 
arteterapiu, 
prvky snoezelen,
konzultácie v oblasti stravy 
a GAPS koučing.

Kde: Jesenského 937/5,
 Malacky  
Kontakt: 0910 910 771
 www.sancapredeti.sk

dajte šancu nám a  spolu 
ju môžeme rozdávať práve 
tým, ktorí ju najviac potre-
bujú.

 dominika Cibulková podporila
 športovanie školákov

Cirkevnú školu v Malackách navštívila ambasádorka projektu Olympij 
ský odznak všestrannosti a bývalá vrcholová tenistka Dominika Cibulková. 
Dve hodiny telesnej výchovy strávila so žiakmi 6. ročníka, ktorých povzbu
dzovala pri plnení športových úloh. Tento celonárodný  športový projekt 
Slovenského olympijského a športového výboru podporuje všestranný po
hybový rozvoj mládeže.             Text a foto: -nj-

 Sto kilometrov pohorím 
Javorníkov 
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Rodinný deň 
vo firme Snop 

Spoločnosť Snop Automotive Ma
lacky zorganizovala prvý Family Day. 
Rodinní príslušníci zamestnancov si 
mohli prezrieť priestory fabriky, deti 
sa hrali veselé hry a vyskúšali si rôz
ne atrakcie. Tí, ktorí všetko nestihli, sa 
môžu tešiť nabudúce. Naši najmenší 
sa potešili aj darčekom, ktoré dostali. 
Výborné jedlo a pitie od Papa Grilu 
chutilo všetkým. Za dobre zorgani
zo vanú akciu ďakujeme vedeniu 
a ma nažmentu firmy Snop.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Svoje dielka – ručné, z  rôzneho 
ma teriálu, vyrobené pomocou stro

jov – môžete priniesť do mestského 
centra kultúry 21. a 22. novembra od 

9.30 do 12.00 h. Všetky dielka zaevi
dujeme a budú dobre strážené. Vý
stava sa uskutoční v mestskom cen
tre kultúry od 28. novembra do 16. 
decembra.

Združenie kresťanských seniorov

Pozývame dôchodcov zúčastniť sa na výstave šikovných rúk v rôz-
nych umeleckých amatér skych oblastiach. Prihlásiť sa môžete pani 
viere Lahovej na telefónnom čísle 034/772 27 60.

Ak radi spievate, príďte medzi nás  
zaspievať si, pobaviť sa, rozdávať 
radosť a veselú náladu. Speváci ne
musia byť v dôchodkovom veku, na

opak, radi privíta
me aj mladšie 
roč níky. 

Ak máte záujem, príďte sa na nás 

pozrieť kaž dú stredu od 16.00 h do 
klubovne JdS Malacky na Radlin-
ského 1 (bývalá budova mestského 
úradu). Čakáme vás a  tešíme sa na 
nových členov nášho súboru.

Jednota dôchodcov 
Slovenska v Malackách

Dnes len kytičku kvetov 
na hrob mu môžeme dať, 
ticho sa modliť, 
s úctou a láskou spomínať.
28. októbra uply
nulo 11 rokov, čo  
nás navždy opus
til náš manžel, 
otec a dedko La-
dislav Hrčka. 
Spo mínajú man
želka Angela, dcéra a  synovia, 
nevesty, vnúčatá a celá rodina.

Milovaný nezomiera, 
žije naďalej v srdciach tých, 
ktorí ho milovali. 
8. novembra si pri
pomíname 10. vý
ročie úmrtia man
žela, otca a deda 
Miloša Žáčka.  
Kto ste ho poznali, 
venujte mu, pro
sím, tichú spomienku.

8. novembra uply
nie rok odvtedy, 
čo nášho otca, de
da a pradeda An-
tonína Bielesza 
môžeme „stretá
vať” už iba v spo
mienkach. S láskou, úctou a vďa
kou spomína celá rodina.

Emília Valachová, Malacky
Mária Šírová, r. Michalovičová, 
Gajary
Eugen Drgoň, Kostolište
Mária Martincová, r. Šimková, 
Jakubov
Erika Oračková, Pernek
Ján Jurkovič, Gajary

Barbora Kujanová a Tomáš Mi
chálek

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána 
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého 

zdravíčka 
pre našu babičku od Pána z nebíčka.
Nech jej dá dar zdravia, 
v ňom je žitia sila, aby tu radostne 
a šťastne ešte žila.

Ku krásnym 91. na
rodeninám pani 
An gele Hrčkovej 
blahoželajú dcéra 
Božena, synovia 
La dislav a  Milan, 
ne vesty Monika 
a Danka, vnúčatá Andrejka s Bra
ňom, Slávino s  Monikou, Peťka, 
Katka s Julkom, Veronika s Filipom 
a pravnúčatá Jožko a Paulínka.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

oPUSTILI náS

BLAHoŽeLAnIe PovedALI SI áno

 Predám tohtoročné vylúskané vlašské  
orechy z novej úrody. Cena: 8,50 €/kg.  
Doveziem priamo k vám domov. Mi  
nimálne množstvo 10 kg, pri väčšom  
množstve zľava. 
Kontakt: 0940 539 565 (môžete písať 
aj SMS).

RIAdková InZeRCIA

 Bezplatná 
právna
 poradňa  pre 
seniorov

SPoMIenkY

 Hľadáme diela  šikovných seniorov

 Hudba je radosť, spev a tanec je život!

Jednota dôchodcov Malacky hľadá speváčky a spe-
vákov do speváckeho zboru Malinka.

Štvrtok 24. november
od 10.00 h
do 12.00 h

Právna poradňa poskytuje bez
platnú pomoc seniorom s trvalým 
bydliskom v Malackách. Na konzul
táciu s JUDr. Františkom Kurnotom 
sa netreba objednávať, stačí prísť na 
MsÚ v Malackách (2. p., č. d. 225). Pri
neste si so sebou občiansky preukaz 
(na overenie bydliska).
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Malackú desiatku poznamenala 
azda len menšia účasť domácich fa
voritov, pretože na trať sa opäť posta
vili silní bežci, bežkyne i bežecké iko
ny – myslíme najstarších účastníkov 
pretekov. Tí na skrátenej 6,6kilomet
rovej trati po Zámockom parku pred
viedli úctyhodné výkony v kategórii 
nad 70 rokov, pričom najstarší z nich 
mal vyše 80.

V absolútnom poradí na 9,9kilo
metrovej trati (3 kolá cez park) domi
noval 19ročný Matěj Hřebačka z AK 

Hodonín. V  cieli mal náskok takmer 
štyri minúty. Matěj patrí k výrazným 
českým atletickým talen tom a úspe
chy zbiera najmä na stredných tra
tiach. Medzi ženami sa na 6,6kilo
metrovej trati s po dobným náskokom 
dostala do cieľa ako prvá Jarmila Has
tíková z Veselí nad Moravou.

Dorastenci bežali tradične jeden 
okruh cez Zámocký park s dĺžkou 3,3 
km. Prvé miesto získala s prehľadom 
Malačianka Michaela Salayová už 
pod novou značkou Šport hrou Brati
slava. Najrýchlejším dorastencom bol 
Lukáš Vlček z AK Junior Holíč.

Ešte pred hlavným podujatím sú
ťažili deti a mládež v rámci Malacké
ho kilometra. Preteky od 800, 600  
a 400 metrov až po 70metrové behy 

benjamínkov, ktorých na trati mohli 
sprevádzať aj rodičia, priniesli pekné 
športové výkony i vzájomný rešpekt 
na stupňoch víťazov.

Obe podujatia, Malacká desiatka 
i  Malacký kilometer, organizované 
naším Cvečkom a mestom Malacky, 
patria do kalendára Moravskoslo
venského bežeckého pohára. Výkony 
bežcov boli preto ocenené nielen po
hármi, medailami a vecnými cenami, 
ale aj bodmi do celkového poradia.

Text a foto: J. Hargaš 

ŠPORT

 Malacká desiatka
 i kilometer sú späť

Po dvojročnej odmlke sa vrátili tradičné jesenné bežecké poduja-
tia Malacká desiatka a  Malacký kilometer. Ako poznamenal Anton 
Pašteka počas príhovoru pred štartom pretekov, aj keď podujatia 
pauzovali, ročníky sa počítali podobne ako pri olympiádach. To zna-
mená, že Malacká desiatka zažila svoj už 39. ročník, aj keď za ostatné 
dva ročníky nespoznala víťaza. Budúci rok bude jubilejný 40. ročník.
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Na majstrovstvách bratislavskej 
oblasti na dlhých tratiach na brati
slavských Pasienkoch si naši starší 
žiaci a mladší juniori prvýkrát vyskú
šali preteky na 400 m voľný spôsob. 

Tentoraz to bolo síce bez medailí, 
ale všetci si počínali výborne a plá
vali technicky veľmi dobre. Deti 
majú z  pretekov zapísané oficiálne 
časy a na jar bude známe, o koľko sa 
ich podarí zlepšiť. Malacký klub re
prezentovali Alžbeta Gálisová, do-
rota Ševerová, Andrea Martinco - 
vá, Branislav diviak, viktor vaškor  
a v rámci rehabilitácie po zranení 
absolvoval 1500 m voľný spôsob aj 
tréner ondrej Žember.

Mladší žiaci a prípravka sa zúčast
nili na pretekoch plaveckých nádejí 
PK Azeta v bratislavskej Rači. A tam 
nám to už sypalo. Spolu sme získa
li 24 medailí (4x zlato, 8x striebro, 
12x bronz) a podarilo sa nám obsa
diť 2. miesto v Pohári všestrannosti. 
Najviac nás teší, že všetci naši plavci 

si vo všetkých disciplínach zlepšili 
osobné maximá, niektorí dokonca 
veľmi výrazne. Okrem medailí v pre
tekoch jednotlivcov priniesla bron
zové umiestnenie aj štafeta v zlože

ní N. Tiklová, A. Tiklová, T. Janko a R. 
Séleš.

náš klub reprezentovali: 
Adela Tiklová (1x bronz)
nataša Tiklová (2x striebro, 
2x bronz)
vanessa vaškorová (1x zlato, 
2x bronz)
viktor vaškor (zlepšenie osobného
maxima na 100 m kraul 
o 22 sekúnd)
Róbert Séleš (1x zlato, 3x striebro, 
1x bronz)
Alexander varada (zatiaľ bez 
medaily, ale je veľký bojovník 
a jeho čas eš te príde)
Teodor Janko (2x zlato, 1x striebro, 
1x bronz)
Andrea Machyniaková (4x bronz)
Alica Slobodová (2x striebro)

Ďalšie preteky nás čakajú v no
vembri a decembri.

Text a foto: klub vodných športov 
oceán Malacky

Stolnotenisové nádeje v  kate-
góriách najmladšie a  staršie 
žiactvo majú za sebou 1. bo-
dovací turnaj mládeže BA/TT 
International open. v  stolno-
tenisovej aréne na vajnorskej 
v Bratislave sa stretlo 106 detí. 

MSK Malacky mal najpočetnejšiu 
klubovú zostavu a medzi nimi aj šies
tich debutantov. 

Umiestnenie – najmladšie žiačky: 
natália Ježovičová, Sára klímová 
5.–8. miesto 

Umiestnenie – staršie žiačky: 
veronika Stúpalová 9.–12. miesto 
erika Stúpalová 13.–18. miesto 
Aneta Žákovičová, Sabina Zajačko - 
vá 19.–23. miesto

Umiestnenie – najmladší žiaci: 
norbert Zeman, František klíma 
9.–14. miesto 
Róbert Žáček 15.–21. miesto 
Andrej Žákovič 22.–28. miesto 

Umiestnenie – starší žiaci: 
oliver Sloboda 9.–16. miesto 
Richard dorocák, Andrej Čermák, 
Jonáš Tomša 21.–30. miesto
Peter Poláček 31.–39. miesto 

Hráčom ďakujeme za predvede
né výkony a všetkým rodičom za 
pod poru.        

Text a foto: MSk Malacky

ŠPORT

Na spomienkovom zá
pase proti sebe nastúpili in
ternacionáli z Vysokej, kde 
sa Jozef narodil, a kamaráti 
jeho synov Tomáša  a Marti
na. Z víťazstva 7:5 sa nako
niec tešili Malačania po gó
loch S. Mihála (2x), M. Hor
váta, J. Zváča, M. Klasa, P. Ko   
žucha a A. Haringa.

Na Jozefa sa spomína
lo aj po zápase počas spo
ločného posedenia hráčov 
i fanúšikov. Náš výborný ka
marát nás tragicky opustil 
pre 27 rokmi.

Text a foto: L. Čas 

Súťaž sa začne po prihlásení mini
málne 6 družstiev. Pred jej začiatkom 
bude stretnutie vedúcich tímov, kde 
sa dozvedia pravidlá súťaže a futsalu. 
Malacký pohár sa začne 13. novem
bra a predpokladané posledné kolo, 
resp. finále, by sa malo odohrať kon
com januára 2023.

Prvé tri družstvá získajú pohár 
a  fi nančnú odmenu. Všetky zápasy 
sa odohrajú v športovej hale Malina 
v Malackách. Organizátor zabezpečí 
lopty, rozlišovačky (v prípade rovna

kej farby dresov), rozhodcov a ostat
né náležitosti spojené s prenájmom 
športovej haly. Družstvo pred za
čiatkom súťaže zaplatí jednorazový 
vstupný poplatok 500 €.

Prihláška musí obsahovať názov 
klubu, meno zástupcu a kontakt (te
lefón, mail, facebook). Prosíme, aby 
ste ju odovzdali osobne organizáto
rovi, prípadne ju poslali mailom.

Uzávierka prihlášok 
je 7. novembra.

Liga 40
Zároveň by sme chceli zorganizo

vať aj súťaž pre hráčov nad 40 rokov. 
Družstvá môžu mať na súpiske len 
hráčov 40+ s výnimkou dvoch, ktorí 
však musia mať viac ako 35 rokov.

kontaktné informácie 
na organizátora:
dušan Radovič – 0905 839 809
mail: dradovi09@gmail.com
FB: Malacký pohár 2022/2023

-dr-

 Bodovací turnaj mládeže

 Plavecké nádeje si
vyplávali medaily

Členovia klubu vodných športov oceán Malacky sa počas októbra 
zúčastnili na dvoch podujatiach pod hlavičkou Slovenskej plaveckej 
federácie. 

Spomienka na Jozefa klasa 
Štadión vo vysokej pri Morave hostil spomienkový futbalový zápas na bývalého hráča ZŤS Malacky Jozefa 
klasa. Bol členom legendárneho tímu, ktorý pred 40 rokmi postúpil do druhej najvyššej súťaže na Sloven-
sku, II. Slovenskej národnej futbalovej ligy. 

 Malacký pohár vo futsale
občianske združenie SonACo organizuje Malacký pohár vo futsale 2022/2023. Prihlásiť sa môžu tímy, kto-
ré majú záujem o tento rýchly šport. Futsal v Malackách mal veľkú popularitu asi pred 17 rokmi. Mnohým 
hráčom dal možnosť ukázať svoje umenie, niektorí z  nich reprezentovali Slovensko doma i  v  zahraničí. 
Môžeme spomenúť hráčov ako Peter Haľko (niekoľkonásobný najlepší hráč SR), Štefan kovárik, Radoslav 
Baláž a z posledných rokov aj daniel Čeřovský.

č. 20 vyjde 16. novembra
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 Bohatá atletická  jeseň I.
Atléti AC Malacky majú za sebou jeseň plnú pretekov. Súťažili v rôznych vekových kategóriách: od prípra-
viek cez mladšie a staršie žiactvo, dorastencov až po kategóriu do 23 rokov. v každých pretekoch boli veľmi 
úspešní.

Štyri medaily 
z majstrovstiev kraja 
v päťboji 
mladšieho žiactva

Z atletickej dráhy FTVŠ UK v Brati
slave priviezli členovia AC Malacky zo 
šiestich možných pódiových umiest
není dve zlaté a dve strieborné me
daily. Majstrom Bratislavy sa stal 
Matias Michalovič pred svojím od
dielovým kolegom dominikom Ba-
beľom. Ma tias bol najlepší v hode kri
ketovou loptičkou a v skoku do diaľky, 
druhý bol v behoch na 60 m a 600 m,  
v prekážkovom behu na 60 m dobe
hol tretí. Dominik bol najrýchlejší 
v be hoch na 60 m, 60 m prek. a 600 m,  
v hode kriketovou loptičkou a v sko
ku do diaľky ho klasifikovali zhodne 
na 3. priečke.

Medzi dievčatami zvíťazila Regi-
na Slezáková pred Leou Paukovou.  
Regina zvíťazila v  prekážkovom be
hu na 60 m a v skoku do diaľky, dru hý 
najlepší čas mala v šprinte na 60 m.  
Lea dosiahla najdlhší pokus v hode 
kriketovou loptičkou a v behu na 60 
m prek. finišovala tretia.

Do prvej desiatky viacboja sa pre  
bojovali aj Michaela kováčiková (5.),  
Martin Šnegoň (6.), nela Stašková  
(7.), Richard Mráz (7.), viliam Straský  
(8.), Simona Prvoničová (9.) a oliver 
Šmida (10.).

Z výsledkov AC Malacky:
Mladší žiaci
1. Matias Michalovič  2 105 b
2. Dominik Babeľa  2 006 b
6. Martin Šnegoň (AC Malacky) 1 156 b
7. Richard Mráz (AC Malacky)    1 120 b
8. Viliam Straský (AC Malacky)   1 064 b
10. Oliver Šmida (AC Malacky)    811 b
12. Teodor Janko (AC Malacky)   715 b
14. Alexander Veselý (AC Malacky)

 401 b
Mladšie žiačky
1. Regina Slezáková  2 467 b
2. Lea Pauková (AC Malacky) 2 273 b

5. Michaela Kováčiková  2 178 b
7. Nela Stašková  2 024 b
9. Simona Prvoničová  1 835 b
13. Andrea Mrázová  1 576 b
15. Alica Vavricová  1 526 b
16. Natália Glembusová  1 524 b
17. Barbora Kučinská  1 492 b
21. Alexandra Šelcová  1 282 b
23. Sofia Lea Šerešová  1 273 b
24. Izabela Lukačková  1 258 b
26. Alžbeta Pagáčová  1 208 b
30. Nela Šnegoňová  665 b

Liga družstiev: 
samé víťazstvá

Výbery AC Malacky zvíťazili vo 
všetkých šiestich kategóriách bra
tislavskej ligy družstiev. Dorasten
com, dorastenkám, starším žiakom 
a starším žiačkam sa v druhom roku 
za sebou podarilo postúpiť na tímo

vé majstrovstvá SR v atletike. Mlad
ší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci 
a staršie žiačky postupne dominovali 
v  3kolovej ligovej súťaži Atletické
ho zväzu Bratislavy (AZB) v máji, júni 
a septembri. Dorastenci a dorasten
ky sa pre množstvo súťaží stretli až 
v septembrovom termíne, kde sa sta
li majstrami Bratislavského kraja.

Najviac bodov získali Michaela 
kováčiková (87 bodov, mladšie žiač
ky), Šimon nehyba (93, mladší žiaci), 
Hana Zálesňáková (83, staršie žiač
ky), Teodor volek (94, starší žiaci), Te-
reza Beňová (28, dorastenky) a Sa- 
muel osuský (29, dorastenci).

Zlaté double 
prípravky

Prípravka zvíťazila v  celosloven
skom finále súťaže Detský štafeto

vý pohár 2022, ktoré sa uskutoč
nilo na národnom atletickom šta
dióne v  Banskej Bystrici. K  tohto
ročnému triumfu v  republikovom 
fi nále v  atletickej všestrannosti, 
Detskej PTS, pridali naši najmen
ší at léti druhý veľký úspech, tento

raz v zmiešanej štafete na 4x 60 m. 
Dobrú formu ukázala naša príprav
ka už v  regionálnom kole v  Tr  
nave. Kvarteto AC Malacky A Ale-
xandra Šelcová, viliam Straský, 
nela Stašková a Richard Mráz do
siahlo najlepší čas súťaže 35,69 s  

a vybojovalo si postup me
dzi najrýchlejšie štafety 
Slovenska.

v republikovom finá-
le na banskobystric kých 
Štiavničkách svoj výkon 
Malačania vďaka vyrovna
nosti tímu a veľmi dobre 
zvládnutej technike jed
notlivých odovzdávok 
ešte vylepšili. V  konku
rencii najrýchlejších šta
fiet atletických prípra
viek Slovenska prekonali 
vzdialenosť 4x 60 m za 
34,9 s  a  dominovali pred 
ŠK Run ForFun Bratislava  
a  výberom TJ Spartak My
java. Víťazné družstvo AC  
Malac ky bežalo v  zložení  
natália Glembusová,  
oliver Šmida, nela Staš-
ková a viliam Straský, ná  
hradníkmi boli Alexandra 
Šelcová a Richard Mráz.

Text: P. Filip, 
foto: S. Slezáková, A. Hollá

Víťazi Detského štafetového pohára s trénerom Petrom Filipom

Časť úspešných atlétov na majstrovstvách kraja s trénermi Petrom Filipom a Vladimírom Handlom

Medailistky na majstrovstvách krajaMedailisti na majstrovstvách kraja

Zlatí a strieborní medailisti z majstrovstiev kraja v päťboji mladšieho žiactva. Zľava L. Pauko
vá, R. Slezáková, M. Michalovič a D. Babeľa 


