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úvodník

Martinské
posolstvo

Rodiny z malackej farnosti zorga
nizovali Svätomartinský lampášikový
sprievod. Podujatie má síce u nás tradí
ciu, avšak ešte nikdy sa nestretlo s ta
kým enormným záujmom verejnosti.
Zámocký park sa zaplnil rodinami
s deťmi a bolo krásne vidieť ich, nasať
atmosféru po zotmení, byť spolu, držať
si svoj lampášik a počúvať nádherný
spev o svätom Martinovi. Svätý Mar
tin bol dobrý človek a ľudia ho mali ra
di. O svoj plášť sa v treskúcej zime po
delil s neznámym žobrákom. Skúsme
si zobrať k srdcu v blížiacom sa pred
vianočnom období dobrotu a láska
vosť, ktorú šíril svätý Martin a ktorá sa
symbolicky mala rozšíriť aj prostred
níctvom lampášikov na sprievode. Mrzí
nás nepekný ohlas verejnosti. Sprievod
nebol totiž dokonalý, možno nebol ani
skvelý, alebo je to len o uhle pohľadu
a nastavení mysle? Áno, našli sme aj ta
kých, ktorí si podujatie užili a boli spo
kojní: „Našim deťom sa veľmi páčilo.
Strávili sme čas spolu, a to je najviac.”
Prišlo asi šesťnásobne viac ľudí, než
pre aký počet bolo podujatie ozvučené.
Mnohí nepočuli program a boli z toho
sklamaní. Martin neprišiel na koníkovi,
ako bolo sľúbené. Ochorel. Ale všetko
toto sa dá predsa pochopiť a vysvetliť
aj deťom. Veď sme ľudia a nikto z nás
nie je dokonalý a neomylný.
Čakajú nás krásne celomestské ak
cie. V nedeľu 27. novembra bude ad
ventný koncert, v utorok 6. decembra
príde do mesta Mikuláš a konečne sa
dočkáme aj vianočných trhov. Poduja
tia pripravujeme, tak ako organizátori
sprievodu, s láskou. Pre vás všetkých.
N. Jánošová

Ustanovujúce
zastupiteľstvo
V stredu 16. novembra o 17. hodi
ne sa v kine uskutoční ustanovujúce
rokovanie MsZ, ktorým sa oficiálne
začne volebné obdobie samosprávy
2022–2026. Primátor Juraj Říha zloží
sľub do rúk predsedníčky mestskej
volebnej komisie Lenky Parákovej
a poslanci zložia sľub do rúk primáto
ra. Rokovanie bude možné sledovať
-lpcez www.zastupitelstvo.sk.

Malackému športu stále
kraľuje atletika
Dva pandemické roky spôsobili, že ocenenia pre najlepších malac
kých športovcov za roky 2019 a 2020 sme odovzdávali až v apríli toh
to roka. Najlepší športovci za vlaňajšok dostali svoje ocenenia pred
pár dňami, v piatok 11. novembra. Ceny odovzdávali viceprimátor
Milan Ondrovič, predseda Komisie pre šport a mládež pri Mestskom
zastupiteľstve Malacky Anton Pašteka a prezident Slovenského ša
chového zväzu Milan Roman.

Do malackého kina prišli všetci
ocenení s výnimkou atlétok Rebeccy
Slezákovej a Terezy Beňovej, ktoré bo
li v tom čase v Bratislave na vyhlasovaní celoslovenskej ankety Atlét ro
ka. Veľmi nás teší, že Rebecca skonči
la medzi objavmi sezóny na 2. mies
te, v rebríčku mládeže je tretia a Petr
Filip vyhral kategóriu tréner mládeže. Obom srdečne blahoželáme!

Na úvod slávnostného podvečera
v Malackách sa predviedli mažoretky
Ella, ktoré majú za sebou mimoriad
ne úspešnú sezónu, korunovanú ti
tulom majsteriek a vicemajsteriek
sveta. Určite sa s nimi stretneme pri
oceňovaní najlepších športových vý
konov tohto roka.
Podľa dosiahnutých úspechov za
rok 2021 sa oceňovalo po šesť jed

Spomienka na obete vojen

V piatok 11. novembra o 11. ho
dine a 11. minúte sa Malackami
rozozvučali kostolné zvony ako
pripomienka obetí všetkých vo
jen a ozbrojených konfliktov.
Ich pamiatku si každoročne pri
pomíname pri pomníku padlých na Radlinského ulici. Členo
via Jednoty dôchodcov Sloven
ska v mene všetkých obyvate
ľov nášho mesta položili kvety
k pamätníku a zapálili sviečky.

Dátum nie je náhodný: práve 11.
novembra 1918 o 11. hodine a 11.
Pokračovanie na strane 3

notlivcov v kategórii mládež a do
spelí a tri kolektívy. Medzi športami
dominovala tradične atletika, ktorej
spoločnosť robili vodný motoriz
mus, stolný tenis, lukostreľba, tenis
a silové športy – box a MMA zápase
nie. „Teší nás, ako reprezentujete svoje
kluby a mesto Malacky,” povedal v prí
hovore viceprimátor M. Ondrovič
a dodal: „Budeme sa snažiť zachovať
dotácie v oblasti športu. Rekreačný
a profesionálny šport v meste podpo
rujeme aj rozsiahlymi investíciami. Už
čoskoro odovzdáme nové multifunkč

né ihrisko v areáli Základnej školy Zá
horácka, kde budú začiatkom roka
hotové aj obe kompletne zrekonštru
ované školské telocvične. Okrem toho
určite viete, že sme začali stavať špor
tovú arénu a pripravuje sa aj obnova
športovej haly Malina.” Mestský po
slanec a predseda športovej komisie
A. Pašteka pripomenul, že rok 2021
bol pre šport v dôsledku pandémie
náročný: „Som rád, že aj napriek tomu
šport fungoval. Chválim všetkých, kto
rí využili možnosť športovať.”
Podujatie zorganizovali Komisia
pre šport a mládež Mestského zastu
piteľstva Malacky a Centrum voľné
ho času Malacky. Slávnostné chvíle
Pokračovanie na strane 5
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V januári bude referendum

V sobotu 21. januára sa bude konať referendum, v rámci ktorého sa voliči
budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdo
bie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Na základe hlasovacie
ho preukazu sa bude dať hlasovať kdekoľvek na Slovensku a bude možné aj
hlasovanie zo zahraničia.
Informácie denne aktualizujeme na www.malacky.sk.		
-lp-

Novým ombudsmanom
jeNovým
Malačan
verejným ochrancom práv

Na čele Štúrky zostáva
riaditeľ Dušan Šuster

Dušan Šuster zostáva riaditeľom Základnej školy na Štúrovej ulici.
Svoj mandát na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie obhájil vo výbero
vom konaní. Menovací dekrét si prevzal z rúk primátora mesta. „Ste
riaditeľom tejto školy od jej vzniku v roku 2004. Želám vám predo
všetkým dobrú spoluprácu so zamestnancami, žiakmi a rodičmi a, sa
mozrejme, veľa študijných i športových úspechov,” povedal Juraj Říha.

Najväčšími investíciami v posled
ných rokoch na Štúrke sú kompletne zrekonštruovaná kuchyňa, mo
dernizácia dvoch učební informatiky a nová palubovka v telocvični.
Staronový riaditeľ vstupuje do ďal
šieho funkčného obdobia okrem
iného aj s ďalšími investičnými plán
mi: „Radi by sme doplnili tienenie
tried, ktoré sú orientované na južnú
stranu, a chceli by sme zmeniť naše
asfaltové ihrisko na multifunkčné.
Naším snom je tiež vybudovať atle
tickú dráhu v areáli školy.”
V rozhovore s primátorom Dušan

Šuster spomenul aj problém s pe
dagógmi, ten je však širší a týka sa
celého Bratislavského samosprávne
ho kraja. Dôvodom je najmä moti
vácia pedagógov: tí starší odchádza
jú a mladší často nemajú potrebnú
kvalitu, prípadne ani nenastúpia ako
učitelia.
Žiaci I. stupňa na Štúrke majú
v rámci rozvrhu zaujímavý predmet
– sociálne zručnosti. „Učia sa tam
o hodnotách, ako byť empatický či
ako fungovať v rámci spoločenských
vzťahov,” vysvetlil D. Šuster.
Text a foto: Ľ. Pilzová

Zber objemného odpadu –

IV. obvod, sobota 19. novembra
Veľkokapacitné kontajnery sú urče
né výlučne pre obyvateľov Malaciek
– fyzické osoby. Nie sú určené pre
podnikateľov, aby sa zbavovali od
padu v rámci svojich aktivít (pri pre
rábkach 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
určené 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

• Záhradná–Jesenského–Dubovské
ho (pri detskom ihrisku)
• Sadová (pod lesom)
• Dubovského (bytovky Vojenských
lesov)
• Na majeri–parkovisko pri Vojen
ských lesoch

• križovatka Rakárenská–Táborisko
• k rižovatka 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 vý
honom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa,
Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbanká
reň, Vysoká, Duklianskych hrdinov,
Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko,
Sadová, Dubovského, Jesenského, Na
majeri, Krátka.
TEKOS

č. 21 vyjde 30. novembra

sa stal Róbert Dobrovodský. Rozhod
li o tom poslanci Národnej rady SR.
O funkciu sa uchádzali traja kandidá
ti. R. Dobrovodský pochádza z Mala
ciek a je absolventom Gymnázia sv.
F. Assiského.
Poslaním verejného ochrancu práv
(ombudsmana) je chrániť základné
práva a slobody občanov pred or
gánmi verejnej správy, teda naprí
klad úradmi, zdravotnou či Sociálnou
poisťovňou. Úlohou ombudsmana
je upozorňovať na porušovanie práv
a žiadať o nápravu.

Text: -red-/TASR, foto: Trnavská
univerzita v Trnave, Právnická fakulta

V partnerskom
meste Veselí
pokračuje
doterajší
starosta
Po nedávnych komunálnych voľ
bách v Českej republike pokračuje
na čele nášho partnerského mesta
Veselí nad Moravou doterajší sta
rosta Petr Kolář.

Chodník v centre
je uzatvorený
Pre obnovu Mierového námes
tia je uzavretý chodník medzi mest
ským úradom a okresným súdom.
Obchádzka je vyznačená popri le
kárni Benu. Prístup k sobášnej sie
ni a mestskému úradu je možný od

Bernolákovej ulice. Stavba a s ňou
súvisiace obmedzenie pohybu chod
cov popri budove súdu bude v prí
pade priaznivého počasia trvať do
marca budúceho roku. Ďakujeme za
Text a foto: -jhpochopenie.

Právnik a vysokoškolský pedagóg
dostal dôveru nielen od voličov, ale
jeho pozíciu potvrdili poslanci mest
ského zastupiteľstva. Vicestarostami
sú Tomáš Nekarda a Petr Kolařík.
Vedeniu nášho partnerského
mesta želáme veľa energie a dob
rých nápadov. Všetkých Veselanov
srdečne pozdravujeme cez stránky
Malackého hlasu a želáme im spo
kojný život v ich krásnom meste.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: MsÚ Veselí nad Moravou

Voľné pracovné miesto

samostatný odborný referent výstavby – stavebný úrad Mesto Malacky
Rámcová náplň práce:
príprava rozhodnutí, opatrení a iných písomností pod
ľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta
vebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykoná
vajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej repub
liky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správ
nom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov a zabezpečovanie všetkých úkonov s tým
súvisiacich
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru:
pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania na
materskej a rodičovskej dovolenke
Termín nástupu: 1. 1. 2023
Platové podmienky:
nástupný plat minimálne 1200 € brutto/mesiac v závis
losti podľa odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia
osobného príplatku k platu

Kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo II.
stupňa stavebného, architektonického a právneho za
merania
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť,
• osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 117 ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb
nom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov výhodou,
• znalosť a orientácia v príslušných právnych predpi
soch uvedených v rámcovej náplni práce výhodou,
• znalosť práce s PC (MS Office, Internet),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpo
vednosť,
• osobné a morálne predpoklady,
• vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefo
nického a e-mailového kontaktu,
• kópia dokladu o vzdelaní.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť do 25. novembra na adresu Mesto Malacky,
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov (neakceptuje sa posledný
deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku
pošty).
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Opravené sú ďalšie štyri ulice
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Priaznivé jesen
né počasie umož
nilo dokončiť dlho
plánované rekon
štrukcie ďalších
štyroch ulíc – Mar
tina Rázusa, Štú
rova, Jána Hollého
a Dubovského.
Aj keď pôvodne
mali byť oprave
né už počas leta,
nakoniec sa to po
darilo ešte pred
príc hodom zimy
a ich obyvatelia sa
niekoľko rokov ne
musia sťažovať na
výtlky.
Práce sprevá
dzali komplikácie
súvisiace s výrob
ným procesom
v obaľovačke, kto
rá dodávala čerstvý
asfalt. Aj preto sa
musel meniť har
monogram prác.
Okrem samot
ných vozoviek boli
na Štúrovej a Mar
tina Rázusa opra
vené aj priľahlé par
koviská. Ďakujeme
obyvateľom za tr
pezlivosť.
Po skončení sú
ťaže na dodávateľa
sa najbližšie pokra
čuje na Jesenského, Partizánskej, Ľu
da Zúbka, Námestí
SNP, Veľkomorav
skej, a ak sa mesto
dohodne s vodár
ňami na výmene
ka
nalizácie, tak aj
Martina Benku.

Dubovského pred opravou

Dubovského po oprave

Dokončenie zo strany 1

Jána Hollého počas opravy

Jána Hollého po oprave

minúte sa podpisom prímeria pri fran
cúzskom meste Compiègne skončila
I. svetová vojna. Preto sa symbolicky
tento deň na celom svete stal Dňom
veteránov (v rôznych verziách Deň
vojnových veteránov či Deň červených
makov) a v širšom zmysle dňom obe
tí všetkých konfliktov – bez rozdielu,
či patrili k víťazným alebo porazeným,
aké náboženstvo vyznávali či akej boli
rasy a národnosti.
Na poliach flámskych kvitnú
maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme.
Na oblohe škovránky
statočne svoju pieseň spievajú,
hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.
John MacCrae: Na flámskych poliach (úryvok)

Martina Rázusa pred opravou

Martina Rázusa po oprave

Text: J. Hargaš,
foto:
N. Jánošová,
S. Osuský,
J. Hargaš
Štúrova pred opravou

Zabaľme do krabice
kúsok lásky

Aj tento rok sa koná celoslovenská zbierka pre seniorov v domovoch
dôchodcov. Zapojiť sa môže každý, kto chce potešiť. Stačí k tomu
krabica, napríklad od topánok, pár maličkostí a kúsok svojho srdca.
Ďakujeme.

Kontaktné osoby
pre Malacky:
• Veronika Fuseková
veronika.fusekova@gmail.com
• Zuzana Janská
zuzana.janska@seniorville.eu

Spomienka
na obete vojen

V Malackách môžete balíčky
odovzdať na troch miestach:
• Mestský úrad Malacky,
	Klientske centrum (prízemie),
p. Monika Gajarová
• rodinný dom Legionárska 32
• Záhradné centrum Slnečnica
(Pezinská ulica)

Dôležitá prosba: zvlášť treba zabaliť spodnú časť a zvlášť vrchnú časť
krabice. Obsah každej sa totiž ešte kontroluje. Ľudia občas zabalia alkohol,
použitú kozmetiku, potraviny po záruke alebo pokazené ovocie – toto všetko
sa musí z balíčkov odstrániť. Každá jedna krabička sa skontroluje a čaká na
odovzdanie. Ak v niektorej ešte zostane miesto, organizátorky do nich ešte
čo-to doplnia.
–red-/www.kolkolasky.sk

Štúrova po oprave

Táto báseň sa stala symbolom 1.
svetovej vojny. John McCrae sa v máji
1915 zúčastnil na veľkej krvavej bitke o
belgické mestečko Ypres. Bol svedkom
obrovského utrpenia a bolesti, a práve
to v ňom zanechalo silné spomienky,
ktoré pretavil do básne.
Deň vojnových obetí má tri symbo
ly. Prvým sú kvety červených makov,
ktoré zakvitli nad hrobmi tisícov pad
lých pri Ypres. Druhým symbolom je
22-tonový zvon z talianskeho Rovera
ta. Je odliaty zo zbraní a nábojníc, ktoré
pozbierali na okolitých bojiskách oby
vatelia mesta. Piliere, ktoré zvon nesú,
boli vyhotovené z peňažných darov
114 štátov sveta. Tretím symbolom sú
plamienky horiacich sviečok.
Text: Ľ. Pilzová, foto: J. Hargaš
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Vstúpte otvorilo svoje
dvere a organizuje
benefičné podujatia
Nezisková organizácia Vstúpte sa po prestávke vrátila do vynove
ných priestorov na Ulici 1. mája. Nielen vďaka tomu sú Vstupáci plní
energie. Majú za sebou Deň otvorených dverí a pred sebou dve be
nefičné podujatia – koncert a Láskoutvorenie.

Deň otvorených dverí
Do svojich zmodernizovaných
priestorov pozvali verejnosť v pia
tok 4. novembra. Budova má za se
bou rozsiahlu rekonštrukciu a prí
stavbu vďaka podpore 430-tisíc eur
z eurofondov.
K pôvodnej budove sa pristavil

nový komplex na sociálnu rehabili
táciu, vytvorila sa spojovacia chodba
s bezbariérovým prístupom a veľká
rehabilitačná miestnosť s výstupom
na dvor. Pôvodná strecha, cez ktorú
dovnútra zatekalo, bola rovnako zre
konštruovaná a pristavil sa aj výťah
pre klientov.

Projekt Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte je podpo
rený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného re
gionálneho operačného programu.

Benefičný koncert
V nedeľu 20. novembra sa usku
toční po trojročnej prestávke bene
fičný koncert Vstúpte. Výťažok z po
dujatia bude určený na dokúpenie
potrebných rehabilitačných pomô
cok či príslušenstva do vynoveného
sídla neziskovej organizácie.
Benefičný koncert odprezentuje
najmä našich malackých umelcov.
Medzi účinkujúcimi nebudú samo
zrejme chýbať samotní klienti Vstúp
te, n. o., ktorí už niekoľko mesiacov
usilovne nacvičujú skladbu šitú na
mieru. Vystúpia aj miestna folková
speváčka Lýdia Novotná, sestry Huškové, v rytme latina tanečníci z Lati
no Scool či malé baletky z cirkevnej
školy, ktoré vedie Simona Dermeková. „Cieľom je, aby sme sa stretli v prí
jemnej atmosfére, predviedli, čo sme
za ostatné obdobie dokázali, a tiež sa
takto poďakovali ľuďom v publiku, kto
rí nás vždy radi podporia. Koncert sa
pravidelne koná vždy poslednú nede
ľu pred začiatkom adventu a je takým
príjemným štartom do predvianočné
ho obdobia, ktoré nás čaká. Výťažok
z podujatia iste zodpovedne investu
jeme do pomôcok, ktoré nám chýba
jú,” hovorí riaditeľka Vstúpte Katarína
Martincová.
Láskoutvorenie
Benefičný koncert nie je jedi
ným podujatím, cez ktoré môžete
organizácii prispieť. Aktuálne je v
Knižnici MCK výstava výtvarných
diel, ktoré vznikli v rámci projektu
Láskoutvorenie. Ide už o tretí roč

ník podujatia, keď sa počas jedného
krásneho dňa stretli klienti Vstúp
te s miestnymi umelcami a spoloč
ne maľovali. Obrazy sa dražia pro
stredníctvom facebookovej stránky,
kde môžu záujemcovia navyšovať
sumu. Aukcia obrazov sa končí 2.
decembra. Diela môžu byť pekným
vianočným darčekom a jeho maji
teľa bude tiež hriať dobrý pocit, že
podporil organizáciu poskytujúcu
potrebné sociálne služby pre ľudí
s mentálnym postihnutím. Podujatie
Láskoutvorenie pre Vstúpte organi
zuje občianske združenie Majella.

Informácie:
facebooková stránka Vstúpte
telefónne číslo 0918 756 548

Text: L. Vidanová/-red-,
foto: J. Hargaš,
archív Vstúpte, n. o.
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Malackému športu stále kraľuje atletika

Dokončenie zo strany 1

spríjemnil svojím spevom Samo To
meček, inak veľký športovec a Záho
rák. Jeho mama pochádza zo Zohoru
a otec zo Skalice. Ako nám prezradil,
ešte než sám prišiel na svet, jeho ro
dičia bývali v Malackách a starší brat
sa tu aj narodil. „Ja som sa síce narodil
v Bratislave, ale srdcom som Záhorák,“
povedal nám Samo pred piatimi rok
mi, takisto počas vyhlasovania naj
lepších športovcov Malaciek.
Text a foto: Ľ. Pilzová

Najlepší športovci
Malaciek 2021
mládež
Šimon Jung, SJ Sport Malacky
2. miesto majstrovstvá sveta – kate
gória C4 od 14–15 rokov – slalom
4. miesto majstrovstvá sveta – kate
gória C4 od 14–15 rokov – kombiná
cia slalom a manévring
1. miesto majstrovstvá SR kategória
FUTURE starší žiaci

Rebecca Slezáková, AC Malacky
reprezentantka SR v atletike – do
rastenky (400 m, 400 m prekážok,
sedemboj)
1. miesto majstrovstvá SR vo viacboji
vonku na dráhe
Matúš Nehyba, AC Malacky
reprezentant SR v atletike – starší žiaci
(deväťboj, skok o žrdi)
1. miesto majstrovstvá SR vo viacboji
vonku na dráhe
Tereza Beňová, AC Malacky
reprezentantka SR v atletike – staršie
žiačky (60 m, 150 m, 300 m)
1. miesto majstrovstvá SR vonku na
dráhe – 60 m
1. miesto majstrovstvá SR vonku na
dráhe – 150 m
1. miesto majstrovstvá SR vonku na
dráhe – 300 m
Michaela Salayová, AC Malacky
reprezentantka SR v atletike – doras
tenky (800 m)
1. miesto majstrovstvá SR vonku na
dráhe – 800 m

Hana Zálesňáková, AC Malacky
reprezentantka SR v atletike – mlad
šie žiačky (päťboj)
1. miesto majstrovstvá SR vo viacboji
vonku na dráhe – slovenský rekord

Dospelí
David Michálek, Alpha Boxing
Club Malacky
reprezentant SR do 92 kg
1. miesto majstrovstvá SR mužov do
92 kg
1. miesto Grand Prix Slovakia
5. miesto majstrovstvá Európy do 22
rokov
účasť na majstrovstvách sveta
Emil Jung, OVM Malacky
zaslúžilý majster športu
minuloročná sezóna bola v poradí už
jeho 62.
3. miesto medzinárodné majstrovstvá
SR v kategórii V 500
Marek Ondrovič, AC Malacky
reprezentant SR v atletike – muži do
23 rokov (3000 m prekážky)
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1. miesto majstrovstvá SR vonku na
dráhe – 3000 m prek.
3. miesto majstrovstvá SR vonku na
dráhe – 1500 m

balového zväzu a čestná plaketa za
zásluhy pre malacký futbal

Tomáš Nižňanský, oddiel karate
TJ Strojár
1. miesto amatérska liga MAMMAL
kategória do 84 kg
1. miesto amatérska liga MAMMAL
2. miesto majstrovstvá SR MAMMAL

Ženy Msk Malacky stolný tenis
Pavlína Rajtoková, Natália Kosová,
Henrieta Horníková, Bianka Po
lakovičová
6. miesto extraliga

Renáta Svetlíková, LK Sagittarius
1. miesto majstrovstvá SR v 3D luko
streľbe
1. miesto WestCup finále – oblastná
viackolová súťaž pre západné Slo
vensko
Ladislav Čas, tenisový oddiel
TJ Strojár
majster SR v hale
majster SR vonku na antuke
stále aktívny tenista, hráva majstrov
ské zápasy
vyznamenania aj vo futbale: bron
zový odznak za zásluhy a prácu pre
slovenský futbal od Slovenského fut

Kolektívy

Prípravka AC Malacky
Krištof Haba, Matias Michalovič,
Andrea Mrázová, Šimon Nehyba,
Viktória Pauková, Nela Stašková
1. miesto celoslovenské finále súťaže
Detská P-T-S
1. miesto celoslovenské finále súťaže
Detský štafetový kros
Štafeta starších žiačok AC Malacky
Karen Grígelová, Hana Zálesňáko
vá, Laura Vrabčeková, Tereza Be
ňová
1. miesto majstrovstvá SR vonku na
dráhe – 4x 300 m
2. miesto majstrovstvá SR vonku na
dráhe – 4x 60 m
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM / INZERCIA
novembroví jubilanti

75 rokov
Peter Drahoš
Jozef Havlík
Ruth Hlasná
Edita Chrustová
Marta Karáčová
Eva Katerincová
Rudolf Knébl
Jaroslav Král
František Mlynárik
Stanislav Pálka
Alica Remišová
Tatiana Valachovičová
Vladimír Vrablic
Vlasta Zemanová
80 rokov
Tomáš Benka
Marta Kaňková
Alžbeta Stríbrnská
85 rokov
Alžbeta Kovačovská
Oto Štetina
90 rokov
Anna Bencová
Margita Králová
91 rokov
Angela Hrčková
94 rokov
Alžbeta Hurbanová
Srdečne blahoželáme!
riadková inzercia
Predám tohtoročné vylúskané vlaš
ské orechy z novej úrody.
Cena: 8,50 €/kg. Doveziem priamo
k vám domov. Minimálne množstvo
10 kg, pri väčšom množstve zľava.
Kontakt: 0940 539 565 (môžete písať
aj SMS).

opustili nás
Marta Holešová, Malacky
Anton Zaiček, Malacky
Zlatica Veselá, Malacky
Stanislav Doležal, Malacky
Eva Gregorová, Malacky
Mária Rusňáková, Malacky
Mária Bačková, Malacky
Dionýzia Kožuchová, Malacky
Viliam Kolandra, Malacky
Ján Malášek, Malacky
Štefan Hrebeň, Láb
Štefan Foltýn, Lozorno
Leopoldína Wirthová, r. Kamenis
tá, Jakubov
Zuzana Palková, r. Ambrová, Ma
lacky
Ľubomír Turček Pagáč, Malacky
Júlia Juríková, r. Vinková, Malacky
Bohumila Pittnerová, r. Schram
mová, Malacky
Mária Sakalášová, r. Štvrtecká,
Malacky

20/2022

Hľadáme diela
šikovných
seniorov
Pozývame dôchodcov zúčast
niť sa na Výstave šikovných rúk
v rôznych umeleckých amatér
skych oblastiach.

Svoje dielka – ručné, z rôzneho
materiálu, vyrobené pomocou stro
jov – môžete priniesť do mestského
centra kultúry 21. a 22. novembra
v čase od 9.30 do 12.00 h.
Všetky dielka zaevidujeme a bu
dú dobre strážené. Výstava sa usku
toční v mestskom centre kultúry od
28. novembra do 16. decembra.
Prihlásiť sa môžete pani Viere
Lahovej na telefónnom čísle
034/772 27 60.
Združenie kresťanských seniorov

SPOMIENKY

24. novembra si
pripomenieme
29 rokov od úmr
tia nášho drahé
ho Jána Zetochu.
S láskou spomí
najú manželka,
syn a dcéry s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
24. novembra si pripomenieme
6. výročie úmrtia našej sestry, tety,
švagrinej a krstnej Marty Hlavač

kovej, rod. Trenčanskej. Zároveň
si 14. decembra pripomenieme
20 rokov, čo nás opustil jej manžel
Jozef Hlavačka. S láskou v srdci
a slzami v očiach spomína celá ro
dina.

Bezplatnú právnu
poradňu pre seniorov

JUDr. Františka Kurnotu môžete v Mestskom úrade v Malackách (2. p.,
č. d. 225) najbližšie využiť 24. novembra od 9.00 do 12.00 h.

ŠPORT
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Bohatá atletická jeseň II.
V minulom vydaní Malackého hlasu sme priniesli prvú časť prehľadu
súťaží, ktoré na jeseň veľmi úspešne absolvovali naši atléti. Dnes sa
obzrieme za majstrovstvami Slovenska staršieho žiactva a dospelých
do 23 rokov a za medzištátnym päťstretnutím mládeže do 16 rokov.

2. Dominika Géciová (AŠK Slávia
Spišská Nová Ves) – 1:02,80 min
3. Dorothea Salášková (Atletická
akadémia Žilina) – 1:08,84 min

V čase uzávierky sme dostali
ďalšie skvelé informácie: deti z AC
Malacky zvíťazili v krajskom kole
Detského štafetového krosu v Zá
mockom parku, čím postúpili do
celoslovenského finále. A ako infor
mujeme v titulnom článku, Rebecca
Slezáková skončila v celoslovenskej
ankete Atlét roka medzi objavmi se
zóny na druhom mieste a v rebríčku
mládeže je tretia. Jej tréner Petr Filip
vyhral kategóriu tréner mládeže.

kych šprintérov finišoval na 2. mies
te a získal striebro. Druhé zlato a
druhý titul majstra Slovenska vybo
joval v behu na 300 m prekážok. Ku
všetkým trom medailám pridal aj
osobné rekordy.
Na medailu dosiahol aj Adam
Boškovič, ktorý si z finále na 100 m
prekážok odniesol bronz za osobný
rekord. Ďalší úspech mohol pridať
v behu na 300 m prekážok, ale bol
diskvalifikovaný pre pokazený štart.

Majstrovstvá SR starších žiakov: Adam a Teodor počas súboja nad prekážkami

Medzinárodné stretnutie v Znojme: Teodor, štartové číslo 129

Medzinárodné stretnutie v Znojme: Adam, štartové číslo 131

Majstrovstvá SR do 23 rokov: Rebecca a jej
zlatý dobeh do cieľa
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Hane Zálesňákovej sa výkonom
16,04 s podarilo prebojovať do finá
le na 100 m prekážok, ktoré jej ale
vôbec nevyšlo podľa predstáv a ob
sadila v ňom 7. priečku.
Pochvalu za prejav a výsledky
vzhľadom na vek a pretekárske skú
senosti si zaslúžia aj Regina Slezá
ková (100 m prekážok – 15. miesto,
300 m prekážok – 11. miesto), Lilly
Zivčáková (100 m prekážok – 12.
miesto, 300 m – 12. miesto, 300 m
prekážok – 12. miesto) a Michae
la Kováčiková (100 m prekážok –
16. miesto, 300 m prekážok – 15.
miesto).
V prvej polovici štartového poľa
klasifikovali aj Lauru Sedlákovú,
ktorá na 2000 m žiačok obsadila
12. priečku a na 800-metrovej trati
jej namerali 15. najrýchlejší čas sú
ťaže.
Adam Boškovič a Teodor Volek
reprezentovali SR
Členovia AC Malacky Teodor
Volek a Adam Boškovič reprezen
tovali SR na medzištátnom stretnu
tí v atletike do 16 rokov v Znojme.
V druhom najväčšom juhomorav
skom meste si zmerali sily s najlepší
mi žiackymi atlétmi Česka, Chorvát
ska, Maďarska, Slovenska a Slovin
ska.
Veľmi dobré výsledky zazname
nal ešte len 14-ročný Teodor. V behu
na 100 m prekážok finišoval na 4.
mieste. Darilo sa mu aj v behu na
300 m prekážok, v ktorom obsadil
5. priečku v novom osobnom rekor
de. Teo bol aj súčasťou šprintérskej
štafety Slovenska na 4x 100 m (5.
miesto).
Viacbojársky vicemajster Slo
venska Adam Boškovič štartoval

Rebecca Slezáková
dvojnásobnou majsterkou SR
do 23 rokov
Na majstrovstvách SR v atletike
do 23 rokov v Košiciach sa Rebecce
podarilo zvíťaziť vo finálových be
hoch na 100 m prekážok a na 400 m
prekážok. 17-ročnej členke AC Ma
lacky tak do zbierky tohtoročných
športových úspechov pribudli ďal
šie dva tituly majsterky SR a ďalšie
dve zlaté medaily. V aktuálnej sezó
ne v rámci majstrovstiev SR už spolu
nazbierala úctyhodných 14 medailí,
z toho 12 zlatých a dve bronzové.

Majstrovstvá SR starších žiakov: Teodor zlatý, Adam bronzový na 100 m prekážok

100 m prekážok
1. Rebecca Slezáková (AC Ma
lacky) – 14,10 s
2. Viktória Rusnáková (AK Slávia
TU Košice) – 14,83 s
3. Mia Fotulová (AŠK Slávia Spiš
ská Nová Ves) – 15,06 s
Majstrovstvá SR do 23 rokov: Rebecca na
štarte behu na 400 m prekážok

400 m prekážok
1. Rebecca Slezáková (AC Ma
lacky) – 1:02,26 min

Dva tituly majstra SR
pre Teodora Voleka
Z majstrovstiev SR v atletike
starších žiakov priviezol žiak 9. roč
níka športovej triedy ZŠ Záhorác
ka Teodor Volek dve zlaté a jednu
striebornú medailu. Svoj prvý titul
majstra Slovenska dosiahol v behu
na 100 m prekážok. Ďalší úspech
pridal vo finále behu na 60 m, keď
v konkurencii najrýchlejších žiac

Majstrovstvá SR do 23 rokov: dvojnásobne zlatá Rebecca v strede

Veľmi pekné výsledky dosiahli aj
ďalší naši pretekári. Alex Houn
djo obsadil v hode oštepom vý
borné 5. miesto a zaznamenal
osobný rekord, v skoku do výšky
bol ôsmy a v skoku do diaľky de
siaty v osobnom rekorde. Martina
Moravčíková zaznamenala vo vrhu guľou 6. najdlhší výkon súťa
že a v hode oštepom len tesne za
ostala za hranicou finále (9. miesto).

mimo bodovania. V behu na 100 m
prekážok dosiahol v zime a s nulo
vou podporou vetra solídny výkon
14,42 s a len tesne zaostal za svo
jím osobným maximom. Naopak,
vôbec mu nevyšla diaľka.
V súťaži družstiev dominoval vý
ber Českej republiky, slovenskí at
léti obsadili 5. priečku.
Text: P. Filip, foto: A. V. Hudecová,
T. Náther, P. Macko
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Kvalitná reprezentácia

Dávida Michálka

Počas posledného októbrového víkendu sa v PKO Nitra konal 7. tur
naj najvyššej česko-slovenskej ligy boxu Real Boxing Cup. V drese
BC Stavbár Nitra sa v tejto prestížnej súťaži predstavil tretíkrát aj
Malačan Dávid Michálek (do 92 kg).

Momenty a momentum
v letnej Pohybovni
Momentum je hybnosť, teda po
hyb, ktorý nás ťahal v lete rôznym
smerom. A nebolo toho počas leta
veru málo:
• obrovská dopadová jama (doč
kali sme sa ... naša „maličkosť” je urče
ná na nácvik náročnej akrobacie – asi
najväčšie prekvapenie z materiálne
ho vybavenia v hale doteraz)
• koniec júnového kurzu (veľa zá
bavy a osobné pokroky cvičencov)
• exhibícia na Deň detí (vraj sme
niektorým od dojatia vtlačili slzy do
očí)
• mesiac bez prestávky na júlo
vých táboroch (ešte viac zábavy
a posilnenie komunity)
• úspešná parkour súťaž v Malino
ve (na medailách nám úprimne ne
záleží, ale koľko sa nám ich podarilo
získať, je neuveriteľné)
• „Šošovica mauacká” (prvýkrát po
takmer dvoch rokoch ... už deti nevo
láme na provizórnu v parku ... už to
majú na skok priamo do Cvične)

Hľadáme trénera/trénerku
Ak máš rád pohyb a venuješ sa
mu s láskou, možno hľadáme práve
teba. Vznikol priestor na nové skupi
nové aj indiviuálne hodiny parkou
ru či gymnastiky s dospelými a deť
mi. Je veľmi dobré, ak si študent
alebo absolvent FTVŠ. Pre pozíciu
asistenta trénera je potrebné mať
skončenú strednú školu (alebo byť
v poslednom ročníku) a mať chuť sa
naďalej vzdelávať. Samozrejmosťou
je športová minulosť aj budúcnosť.
Kontakt: pohybovna@gmail.com.
Poďakovanie
Ďakujeme Bratislavskému samo
správnemu kraju za finančnú pod
poru. Hodnota toho, čo robíme, sa
opäť zvýšila zakúpením nového ma
teriálneho vybavenia (obrovská do
padová „duchna” či silové pomôc-

Dávid v tejto súťaži štartoval už
v apríli, keď porazil na body profesi
onálneho MMA bojovníka Melvina
Mane boxujúceho za Prahu. Tentoraz
vo finále podľahol po veľmi vyrovna
nom zápase 28-ročnému Ukrajincovi
Viktorovi Trushovi z Ústí nad Labem.
Tréneri Nitry využili schopnosti
nášho borca aj v 7. kole, kde nášmu
reprezentantovi vo vyraďovacom
zápase skrížil cestu ďalší ukrajinský
boxer Ievgenii Makhteienko, repre
zentujúci Prahu. Dávid zmenu sú
pera na poslednú chvíľu prijal dob
re. 35-ročného boxera, ktorý má 24

profesionálnych zápasov a v profi
ringu debutoval, keď náš borec ešte
netušil o boxe, porazil na body u
všetkých rozhodcov. Vo finále boxo
val náš 7-násobný majster SR aktívne
a zvíťazil 5:0 nad Pavlom Hrivňákom
z Ústí nad Labem.
Real Boxing Cup je veľmi kvalitná
liga a poskytuje športovcom príleži
tosť silnej medzinárodnej konfron
tácie, čo predstavuje pre boxera
ABC Malacky cennú skúsenosť v prí
prave pred blížiacimi sa majstrov
stvami SR.
Text a foto: ABC Malacky

stručne zo športu
FUTBAL
FC Žolík vyhral posledné štyri
zápasy pred prestávkou a v tabuľ
ke prezimuje na 3. mieste.
ŠK Bernolákovo – FC Žolík
1:2
FC Žolík – MFK Rusovce
1:0
TJ Jarovce – FC Žolík
0:1
FC Žolík – ŠK Tomášov
2:1

ky na kondičnú prípravu). Poďako
vanie patrí tiež všetkým, ktorí chodi
li pomáhať počas prerábky nového

Športová
komisia
netradične

priestoru. Práce bolo naozaj veľa
a ešte jej zostáva dosť, pretože v na
šej telocvični stále niečo pribúda.
Nájdete nás na instagrame – po
hybovna, facebooku – pohybovňa
a webe – www.pohybovna.sk
Text a foto: S. Pálka

STOLNÝ TENIS
Malacké ženy sú po troch odo
hratých zápasoch na 5. mieste ex
traligy s bilanciou jedna výhra (nad
Majcichovom 6:2) a dve prehry
(s STC Bratislava 3:6 a Vydranmi
4:6).
Najbližšie vycestujú v sobotu

19. novembra za súperkami do Va
lalík a Ružomberka.
HÁDZANÁ
Nášmu mužskému tímu A od
padol jeden extraligový súper. Šaľa
sa zo súťaže odhlásila, takže liga
pokračuje s 11 tímami. Družstvo
Záhoráci Stupava/Malacky dote
raz odohralo deväť zápasov, z kto
rých dva vyhralo, jeden remizovalo a šesť prehralo.
V tabuľke sú na 8. mieste. Naj
bližšie hrajú v Stupave v sobotu 19.
novembra o 19. hodine proti Hlo
hovcu.
-mb-

Posledné zasadnutie Komisie pre
šport a mládež Mestského zastupi
teľstva v Malackách vo volebnom ob
dobí 2018–2022 bolo veľmi netradičné.
Jej členovia sa zišli v Poľovníckom do
me, kde si zmerali svoje schopnosti
v súťaži streľby zo vzduchovej pušky.
Po športovej časti prišli na rad pra
covné body. Komisia zhodnotila behy
Malacká desiatka a Malacký kilometer,
diskutovala o prípravách slávnostné
ho vyhlasovania najlepších športovcov
mesta za rok 2021 a zhrnula svoju prá
cu za uplynulé 4 roky. Na záver si čle
novia pochutili na poľovníckych špe
cialitách, ktoré zabezpečil člen komisie
Milan Merc.
Text: F. Hlavatý,
foto: D. Pelecová, A. Šurinová
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