
Ešte než prišiel Mikuláš, deti 
v  mestskom stánku dostali jabĺčka, 
čaj a muffiny, ktoré pripravili zamest-
nankyne materskej školy. Publikum 
zabávala princezná Anna, ku ktorej 
sa na pódiu postupne pridali rôz-
ne rozprávkové postavičky: Shrek, 
mimoň, tatko Šmolko či snehuliak 
Olaf. Po parku sa pohybovali anjeli 
s čertíkmi a dobrým deťom rozdávali 
drobné sladkosti. A potom to prišlo. 
Na pódiu sa objavil Mikuláš, a hoci 
rozprával menej než obvykle, poda-

rilo sa. Tri, dva, jedna, teraz! Spoločné 
odratúvanie Mikuláša a detí sa skon-
čilo rozsvietením mestského vianoč-
ného stromu. Ten stojí v  strede vy-
zdobenej vianočnej dedinky a rovno 
pod ním nájdete aj vyrezávaný mest-
ský betlehem.

Mikulášsky podvečer pripravi-
li materská škola, centrum voľné-
ho času, mestské centrum kultúry 
a mesto Malacky. 

Adventné Malacky 2022 pokra-
čujú ďalšími podujatiami. V  piatok 

16. decembra sa začínajú vianočné 
trhy, ktoré potrvajú osem dní. Môže-
te sa tešiť na stánky s občerstvením 
a  remeselnými výrobkami a  aj na 
program. Vystúpia Funny Fellows, 
Maroš Bango, Vidiek, Impulz, a-capel-
la For You či Fčeličky, ale predstavia 
sa aj domáci: deti z malackej Základ-
nej umeleckej školy, dôchodcovia zo 
speváckeho zboru Malinka a  zahrá 
aj známy muzikant František Bečka, 
tentoraz spolu s dychovým kvarte-
tom Jaroslava Jankoviča. Deti poteší 
Hugo Sníček a Divadlo Žihadlo. Tra-
dične počas štvrtej adventnej nedele 
príde do mesta Betlehemské svetlo. 
Prinesú ho naši skauti a budete si ho 
môcť odpáliť v kostole Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie. 

Program Adventných Malaciek 
2022 nájdete na strane 3 a  fotoga-
lériu z Mikuláša na strane 6. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: J. Hargaš
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Požehnaný
 čas 
 všetkým!
Oblátky z pece Vianoce nesú,
pôjdem za vôňou, už cítim, kde sú.
Vykročím mestom v časoch adventu,
čakať na Ježiška budem tu.

Milujme viac, jak sa ľúbiť má,
to je tá záhada vianočná.
Radosťou svetlo zapálim.

Spievajú hviezdy, tak spievam s nimi 
uprostred davov, uprostred zimy.
Chcem Ti byť darom a viacej ľúbiť,
čakať na Ježiška a vždy tu byť.
 
Milujme viac, jak sa ľúbiť má,
to je tá záhada vianočná.

Pieseň vianočné šalalí,
text: Simona Magušinová

 Do mesta prišiel Mikuláš
 decembrové
 zastupiteľstvo

Vo štvrtok 15. decembra o 15. ho-
dine rokuje mestské zastupiteľstvo 
(MsZ). Poslanci majú na programe 
prevažne ekonomické materiály: o. i. 
rozpočet mesta na rok 2023, nové 
znenie všeobecne záväzných naria-
dení či vytvorenie komisií pri MsZ. 
Rokovanie je možné sledovať cez 
www.zastupitelstvo.sk.             -red- 

 Posuny
vývozu
odpadu

V týždni od 26. do 31. decembra 
bude odvoz komunálneho odpadu  
z  rodinných domov posunutý o  je-
den deň (pôvodne pondelkový ter - 
mín sa presúva na utorok atď). Vý voz, 
ktorý vychádza na piatok 6. januára, 
je presunutý na sobotu 7. januára.

Zberný dvor na Partizánskej uli-
ci bude zatvorený od 24. decembra  
do 8. januára. Zberný dvor na Hl-
bokej bude zatvorený od 24. de
cembra do 2. januára a v  piatok 6. 
januára. V  sobotu 7. januára bude 
otvorený.     TEkoS

Mária Kráľovičová stvárnila stovky 
divadelných, filmových, televíznych 
a  rozhlasových postáv. Na doskách 
Slovenského národného divad-
la (SND) účinkovala nepretržite 74 
rokov. Práve SND pripomenulo, že 
popri Hane Meličkovej a Oľge Boro-

dáčovej bola jednou z troch nosite-
liek titulu národná umelkyňa, ktoré 
od čias prezidenta Beneša za obdo-
bie 44 rokov vrcholní predstavitelia 
Československa udelili slovenským 
herečkám. Bola prvou slovenskou 
televíznou herečkou a prvou recitá-

torkou, ktorá slovenskú poéziu pre-
zentovala v recitáloch na troch kon-
tinentoch. Celoživotnú prezývku Ma-
rína dostala podľa jednej z rolí v SND, 
keď hrala v zdramatizovanej Sládko-
vičovej Maríne. 

A  ako to bolo s  hraním v  Malac-
kách? Naše Divadlo na hambálku aj 
SND hralo v  rovnakom čase Ženský 
zákon v záhoráčtine - klasiku Jozefa 
Gregora Tajovského, ktorú do nášho 
nárečia prepísali bratia Moravčíkov-
ci. Práve cez nich prejavila záujem 
zahrať si v tom istom predstavení aj 

Utorok 6. december podvečer. S  pribúdajúcim šerom ustal dážď 
(ktorý by za normálnej zimnej teploty bol snehom) a kláštorné ná-
mestie sa začalo zapĺňať deťmi s rodičmi. dátum jednoznačne napo-
vedal, že prišli vítať Mikuláša. Pri množstve ľudí, ktorí do centra pri-
šli, sa mohlo stať, že niekto nevidel alebo nepočul všetko. napriek 
tomu veríme, že väčšina prítomných si po pandemickej prestávke 
užila príjemný mikulášsky podvečer.

Redakcia mestských médií
vám želá požehnaný
adventný a vianočný čas.
Zozbierali sme pre vás
aj niekoľko vianočných želaní.
Nájdete ich na stránkach
tohto vydania Malackého hlasu.
Želáme vám pohodové
predvianočné čítanie.

Redakcia

Pred pár dňami nás zasiahla smutná správa: vo veku 95 rokov zomre-
la herečka Mária kráľovičová. Rodáčka z Čárov sa vždy hrdo hlásila 
k Záhoriu a v roku 2007 hrala aj v Malackách s členmi divadla na ham-
bálku v predstavení Ženský zákon. Ako inak, po záhorácky. 

 Zomrela hrdá Záhoráčka
 Mária Kráľovičová

Pokračovanie na strane 4
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Navrhované zvýšenie bude na-
príklad v poplatkoch za komunálny 
odpad znamenať o 5 € viac ročne na 
jedného obyvateľa: z  doterajšieho 
ročného poplatku 34,20 € sa navr-
huje 39, 31 € ročne. Daň z nehnuteľ-
nosti za priemerný dvojizbový byt 
sa navrhuje zvýšiť o  4,69 € ročne. 
„Uvedomujeme si, že ide o mimoriad-
ne citlivú vec, pretože momentálne 
všetci ľudia prežívajú zložitú situáciu. 
Hoci to urobiť musíme, snažili sme sa 
navrhnúť zvyšovanie daní a  poplat-
kov v  akej-takej  udržateľnej hranici. 
Ide o  posledné možné riešenie, keď 
iné možnosti už nestačia. Prosíme 
Malačanov o pochopenie. Každé jed-
no euro, ktoré zaplatia svojmu mestu, 
sa im vráti v  podobe kvalitných slu-
žieb mesta, opráv ciest,  škôl či verej-
ného osvetlenia, ale aj výstavby no-
vých cyklotrás a nájomných bytov,“ 
vysvetľuje prednostka Mestského 
úradu v Malackách Ľubica Čikošová. 

V prípade zamestnancov v škol-
stve a  vo verejnej správe sú mestá 
a obce povinné v roku 2023 navýšiť 
ich platy v dvoch etapách (školstvo 
10 % v  januári a 12 % v septembri, 
verejná správa 7 % v januári a 10 % 
v septembri).

n byt 67 m²
daň 2022: 30,82 €
navrhovaná daň 2023: 35,51 € 
zvýšenie: 4,69 €/rok

n byt 70 m² + garáž 18 m²
daň 2022: 52 €
navrhovaná daň 2023: 60,50 €
zvýšenie: 8,50 €/rok

n rodinný dom 160 m²/podlažie
daň 2022: 110,40 €
navrhovaná daň 2023: 121,65 € 
zvýšenie: 11,25 €/rok 

n garáž 20 m²
daň 2022: 22 €
navrhovaná daň 2023: 26 € 
zvýšenie: 4 €/rok

n chata 34 m²
daň 2022: 74,80 €
navrhovaná daň 2023: 85 € 
zvýšenie: 10,20 €/rok

n  rok 2022: 34,20 €/fyzická osoba/ 
rok

n  návrh na rok 2023: 39,31 €/fyzická 
osoba/rok
zvýšenie: 
5,11 €/fyzická osoba/rok. 

Znamená to, že pre 4-člennú rodi-
nu predstavuje navrhovaný nárast 
20,44 € ročne.

Poplatok za drobný stavebný od-
pad, odovzdaný na zberný dvor, sa 
nemení.

Miestne dane a poplatky je mož-
né zaplatiť v  dvoch splátkach. Pre 
obyvateľov nad 62 rokov, zdravotne 
postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi 
sa navrhuje ponechať zľavy z  daní 
a poplatkov.

n daň z nehnuteľností
65 % osoby v hmotnej núdzi 
45 % ŤZP

45 % obyvatelia nad 62 rokov 
(stavby na bývanie, byty)
75 % obyvatelia vo veku 62 až 65 
rokov (záhrady, zastavané plochy, 
nádvoria)
95 % obyvatelia nad 65 rokov (za-

stavané plochy a nádvoria)
65 % obyvatelia nad 65 rokov (zá-
hrady)

n daň za psa
50 % obyvatelia nad 62 rokov

n  poplatok za komunálny odpad  
a drobné stavebné odpady 
30 % obyvatelia nad 62 rokov, ŤZP 
a osoby v hmotnej núdzi

   -red-

Stĺp so sochou sv. Františka Xa-
verského je národnou kultúrnou pa-
miatkou a je to najznámejšia malac-
ká socha. Pochádza z baroka, z obdo-
bia prvej polovice 18. storočia. 

Stojí v hlavnej malackej križovat-
ke uprostred dopravného ruchu. Ply-
nutím času sa jej zužoval jej okolitý 
priestor, až sa ocitla osamotená v do-
pravnom ostrovčeku križovatky.

Mesto navrhlo jeho premiestne-

nie na dôstojnejšie miesto, konkrét-
ne na pripravované nové pešie ná-
mestie. Pamiatkový úrad s týmto ná - 
vrhom súhlasil. Severín sa teda pre-
sunie o pár metrov ďalej a bude sú-
časťou námestia, ktoré vznikne. 

V minulosti ju obyvatelia mylne 
považovali za sochu sv. Severína – 
od tiaľ pochádza aj jej hovorový ná-
zov. Počas odborného reštaurovania 
v roku 1989 akademickým sochárom 

Jaroslavom Kubom na základe skú-
mania atribútov sochy viacerí odbor-
níci potvrdili, že to pôvodne pravde-
podobne mohla byť socha sv. Jána 
Nepomuckeho. Avšak po ďalšom vý - 
skume o niekoľko rokov neskôr ex-

perti dospeli k záveru, že ide o sv. 
Františka Xaverského, ktorého socha 
býva osadzovaná na vysokých stĺ-
poch ako dominanta v centre osídle-
ní. Tým sa zdôrazňoval jeho význam 
ako jezuitu pri upevňovaní katolíckej 
viery a zároveň jedného z najväčších 
misionárov 16. storočia. 

František Xaverský (1506–1552), 
pôvodom baskický Španiel, bol spo-
lu s Ignácom z Loyoly spoluzaklada-
teľom Spoločnosti Ježišovej (jezuit-
ského rádu) a významným misioná-
rom v Ázii. Jeho meno na Slovensku 
nesie katedrála v centre Banskej Bys-
trice a kňazský seminár v Badíne. 

Text: -lp-/TIk, foto: -jh- 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva bude pred-
ložený návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností a poplatkov za ko-
munálny odpad o 15 % pre fyzické aj právnické osoby. Mesto k tomu-
to nepopulárnemu kroku núti inflácia, povinné zvyšovanie platov 
v školstve a verejnej správe, vysoké ceny energií či v prípade Tekosu 
aj výrazné kolísanie cien pohonných látok. Zľavy pre obyvateľov nad 
62 rokov, zdravotne postihnutých a  ľudí v  hmotnej núdzi zostanú 
zachované. Mesto bude rodinám v hmotnej núdzi odpúšťať v plnej 
výške poplatky za materskú školu, základnú umeleckú školu a cen-
trum voľného času.

 Severínek sa sťahuje: najskôr
 do ateliéru, potom na nové
 dôstojné miesto na námestí

dAŇ Z nEHnUTEĽnoSTí – 
PRíkLAdY

PoPLATok ZA koMUnÁLnY 
odPAd

ZvýŠEnIE úĽAv Z MIEST-
nYcH dAní A PoPLATkov

Primátor mesta Juraj Říha: 
„Štát urobil veľmi alibistické gesto. Pozitívne sa od-
prezentoval v médiách k zvýšeniu prídavkov na deti, 
daňového bonusu na deti či platov v školstve a verej-
nej správe. Účet majú zaplatiť mestá zo svojich zdrojov, 
hoci sa inflácia a ceny energií rovnako dotýkajú našich 
mestských výdavkov. Znížili sme už intenzitu verejného 
osvetlenia o 60 % v noci a v návrhu rozpočtu sme zrušili všetky 
odmeny. Ak však chceme udržať pripravené a rozostavané stav-
by, neznižovať stavy zamestnancov v organizáciách či napríklad neškrtať 
auto busy alebo všetky dotácie športovým a seniorským klubom, navrhli sme 
po slancom aj zvýšenie miestnych daní o 15 %. To sa dotkne najmä priemyslu.  
V Malackách totiž z celkového výnosu daní znášajú právnické osoby až 84 %  
a fyzické osoby len 16 %. Ako som sľúbil pred voľbami, budem veľmi pozorne 
sledovať vplyvy našich rozhodnutí na zraniteľné skupiny obyvateľov. Preto sme 
súbežne navrhli poslancom aj zvýšenie doterajších úľav pre osoby v hmotnej 
núdzi, ťažko zdravotne postihnutých a seniorov nad 62 rokov rovnako o 15 %, 
čiže navýšenie miestnych daní sa ich vôbec nedotkne. Pri poplatku za ko-
munálne odpady kopírujeme zvýšenie cien, ktoré musíme platiť za zvoz a lik-
vidáciu odpadu na skládke.”

Základné školy (jedálne a školské kluby detí) +131 598 €
Materská škola, CVČ, Základná umelecká škola +298 759 €
Mestské centrum sociálnych služieb, AD HOC, MCK +466 769 €
MESTO (MsÚ, budovy, verejné osvetlenie, MsP, detské jasle) +644 261 €
SPOLU +1 541 387 €

nárast výdavkov na platy a energie 

Socha svätého Františka Xaverského, ktorú Malačania poznajú pod 
názvami Severín alebo Severínek, sa pomaly lúči so svojím starým 
miestom. o pár dní ju presťahujú do ateliéru na odborné reštaurova-
nie. keď sa vráti do Malaciek, nájde svoje nové miesto o pár metrov 
ďalej od svojho pôvodného – na novom pešom námestí, ktoré prá-
ve vzniká na mieste bývalého parkoviska nad podzemnou garážou 
v centre mesta.

 Inflácia, vysoké ceny energií  a zákonné povinnosti  uložené štátom 
 nútia mesto  čiastočne  zvyšovať dane a poplatky

celkový výnos miestnych daní 
a poplatkov
n  právnické osoby    

(firmy a podnikatelia)
n fyzické osoby (obyvatelia)

Revitalizácia zahŕňa predovšet-
kým úpravu stredového ostrovčeka,  
konkrétne výmenu zámkovej dlaž by 
za novú a výsadbu zelene. Kruhový 
objazd bude mať vybudovaný pás 
pre nadrozmernú dopravu, vodo-
zádržné jazierko a  pestrú skladbu 
zelene vrátane nenáročných cibuľo-
vín a trvaliek či níz korastúcich drevín 
odolných voči su chu.

Revitalizovaný kruhový objazd 
spolu s  ďalšími opatreniami v mes-
te pomôže svojou troškou znížiť ná-
sledky klimatickej zmeny v tejto frek-
ventovanej lokalite a zároveň zlepší 
vzhľad priestoru na vyťaženom vstu-
pe do mesta. Tento projekt podporil

 Text: -jh-, foto: -otano- 

 obnova kruhového objazdu pri Malavii
Aktuálne prebieha očakávaná obnova kruhového objazdu na Pezinskej ulici medzi nákupným centrom 
oc Malavia, Tescom a Javorovou ulicou. Práce sa mali začať už v prvej polovici novembra, no z dôvodu 
ne nastúpenia vysúťaženého do dávateľa sa verejné obstará vanie muselo zopakovať, čo práce posunulo 
o niekoľko týždňov. nový zhotoviteľ by mal práce dokončiť do konca tohto roka.
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u  nás. Spomína režisér Divadla na 
hambálku Vlado Zetek: „Od takej veľ-
kej hereckej osobnosti som to vôbec 
nebral ako vtip, naopak, vnímal som 
to ako poctu, česť a  vyznamenanie 
nášmu divadlu. V  SND aj u  nás hrala 
postavu klebetnice Dory. Tešil som sa, 
že môžem režijne viesť takú osobnosť 
a mal som radosť aj za našich hercov, 
že majú výnimočnú príležitosť stáť na 
jednom javisku s  pani Kráľovičovou.” 
Profesionálni herci sa môžu v divadle 
spoľahnúť na pomoc inšpicienta (re-
žisérovho pomocníka, ktorý dozerá 
na priebeh predstavenia) a  v  šatni 

majú cez reproduktor odposluch 
to ho, čo sa deje na javisku, avšak 
v ochotníckom divadle takýto servis  
nie je. Ako si s tým v Malackách po-
radila pani Marína? „Počas celého 
predstavenia pokorne sedela v portá-
li, všetko sústredene sledovala a trpez-
livo čakala na svoj výstup. Bol to ma-
ximálny prejav profesionality. Mimo 
javiska bola ako živel a bola veľmi ve-
selá. Zažili sme s ňou neopakovateľné 
a  nezabudnuteľné chvíle,” pokračuje 
v spomínaní V. Zetek.

Zuzana Bertová (Chrustová) hrá 
v malackom Ženskom zákone Bjetu  
a  s  klebetnou Dorou má niekoľko 

dialógov. „Pani Kráľovičová bola veľ-
mi milá a srdečná. Pri nej sme mali 
ešte väčšiu trému než obvykle, ale vô-
bec nám nedávala najavo, že my sme 
obyčajní ochotníci, a ona je hviezdou 
z  národného.” Svoje spomienky na 
spoločné účinkovanie na malac-
kom javisku pridáva ďalšia herečka 
Divad la na hambálku Renata Biksad-
ská: „Pani Marína Kráľovičová hrala  
s nami dvakrát. Bola veľmi milá, prí-
jemná, priateľská, žartovala s nami. 
Pred predstavením ale bola plne sú-
stredená, profesionálna. Počas dialó-
gov nechala vyniknúť nás, nesnažila 
sa na  seba  pútať  pozornosť. S lás-

kou na ňu často spomíname. Teraz už  
spolu s naším krstným otcom Miškom 

Dočolomanským nás budú povzbu-
dzovať z hereckého neba.”

Veľkej herečke a hrdej Záhoráč ke 
všetci hambálkovci odkazujú: „Bolo 
nám cťou, pani Marína. Na naše spo-
ločné chvíle v Divadle na hambálku  
aj na doskách, ktoré znamenajú svet, 
nikdy nezabud ne me. Zostanete na-
vždy v našich srdciach. Odpočívajte  
v  pokoji.”

PS: V  čase našej uzávierky prišla 
ďalšia smutná správa: zomrela he-
rečka Soňa Valentová. Spolu s  pani 
Marínou hrali v SND práve v záhorác-
kom Ženskom zákone. Snáď to tak 
chcel osud, že obe boli nielen dobrý-
mi priateľkami a mali v divadle spo-
ločnú šatňu, ale do hereckého neba 
odišli takmer súčasne. Vďaka obom 
za krásne televízne i  divadelné po-
stavy. Česť ich pamiatke.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. osuský 
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Malacké kino žilo dva dni ra-
dosťou, úsmevom, farbami, tan-
com, spevom a  emóciami rôzneho 
druhu. Zo začiatku bola síce tréma 
a  stres, avšak prevládalo nadšenie 
a najmä súdržnosť medzi žiakmi, 
že môžu predviesť všetko to, čomu 
sa naplno venovali od októbra. Po-
tešili svojich rodičov, starých rodi-
čov, priaznivcov ZUŠ aj učiteľov. 

Svoje umelecké pásmo predstavia 
aj žiakom základných škôl a malac-
kým seniorom. 

Predstavenie je zložené z  hier, 
tancov a  piesní z  rôznych regió-
nov Slovenska – myjavských 
kopaníc, Liptova, Šariša či Ho-
rehronia. V  programe účinkova-
lo päťdesiattri tanečníkov a  se-
dem žiakov z  hudobného odbo - 

ru, ktorých pripravili kolegovia 
hudob níci.

Žiačky tanečného odboru naštu-
dovali choreografiu pod vedením 
Kataríny Saňkovej. Program dopl-
nili najmenší tanečníci z  prípravky 
s tancom Kukulienka pod vedením 
Simony Dermekovej. Scénu dotvo-
rili krásnymi kulisami inšpirovaný-
mi čičmianskym vzorom učitelia 

výtvarného odboru Róbert Makar 
a Kateřina Makar Václavková. Keďže 
program bol dosť náročný na prez-
liekanie, v  zákulisí na generálkach 
aj počas predstavení ochotne po-
máhali maminky. Na druhé predsta-
venie nás prišiel pozrieť aj Mikuláš, 
z čoho mali deti veľkú radosť. 

Žiaci ZUŠ rozdávali radosť aj 
mimo svojich dvoch predstavení 
– prišli zaspievať seniorom v  Mest-
skom centre sociálnych služieb a 
v nemocnici. 

Text: ZUŠ Malacky, 
foto: S. osuský

naša Základná umelecká škola v Malackách pripravila v tomto predvianočnom čase pre rodičov a priazniv-
cov školy hudobno-tanečné predstavenie folklórneho charakteru vIAnocE So ZUŠ. Počas dvoch predsta-
vení (5. a 6. decembra) si mohli diváci zaspomínať na to, ako sa trávili vianoce kedysi, vypočuť či zaspievať 
si vianočné koledy a oceniť účinkujúcich potleskom.

 ZUŠkári rozdávali  radosť

 Zomrela hrdá Záhoráčka Mária Kráľovičová
Dokončenie zo strany 1
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Séria kníh o  histórii 
nášho mesta pokra-
čuje. Po malackom 
zdravotníctve pri-
chádza nová kniha   
Malacké školstvo  
v historickom vývo-
ji, obrazoch a  spo-
mienkach.

Autori Stano Bellan 
a  Martin Macejka pribli-
žujú dejiny školstva v Ma-
lackách od jeho prvopo-
čiatkov v 16. storočí, cez 
významných učiteľov, ča - 
sy vojen či socializmu až 
po dnešok. Historické 
fakty a fotografie dopĺňa-
jú zaujímavosti a osobné 

 Prichádza história malackého školstva
 v knižnej podobe a Igráček Macek

spomienky pedagógov. 
Knihu Malacké školstvo 
v historickom vývoji, 
obrazoch a spomien-
kach si môžete zakúpiť 
v Turisticko-informačnej 
kancelárii na Záhorác - 
kej ulici. Stojí 17 €.

Do ponuky TIK-u pri-
budli aj ďalšie novinky: 
obal na suvenírové zbe-
rateľské bankovky (3 €) 
a  retro hračka Igráček  
vo verzii  Macek (6 €).

Informácie:
www.tikmalacky.sk. 

-lp-/-otano-

Zdravím všetkých Malačanov!
Želám všetkým krásne 
Vianoce prežité hlavne 
v zdraví a pohode, 
nech sa vám dostáva 
čo najviac lásky a nech sa 
aj vám chce stále lásku – 
dobro aj rozdávať, 
lebo to je najväčšie šťastie!

vaša Soňa norisová

Drahí moji spoluobčania Malačania!
Dovoľte, aby som touto cestou vyslovil presvedče
nie, že s láskou a porozumením prežijeme ti eto 
ťažké časy, keď nám vojna a inflácia klopú na 
dve re. Želám všetkým pokojné vianoč
né sviatky, v novom roku čo najmenej  
politických turbulencií a pek né stret

nu tia pri akejkoľvek práci v prospech mesta. Verím, 
že aj ja ich zažijem s priateľmi v MCK, v školách  
s malými recitátormi a milými kolegami Divadla 
na hambálku a Falangíru, ktorým želám aj v no
vom roku výrazné umelecké výboje.  
          Alfréd Swan

Zdravím všetkých čitateľov 
Malackého hlasu
a zároveň priaznivcov 
divadla a seriálu 
Druhá šanca. 
Všetkým Malačanom 
želám prekrásne 
sviatky a teším sa 
z vašej priazne. 
Zostaňte zdraví 
a majte sa radi! 
Šťastné a veselé!

Barbora Bezáková

Milí Malačania,
nech vám oči šťastím žiaria!
Kde je radosť, tam je cesta.

Libuša Čtveráková ml.

Ďakujem ti, rok 2022.
Bol si nádherný. 
A vítam ťa, rok 2023.
Učme sa opäť od detí to,
na čo my dospeláci už častokrát
zabúdame: tešiť sa z maličkostí,
rozdávať úsmev a objatie, 
nestrachovať sa z budúcnosti,
žiť tu a teraz naplno.
Nech je každý jeden deň
v roku 2023 tým najkrajším
dňom nášho života.

Mia králová
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„Jsem strašlivý loupežník Lot-
rando,” povedal s  previnilým 
výrazom v  tvári. vôbec to ne-
znelo strašidelne, skôr rozto-
milo. Pamätáte si rozprávku 
Lotrando a  Zubejda? Mladého 
zbojníka Lotranda hral vtedaj-
ší študent réžie pražskej FAMU 
(Filmovej a  televíznej fakulty 
Akadémie múzických umení) 
Jiří Strach. od nakrútenia roz-
právky uplynulo už 26 rokov 
a Jiří Strach je dnes uznávaným  
režisérom. v  novembri so svo-
jím štábom nakrúcal v  našom  
kaštieli. veľmi ochotne sa s na-
mi stretol a venoval nám kúsok 
svojho času.

„V  malackom kaštieli nakrúcame 
osemdielny seriál Lovec,” začal svoje 
rozprávanie režisér. „Je to detektívna 
mystery s  témou vyháňania duchov 
a  exorcizmu. Vznikajú tu scény, ktoré 

sa odohrávajú v stredoškolskom inter-
náte pod správou ženského katolícke-
ho rádu. No a kde je príliš veľa svätosti, 
tam príde diabol. Viac toho prezradiť 
nemôžem,” dodal s úsmevom.

Ako 15-ročný sa rozhodol, že chce 
byť režisérom. Počas štúdia hrával vo 
filmoch a seriáloch, ale vždy bol pre-
svedčený, že bude stáť za kamerou. 
„Dnes mi občas malú hereckú rolu – 
blbca, policajta alebo funebráka – dá 
nejaký režisér. Raz ma režisér Hynek 
Bočan obsadil do úlohy farára. Na-
krúcali sme na cintoríne, keď vtom za 
mnou prišla nejaká stará pani a chce-
la, aby som ju vyspovedal,” spomína 
s  úsmevom J. Strach. „My režiséri si 
občas robíme takéto naschvály. Naprí-
klad ja som pred časom obsadil reži-
séra Filipa Renča, ktorý hral sám seba. 
Urobil som z neho totálneho blbca, ale 
on mi to určite vráti.” Tvrdí, že réžia ho 
napĺňa viac ako herectvo, ale herec-
ká skúsenosť pomáha: „Všetky po-
stavy, ktoré režírujem, si sám pre seba 
zahrám, aby som vedel, čo vlastne bu-
dem od herca chcieť.”

Jiří Strach sa v posledných rokoch 
venuje nakrúcaniu najmä mysterióz-

nych filmov či seriálov (Ztracená brá-
na, Ďáblova lest, Labyrint). Na Slo-
vensku ho okrem Lotranda či seriá lu 
Bylo nás pět poznáme predovšet-
kým ako režiséra obľúbených rozprá-
vok Anjel Pána 1 a Anjel Pána 2. Prí-
behy nešikovného anjela Petronela 
a  zlomyseľného čerta Uriáša sú na-
krútené s veľmi láskavým humorom 
a majú u nás veľa priaznivcov. Režisé-
ra sa preto často pýtajú na prípadný 
tretí diel. „Uvidíme. Často hovorím, že 
dva diely stačia. Vnímam to, že máme 
požehnanie od Pána Boha, lebo mu 
týmto robíme reklamu. Možno nám te-
da pošle do cesty nejaký signál či zna - 
menie, že je správna chvíľa na tretí diel.”

Počas rozprávania s  pánom reži-
sérom sme sa dozvedeli zaujímavé 
veci o jeho vzťahu k Záhoriu: „Záho-
rie mám veľmi rád. Päť rokov som žil so 
Slovenkou, ktorá sa narodila v Malac-
kách, potom žila v Bratislave a neskôr 
v  Prahe. V  Jakubove mala starenku, 
tam sme za ňou chodievali, čiže pred 
20 rokmi som tu trávil pomerne veľa 
času. Aj preto mám teraz – pri na-
krúcaní v  malackom kaštieli – pocit, 
že som vlastne prišiel domov.” A ešte 
niečo nám prezradil: „Vždy, keď niekto 
ohovára Záhorákov, zastanem si ich.”

Jiří Strach je v  kontraste s  jeho 
priezviskom považovaný za jed-
ného z  najláskavejších režisérov. 
Je tiež hlboko veriacim človekom 
a  svoju vieru dáva verejne najavo. 
„Počas adventu rád chodím na rorát-
ne omše, ktoré sa konajú v tme. A v tej 
tme vidíme svetlo, Ježiša. Je to nádej 
aj do nášho súčasného sveta, ktorý je 
v mnohých smeroch hysterický a zba-
vený súdnosti a rozumu. Mám sa vždy 
k čomu upnúť, je to moja kotva, je to 
niečo, čo nás presahuje. Preto ma nik-
to nemôže nahnevať ani rozhodiť. Ak 
máme túto svoju istotu, potom môže-
me byť v živote láskaví.”

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: Česká televízia, J. Hargaš 

 Režisér J. Strach:  Záhorákov si vždy zastanem

do mesta prišiel 
Mikuláš
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Českí filmári v našom kaštieli
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Referendová otázka:
„Súhlasíte s tým, že predčasné skon-

čenie volebného obdobia Národnej 
rady SR je možné uskutočniť referen-
dom alebo uznesením Národnej rady 
SR, a to zmenou Ústavy SR tak, že:
• v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka 
a tieto slová: „ak v súlade s touto ústa-
vou nedôjde k predčasnému skončeniu 
volebného obdobia Národnej rady SR.”;
• v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové 
písmeno b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného 
obdobia,” 
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú 
ako písmená c) až g);
• v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „vo leb ného 
obdobia” vkladá čiarka a slová „pred-
časným skončením volebného ob do-
bia”;
• v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medziná-
rodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4” 
vkladá čiarka a tieto slová: „na prija-
tie uznesenia o predčasnom skončení 
volebného obdobia Národnej rady SR 
podľa čl. 86 písm. n)”;
• v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré 
znie: 

„n) uznášať sa na predčasnom skonče-
ní volebného obdobia Národnej rady 
SR; prijaté uznesenie je všeobecne zá-
väzné a vyhlasuje sa rovnako ako zá-
kon.”;
• v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripá jajú  
tieto slová: „vrátane predčasného 
skončenia volebného obdobia Národ-
nej rady Slovenskej republiky.”;
• Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási 
pred seda Národnej rady SR ako ústav-
ný zákon.”?

Právo hlasovať: 
•  právo hlasovať má občan Slovenskej 

republiky, ktorý má právo voliť do 
Národnej rady SR, t. j. ktorý najne-
skôr v deň konania referenda dovŕši 
18 rokov,

•  prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodu ochrany verejné-
ho zdravia, ak osobitný zákon v ča se 
pandémie neustanoví inak.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / REFERENDUM

Všetko zmizne, 
len stopy Tvojej lásky a spomienky 
na predobré srdce nám zostanú.
12. decembra sme 
si pripomenuli 
smutné 8. výročie,  
čo nás navždy 
opustila naša dra-
há Eva Sajková. 
S láskou a úctou 
spomínajú manžel a synovia s ro-
dinami.

23. decembra uply- 
 nie 35 rokov od 
úmrtia mojej ma-
minky Albíny Bri-
michovej. Čas ply-
nie neúprosne rých-
lo, ale spo mien ky 

zostávajú. Spomína dcéra Gabika.

11. decembra 
sme si pripome-
nuli 1. výročie, čo 
nás opustila naša 
milovaná mama, 
manželka a pani 
učiteľka dagmar 

klempová. S láskou spomínajú 
manžel, synovia s rodinami, ostatná 
rodina a priatelia. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

V očiach slzy, v srdci žiaľ...
To najdrahšie nám osud vzal. 

18. novembra sme 
si pripomenuli ne-
dožitých 76 rokov 
Zitky Markovej. 
Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú 
spomienku. S  lás-

kou spomína celá rodina.

Kto ju poznal, spomenie si. 
Kto ju mal rád, nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.

24. decembra si 
p r i p o m e n i e m e 
11. výročie, čo nás 
opustila naša dra-
há Anička Fáb-
ryová. S  láskou 
spo mína celá ro-

dina.

klub filatelistov ZSF 52 – 32 Malacky, ZŠ dr. J. dérera Malacky, cvČ 
Malacky a Mck Malacky
pozývajú verejnosť na 

Zimnú zberateľskú burzu – 
stretnutie zberateľov všetkých 
zberateľských odborov
(známky, mince, bankovky, pohľad ni ce, telefónne karty, kalendáriky, pivné  
suveníry, starožitnosti, figúrky z kinder vajíčok, hokejové kartičky, odznaky...)
v sobotu 17. decembra 2022 od 8.00 do 12.00 h 
v jedálni ZŠ dr. J. dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky

VSTUPNÉ: 0,50 €, mládež do 15 rokov vstup zdarma 

na burze bude možnosť zakúpiť si nový poštový lístok z edície Malac-
ky dnes č. 53 s obrázkom Božej muky, už štvrtej  v poradí.

Maličký anjelik v okne stál
a krásne Vianoce
všetkým ľuďom prial.
Aby v novom roku 
zdravie, šťastie 
aj lásku mali 
a stále sa na seba 
usmievali.

Vážený pán primátor
a poslanci,
ďakujem za to, že podporujete
seniorov v meste Malacky.
Vďaka tomu spolu vytvárame
hodnoty, ktoré sú potrebné
a pre nás seniorov dôležité.
Krásne Vianoce a šťastný 
nový rok želá 

Ružena Mrázová, 
predsedníčka okresnej organizácie 

Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Malackách

Klub filatelistov 
ZSF 52–32 
želá svojim členom 
šťastné a pokojné prežitie 
vianočných sviatkov 
v kruhu rodiny, 
pevné zdravie a veľa 
zberateľských úspechov
v roku 2023.

Vezmi dnes sviečku do dlaní,
zašepkaj tíše želaní.
Pozri sa hore do neba,
svieti tam hviezda 
pre teba,
v jej svetle sa ligoce.
Želáme vám krásne Vianoce.

Skauti 69. zboru Malacky

75 rokov
Ján Bolf
Eva Ftáčniková 
Marta Chmelová
Viera Michálková
Otília Novotová
Janka Ort-Šnepová 
Dušan Rusňák
Mária Šašová 

80 rokov
Mária Žáková

85 rokov
Mária Albrechtová
Michal Chrenko 

90 rokov
Albína Kuffová
Vlasta Škodová

91 rokov
Gertrúda Kožuchová

94 rokov
Lýdia Polakovičová

Srdečne blahoželáme!

Anton Čederle, Kuchyňa
Anton Haramia, Malacky
Jozef Studenič, Závod
Rastislav Jelemenský, Plavecký 
Štvrtok
Ondrej Osuský, Lakšárska Nová Ves 
Helena Salayová, r. Grundzová, 
Zohor
Mária Trajlinková, r. Benkovičová, 
Moravský Svätý Ján 

Mária Vícenová, Studienka
Ružena Hluchá, r. Šípová, 
Malacky
Janka Šimunová, r. Sedláková, Ma-
lacky
Pavel Gajdár, Malacky
Renáta Kuklovská, Malacky
Vojtech Mízner, Kostolište
Terézia Balážová, r. Malíková, 
Studienka

Tara Líšková a Samuel Mihálik

dEcEMBRoví JUBILAnTI

PovEdALI SI Áno

oPUSTILI nÁS

SPoMIEnkY Komisia športu a mládeže
Mestského zastupiteľstva
v Malackách
želá všetkým športovcom 
šťastné a veselé Vianoce,
ďakuje im za reprezentáciu
nášho mesta v roku 2022.
Do nasledujúceho roka
im praje 
pevné zdravie 
a veľa športových 
úspechov.

Okrsok č. 1
ZŠ Štúrova, Štúrova 142A, 
školský klub č. 1, prízemie

Okrsok č. 2
ZŠ Štúrova, Štúrova 142A, 
školský klub č. 2, prízemie

Okrsok č. 3
ZŠ dr. J. dé rera, Ul. gen. M. R.  
Štefáni ka 7, č. d. 41, prízemie

Okrsok č. 4
Základná umelecká škola, 
Záhorácka 1918, č. d. 1, prí-
zemie 

Okrsok č. 5
Mck, Záhorácka 1919/19, 
knižnica

Okrsok č. 6
Spoločenský dom – obrad-

ná sieň, Bernolákova 2954, 
prízemie

Okrsok č. 7
ZŠ dr. J. dé rera, Ul. gen.  
M. R. Štefáni ka 7, č. d. 60, prí-
zemie

Okrsok č. 8
ZŠ Záho rác ka, Záhorácka 
95, II. B trieda, prízemie

Okrsok č. 9
MŠ, Jána Kollára 2, trieda  
č. 3, prí ze mie

Okrsok č. 10
cvČ, Martina Rázusa 30, pa-
vilón Komunitného centra

Okrsok č. 11
H S F, s. r. o., Jesenského 50, 
vestibul

Okrsok č. 12
Pálffyovský kaštieľ, Zá-
mocká 14, prízemie vľavo

UPoZoRnEnIE:
Obyvatelia, ktorí majú tr  valý 
pobyt na adrese „Mesto Ma-
lacky”, čiže bez ulice a čísla, 
hlasujú v okrsku číslo 7, v ZŠ 
Dr. J. Dérera.

volič, ktorý má trvalý pobyt 
na území Slovenskej republiky 
a v deň konania referenda ne-
bude môcť hlasovať v mieste 
svojho trvalého pobytu, môže 
požiadať obec svojho trvalého 
pobytu o vydanie hlasovacieho 
preukazu. Hlasovací preukaz 
umožňuje hlasovať v ktorom-
koľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu štyrmi spô-
sobmi: osobne, v  listinnej forme, 
mailom alebo prostredníctvom 
splnomocnenej osoby. 
oSoBnE najneskôr posledný pra-
covný deň pred referendom (t. j. 20. 1.  
2023) v úradných hodinách Klient-
skeho centra MsÚ Malacky. Obec vy-
dá hlasovací preukaz bezodkladne. 
v LISTInnEJ FoRME tak, aby žiadosť 

bola doručená obci najneskôr 15 pra-
covných dní pred referendom (t. j. 2. 
1. 2023). Adresa: Mestský úrad, Ber-
nolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.
MAILoM na adresu volby@malac-
ky.sk tak, aby žiadosť bola doručená 
obci najneskôr 15 pracovných dní 
pred referendom (t. j. 2. 1. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje 
o voličovi:
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, uli-

ca, číslo domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú 

obec doručí hlasovací preukaz.
Obec zašle hlasovací preukaz do-

poručenou zásielkou „Do vlastných 
rúk“ najneskôr tri pracovné dni od 
doručenia žiadosti. 

PRoSTREdnícTvoM SPLnoMoc-
nEnEJ oSoBY najneskôr v posledný 
pracovný deň pred referendom (t. j. 
20. 1. 2023).
Žiadosť musí obsahovať údaje 
o vo ličovi:
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, uli-

ca, číslo domu),
Ak volič v žiadosti uvedie, že hla-

sovací preukaz prevezme iná osoba,  
musí uviesť jej meno, priezvisko a čís - 
lo občianskeho preukazu. Táto osoba 
je povinná prevzatie hlasovacieho 
preukazu potvrdiť svojím podpisom.

od 7.00 do 22.00 h

Adresy volebných miestností

Hlasovací preukaz

Informácie: 
www.malacky.sk, časť REFEREndUM 
www.minv.sk/?referendum
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Dátum Deň
PAPIER PLASTY BIO

I. a II. obvod III. a IV. obvod I. a II. obvod III. a IV. obvod I. a II. obvod III. obvod IV. obvod

 vývoz triedeného odpadu
z rodinných domov – I. polrok 2023

4. 1. 2023 Streda 4
5. 1. 2023 Štvrtok 4

13. 1. 2023 Piatok 4
18. 1. 2023 Streda 4

1. 2. 2023 Streda 4
3. 2. 2023 Piatok 4

10. 2. 2023 Piatok 4
15. 2. 2023 Streda 4

1. 3. 2023 Streda 4
3. 3. 2023 Piatok 4
7. 3. 2023 Utorok 4

10. 3. 2023 Piatok 4
14. 3. 2023 Utorok 4
15. 3. 2023 Streda 4
21. 3. 2023 Utorok 4
22. 3. 2023 Streda 4
28. 3. 2023 Utorok 4
29. 3. 2023 Streda 4

4. 4. 2023 Utorok 4
5. 4. 2023 Streda 4
8. 4. 2023 Sobota 4

12. 4. 2023 Streda 4
13. 4. 2023 Štvrtok 4
15. 4. 2023 Sobota 4
18. 4. 2023 Utorok 4
19. 4. 2023 Streda 4
25. 4. 2023 Utorok 4
26. 4. 2023 Streda 4

3. 5. 2023 Streda 4
4. 5. 2023 Štvrtok 4
6. 5. 2023 Sobota 4

10. 5. 2023 Streda 4
11. 5. 2023 Štvrtok 4
13. 5. 2023 Sobota 4
16. 5. 2023 Utorok 4
17. 5. 2023 Streda 4
23. 5. 2023 Utorok 4
24. 5. 2023 Streda 4
30. 5. 2023 Utorok 4

2. 6. 2023 Piatok 4
6. 6. 2023 Utorok 4
7. 6. 2023 Streda 4 4
9. 6. 2023 Piatok 4

13. 6. 2023 Utorok 4
14. 6. 2023 Streda 4
20. 6. 2023 Utorok 4
21. 6. 2023 Streda 4
27. 6. 2023 Utorok 4

Triedený odpad z  BYTOVÝCH DOMOV sa vyváža každý  týždeň.
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Zberný dvor 
Hlboká: 
začína sa
 elektronická
 evidencia
 odpadov

Mestská komunálna spoloč-
nosť TEkoS prechádza na no-
vý systém elektronickej evi-
dencie odpadov na zbernom 
dvore Hlboká. keďže je po-
trebné každého obyvateľa na-
novo zaregistrovať, zaberie to 
určitý čas. Prosíme preto o tr-
pezlivosť všetkých, ktorí prí-
du na zberný dvor odovzdať 
odpad.

V  záujme urýchlenia procesu 
je potrebné, aby každý, kto príde 
odovzdať odpad, mal prichystané 
potrebné doklady.

obyvatelia s trvalým pobytom 
v Malackách:
•  platný občiansky preukaz s  uve-

denou ulicou trvalého pobytu 
v Malackách, 

•  doklad o  uhradení poplatku za 
komunálny odpad (výpis z  účtu, 
šek z pošty, potvrdenie z poklad-
ne mestského úradu).

obyvatelia s  trvalým pobytom 
Malacky (bez uvedenia adresy 
v  občianskom preukaze), ktorí 
užívajú v  Malackách nehnuteľ-
nosť a sú platcami poplatku: 
•  platný občiansky preukaz, 
•  doklad o  uhradení poplatku za 

komunálny odpad.

obyvatelia s  trvalým pobytom 
mimo Malaciek, ktorí užívajú 
v Malackách nehnuteľnosť na zá-
klade nájomnej zmluvy (byt, zá- 
  hradu a pod.) a platia poplatok: 
•  platný občiansky preukaz, 
•  doklad o  uhradení poplatku za 

komunálny odpad.

obyvatelia s  trvalým pobytom 
mimo Malaciek, ktorí užívajú 
v  Ma lackách nehnuteľnosť (sú 
v nájme) a poplatok za nich platí 
vlastník nehnuteľnosti: 
•  platný občiansky preukaz, 
•  doklad o  uhradení poplatku za 

komunálny odpad – v sprievode 
majiteľa nehnuteľnosti.

občan/fyzická osoba môže 
na zbernom dvo re bezplatne odo-
vzdať biologicky rozložiteľný rast-
linný odpad, objemný odpad, pa-
pier, plasty, sklo. Poplatok za drob-
ný stavebný odpad zostáva v  pô-
vodnej výške. 

Fyzické osoby, ktoré nemajú 
uhradený poplatok za komunál - 
ne služby mestu Malacky, môžu 
odovzdať odpad na zbernom dvo-
re za poplatok podľa aktuálneho 
cenníka spoločnosti  TEKOS.

Právnické osoby/firmy môžu 
odovzdať odpad na zbernom dvo-
re za poplatok podľa ak tuálneho 
cenníka spoločnosti TEKOS. Je po-
trebné, aby mali pripravené údaje 
o  firme (IČO, DIČ, IČ DPH, adresa 
sídla).

TEkoS
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Súčasťou večierka  
bola aj tombola, pro-
stredníctvom ktorej 
mali zamestnanci 
spoločnosti možnosť 
charitatívne podporiť 
azylový dom Betánia 

v  Ma lackách. Azylo-
vé centrum Betánia 
vzniklo v roku 2006 
a svoje služby posky- 
tuje týraným ženám 
s deťmi a mužom bez  
domova. Môže tam 

nájsť útočisko celko-
vo až 45 osôb. V zaria 
dení sa poskytuje 
ubytovanie na určitý 
čas, sociálne poraden-
stvo, nevyhnutné oša-
tenie a obuv, ako i po-

moc pri pracovnom 
uplatnení.

FirstFarms vyzbiera-
nú sumu význam ne  
navýšila a konateľ spo- 
 ločnosti FirstFarms  
Søren Nielsen ju odo-
vzdal spolu so zá-
stupcami zamestnan-
cov zástupkyni riadi-
teľky azylového do- 
 mu Kataríne Baťkovej. 

Spoločnosť First Farms 
aj takýmto spô sobom 
pomáha so ciálne 
slabším obyvateľom 
a tým, ktorí potrebu-
jú našu pomoc, aby 
mohli žiť dô stojný ži-
vot.

Text a foto: 
FirstFarms

Spoločnosť FirstFarms podporila dobrú vec
Začiatkom decembra sa uskutočnil po dvojročnej prestávke Far-
mársky večierok poľnohospodárskej spoločnosti FirstFarms, kto- 
rý bol zároveň aj oslavou dožiniek a skončenia kalendárneho roka. 
Spoločnosť FirstFarms pôsobí na Záhorí už 17 rokov. Za ten čas 
sa vypracovala na významného lokálneho zamestnávateľa, ktorý  
svojím zahraničným zázemím poskytuje svojim zamestnancom 
možnosť stabilného zamestnania.

MESTo MALAckY
hľadá 

brigádnika
do karanténnej
stanice
Pracovnoprávny vzťah:
dohoda o pracovnej činnosti

dohodnutá práca:
kŕmenie psov, čistenie kotercov, 
misiek, výmena vody, dezinfekcia 
kotercov, venčenie psov z karan-
ténnej stanice, podávanie liekov 
v prípade užívania, zabezpečenie 
veterinárnej starostlivosti v prí-
pade potreby

Rozsah pracovného času: 
40 h mesačne (maximálne 10 h 
týždenne)
odmena: 5 €/h
obdobie: 1. 1.–31. 12. 2023
Miesto výkonu práce: 
Karanténna stanica Malacky

Písomnú žiadosť pošlite najne-
skôr do 31. decembra na adresu 
Mestský úrad Malacky, Berno-
lákova 5188/1A, 901 01 Malac-
ky alebo na e-mailovú adresu  
jana.jezkova@malacky.sk.

Bližšie informácie: 
tel. číslo 034/7966 181
Kontaktná osoba: 
Ing. Jana Ježková, referent život-
ného prostredia MsÚ Malacky

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Regionálne kolo detského 
štafetového krosu 

Prípravka AC Malacky využi-
la výhodu domáceho prostredia 
a v oboch súťažných kategóriách zví-
ťazila v obľúbenej tímovej štafete na 
4x 500 m. Družstvo staršej prípravky 
sa naviac kvalifikovalo do celoslo-
venského finále vytrvalostnej súťaže 
Detskej atletiky.

Dejiskom regionálneho kola bol 
premiérovo Zámocký park. Organi-
zátori z  domáceho AC pripravili 
atrak tívny 500-metrový okruh na 
mierne zvlnenom trávnatom povr-
chu s  piatimi prírodnými prekážka-
mi. Víťazné družstvo staršej príprav-
ky A bežalo v zložení krištof Haba, 
Amélia Zelenáková, viliam Straský 
a  nela Stašková. Okrem prvenstva 
sa tešili aj z miestenky do republiko-
vého finále. 

Darilo sa aj výberu B – oliver 
Šmi da, Alexandra Šelcová, Teo-
dor Janko a natália Glembusová –  
ktorý finišoval na 3. mieste. Aj v ne-
postupovej kategórii mladšej prí-
pravky bolo najrýchlejšie kvarteto  
AC Malacky Filip krajči, Sofia Stras-
ká, oliver veselý a Júlia Januš.

celoslovenské finále detského 
štafetového krosu 

Prípravka AC Malacky dovŕšila zla-
tý hetrik v  tohtoročných súťažiach 
detskej atletiky. Po víťazstvách v súťa-
ži všestrannosti (Detská P-T-S), v súťa-
ži rýchlosti a tímovej spolupráce (Det-
ský štafetový pohár) zvíťazila aj v ce-
loslovenskom finále vytrvalostnej sú-
ťaže na 4x 500 m v Dubnici n/Váhom. 

Malačania bežali v zložení krištof 
Haba, Amélia Zelenáková, viliam 
Straský a  nela Stašková. V konku-
rencii 16 najlepších tímov Slovenska 
boli od začiatku na vedúcej pozícii 
a do cieľa pribehli s 13-sekundovým 
náskokom pred strieborným tímom 
Spartaku Myjava. Bronzový ŠK Run 
For Fun zaostal štvrť minúty.

Majstrovstvá kraja 
v cezpoľnom behu 

Malacky úspešne zvládli orga-
nizáciu majstrovstiev bratislavské-
ho kraja v  krose a potešili aj me-
dailové výkony pretekárov AC.

Lúka pod kaštieľom v Zámockom 
parku v  Malackách sa stala dejis-
kom krajských majstrovstiev v  cez-
poľnom behu. Z  hľadiska významu 
a rozsahu to bolo doteraz najväčšie 
atletické podujatie, ktoré sa kedy 
v  našom meste organizovalo. Na 
dvoch súťažných okruhoch s viace-
rými prírodnými prekážkami sa po-
stupne predstavilo 340 bežcov: prí-
pravka, najmladšie, mladšie a staršie 
žiactvo, dorast, juniori, muži, ženy  
a veteránske kategórie. 

Úroveň vytrvalostných schop-
ností si do Malaciek prišiel otesto-
vať aj halový majster Európy v behu 
na 60 m z  roku 2019 a  najrýchlejší  
Slovák všetkých čias Ján volko. 
V  rámci prípravy štartovali aj ďal-
ší úspešní slovenskí reprezentanti  

Patrik dömötör a Rebecca Slezá-
ková.

Malačania získali 7 medailí. Medzi 
37 najmladšími žiačkami finišova-
la na 3. mieste Alžbeta Pagáčová. 
V súťaži najmladších žiakov dobehol 
druhý Richard Mráz. V najpočetnej-
šej, 41člennej kategórii mladších 
žiačok vybojovala striebro Sabina 
Zajačková. Medzi mladšími žiakmi 
sa na 2. priečke umiestnil dominik 

Babeľa a  na tretej Matias Micha-
lovič. V pretekoch dorasteniek bola 
druhá najrýchlejšia Rebecca Slezá-
ková a po striebro si v kategórii vete-
ránov dobehol Pavol Petrovič.

Veľkou pochvalou a  poctou pre 
všetkých, ktorí podujatie pripravo-
vali a  zabezpečovali, bolo hodno-
tenie prítomných delegátov špor-
tovo-technickej komisie Slovenské-
ho atletického zväzu. Organizáciu 
a priebeh podujatia označili na úrov-
ni zodpovedajúcej majstrovstvám 
republiky.

Majstrovstvá SR 
v cezpoľnom behu 

Družstvo mladších žiakov AC 
Ma lacky Matias Michalovič, Mar-
tin Šnegoň, Teodor Janko a david 
Farkaš vybojovalo na letisku Sláv-
nica pri Dubnici nad Váhom zlaté 
medaily a  titul majstrov Slovenska. 
Individuálnu bronzovú medailu si  
odniesol M. Michalovič, už raz 
úspeš ný z  tímovej súťaže. Práve vý-
kon mladého atletického aj futbalo-
vého talentu na 1500-metrovej trati 
bol základom medailových úspe-
chov. Matias sa celý čas pohyboval 
vo vedúcej skupine a v konkurencii 
77 bežcov získal bronz. 

Stále sa zlepšujúci M. Šnegoň fi - 
nišoval v  životnom výkone šiesty, 
ešte len 10-ročného T. Janka, kto-
rý kombinuje atletiku s  biatlonom, 
klasifikovali na výbornej 17. priečke  
a  ďalší benjamínko d. Farkaš pri 
svojej premiére dobehol na veľmi 
peknom 41. mieste. Medzi 103 pre-
tekárkami súťažili aj mladšie žiačky 
AC. Najviac sa darilo Alici vavricovej  
(22. miesto), nelka Šnegoňová bola 
52. a viacbojárka Miška kováčiková 
68. V súťaži družstiev obsadili dievča-
tá z Malaciek 13. priečku.

Poznámka redakcie: pôvodný text 
sme museli z priestorových dôvodov 
skrátiť. Jeho plnú dĺžku aj s výsledka-
mi nájdete na www.malacky.sk.

Text: P. Filip, 
foto: A. Hollá, P. Gašpar

 Bohatá atletická jeseň Iv.
Týmto článkom končíme rozsiahlu sériu o pretekoch, ktoré absolvo-
vali počas jesene atléti Ac Malacky. Tešíme sa z  ich úspechov, rov-
nako ako aj z úspechov športovcov, ktorí reprezentujú naše mesto 
v ďalších športoch. všetkým želáme krásne vianoce, pevné zdravie 
a úspešný rok 2023.

Regionálne kolo Detského štafetového krosu: Oliver Veselý 

Celoslovenské kolo Detského štafetového krosu: víťazný tím prípravky 
AC Malacky s trénerom Petrom Filipom

Majstri SR v cezpoľnom behu – mladší žiaci s trénerom Petrom  
Filipom

Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu: Ján 
Volko

Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu: súťaž najmladších žiačok

Regionálne kolo Detského štafetového krosu: Natália Glembusová

Hádzanárom spojeného tímu Zá - 
horáci Stupava/Malacky sa nepo-
darilo v  domácom zápase zvíťaziť 
a  s  Novými Zámkami tesne prehrali 
28:29. Záhoráci zaznamenali druhú 
prehru za sebou, keď v predchádza-
júcom zápase nezvládli súboj s bra-
tislavským ŠKP a podľahli mu 24:29. 
V tomto dueli doplatili na chyby v ob-
rane i  v  útoku. „Toto bol zďaleka náš 
najhorší zápas v sezóne. Boli sme prí-
liš motivovaní a nefungovalo to v náš 
prospech,” povedal po zápase s  ŠKP 

tréner B. Ćirić. Proti Novým Zámkom 
hrali naši doma a dúfali nielen v kon-
centrovaný výkon, ale aj v  podporu 
hľadiska. Podpory sa im dostalo, no 
v tesnom zápase to nestačilo.

Ďalšia skúška čaká Záhorákov 
opäť doma. Posledný tohtoročný 
do máci zápas odohrajú v ŠH Malina 
v  deň vydania Malackého hlasu, te-
da v stredu 14. decembra. Ich súpe-
rom je Modra. Pred zápasom patrila 
Zá ho rákom v  extraligovej tabuľke  
8. priečka.         -mb- 

Hádzanári tesne podľahli 
novým Zámkom
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V  kategórii mladších 
žiakov B (10–12 rokov) sa 
na 2. priečke umiest nil Oli-
ver Novotný. V najmladších 
žiakoch (do 9 rokov) získal 
bronzovú medailu Maxmi-
lián Korman, pričom kvalit-
né výkony predviedli aj Alex 

Nižňanský (5. miesto) a Dá-
vid Piasecký (6. miesto).

V  rámci Memoriálu La-
dislava Kornoša, kde sa deti 
umiestňujú podľa ročníka 
narodenia, získal O. Novot-
ný 2. miesto (r. 2012), A. Niž-
ňanský takisto 2. miesto (r. 

2013), M. Korman 2. miesto 
a D. Piasecký 3. miesto (oba-
ja r. 2014). Alex sa taktiež 
stal víťazom Slovenského 
pohára. „Výsledky hodnotím 
pozitívne. Deti sa pre vysokú 
chorobnosť pred súťažou ne
pripravovali podľa predstáv. 

Sme radi, že sa vôbec zúčast
nili a  nezostali pre choroby 
doma,” vyjadril spokojnosť 
hlavný tréner S. Piasecký.

Gymnastika to v  našom 
meste nemá ľahké: konku-
rencia ďalších športov je 
vy soká, a  hoci deti o  gym-
nastiku ako o  doplnkový 
krúžok majú záujem, no tré-
novať s cieľom zúčastniť sa 
na súťažiach – to už je iná 
káva. Je to tak trochu para-
dox, pretože kým u  nás sa 
športová gymnastika trápi 
a klub od pandémie bojuje 
o prežitie, v  hlavnom mes-
te mnohé kluby neprijíma-
jú ďalšie deti z kapacitných 
dôvodov. 

Napriek menšiemu poč-
tu detí (pretekárov je osem) 
sa aj tak akadémii v celoslo-

venskej konkurencii darí. 
Decká bodujú a  prinášajú 
naozaj veľké úspechy. „Deti 
sú ešte malé, pomaličky sa 
zostavy sťažujú. Pre nás je dô
ležité, že chodia cvičiť. Budúci 
rok niektoré prejdú do vyšších 
vekových kategórií, čím sa 
zostavy sťažia, a to nám pri
nesie nové výzvy a plno prá
ce,“ hodnotí S. Piasecký. 

V ďalšom roku čaká jeho 
zverencov 5 kôl Slovenské-
ho pohára a  majstrovstvá 
Slovenska. Chceli by vyskú-
šať aj zahraničnú súťaž. Aka-
démii blahoželáme k úspe-
chom a držíme palce do ďal-
šieho obdobia. 

Ďalšie informácie: 
www.piaseckyacademy.sk

Text: J. Hargaš, foto: M. Illik
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Ženy MSK Malac ky  
odohrali v  sobotu 3. 
de cembra posledné 
tohtoročné extraligové 
kolo. V  domácom pro-
stredí najskôr prehrali 
s lídrom tabuľky Topoľ-
čanmi 1:6, avšak potom 
zazname nali plný po - 
čet bodov vďaka výraz-
nému víťaz stvu 7:0 
nad Tren čianskym Jas-
trabím. Touto výhrou si 
upevnili 4. miesto v ex-
traligovej tabuľke.

Text a foto: 
MSK Malacky

 Stolné tenistky si upevnili 
4. extraligové miesto

MSK Malacky – ŠKST Topoľčany 1:6
Body: H. Horníková 1
MSK Malacky – KST Trenčianske Jas trabie 7:0
Body: štvorhra P. Rajtoková/H. Horníková 1, N. Kosová, P. Rajtoková, H. 
Horníková po 2

„Našli sme si čas, obzreli 
sa späť, zaspomínali a  oce
nili sme našich starejších Ja
na Foltýna, Jozefa Gelinge
ra, Mariána Podmajerského 
a  Jana Kaszyckého, ktorí 
dr žali basketbalovú vlajku 
v Malackách pred nami a za
slúžili sa svojou činnosťou 
o  náš rozvoj,” napísali bas-
ketbalisti na Facebooku. 

Tento šport má v Malac-
kách bohatú históriu a silné 

korene. Ako pripomienku 
preto basketbalisti zasadili 
pamätný strom na pozem-
ku cirkevnej školy, teda na 
mieste, kde sa začala písať 
história malackého basket-
balu. Fanúšikovia, tréneri 
a  azda aj zverenci veria, že 
strom ich bude v  našom 
meste sprevádzať ešte mini-
málne ďalších 75 rokov.

„Basketbal v Malackách je 
najmä o priateľstvách a spo

luhráčoch, nadšencoch, rodi
čoch. Spolu vytvárame jed nu 
rodinu zapálenú pre tento 
krásny šport, a keďže je to  
o ľuďoch, radi by sme sa po
ďakovali všetkým účastní
kom a hosťom, ktorí prišli. 

Špe ciálne poďakovanie 
patrí organizátorom a spon
zorom podujatia a všetkým 
pomocníkom. Tešíme sa na 
ďalšie spoločné výročia a ak
cie, ktoré nás čakajú,” dodá-
vajú basketbalisti.

Text: jh-, 
foto: TJ Strojár Malacky

 Basketbalisti  oslávili jubileum

Akadémia Samuela Piaseckého: 
vynikajúce výsledky

Zverenci nášho úspešného reprezentanta a  olympionika Samuela Piaseckého 
z jeho akadémie športovej gymnastiky v Malackách majú za sebou úspešné maj-
strovstvá Slovenska. Zo šampionátu si priniesli poriadnu nádielku medailí a pek-
ných umiestnení. Malackí gymnasti sa zároveň stali najlepším tímom.

75. výročie založenia prvého basketbalového od-
dielu v našom meste využili basketbalisti na zdieľa-
nie spomienok a zážitkov spojených s basketbalom. 
Podujatie, ktorého súčasťou bol turnaj detí v  kate-
górii U10 i turnaj odrastených basketbalistov, zorga-
nizoval TJ Strojár Malacky v priestoroch a telocvični 
ZŠ Štúrova.


