
Komisia pre kultúru a  cestovný 
ruch pri MsZ vyzýva všetky aktívne  
ob  čianske združenia, neziskové or
ga nizácie, združenia pri školách, 
škôl  kach či iné inštitúcie s  dobrými 
nápadmi, aby si podali žiadosť o po
skytnutie dotácie z  rozpočtu mesta 

na rok 2019. Príspevok môžu dostať 
na pravidelné aktivity, usporiadanie 
podujatí, edičnú činnosť a  podob
ne. Formulár na žiadosť nájdete na 
webe mesta www.malacky.sk, časť 
MESTO – DOTÁCIE A  GRANTY. Žia
dosti treba podať do piatka 30. no-
vembra.

Komisia pre kultúru 
a cestovný ruch pri MsZ

vaše noviny   •   malackyhlas@malacky.sk   •   www.malacky.sk   •   0 € dvojtýždenník   •   20/XXVIII    •    21. 11. 2018

úvODNíK

 Ako sme vás už informovali v 
minu lom čísle Malackého hlasu, v 
dňoch 15.–22. decembra sa v centre 
mesta uskutočnia via nočné trhy. 
Ich súčasťou bude okrem stánkov 
aj bo hatý kultúrny program. Okrem 

detí malackých škôl vystúpia Peter  
Cmorik, vašo Patejdl či skupina 
Senzus. Kompletný program prine
sieme v bu dúcom Malackom hlase, 
ktorý vyjde 5. decembra.

-red-/-is-

Juraj Říha získal opätovne dôveru obyvateľov Malaciek a obhájil post primátora. Podľa oficiálnych výsledkov získal zo všetkých 5799 odo-
vzdaných hlasov 5043 hlasov, čo je takmer 87 %. Druhý v poradí s počtom hlasov 712 skončil Marian Novota. Ladislav Dubán, ktorý sa vzdal 
kandidatúry, získal 44 hlasov. Pokračovanie na stranách 2–3

 Blížia sa vianočné trhy

Získajte 
dotáciu 
z rozpočtu 
mesta!

Advent je 
za dverami

Ešte pred pár dňami by sa mohlo 
zdať, že zima nepríde, a dnes nám ka
lendár i  okolie naznačuje, že sa blíži 
advent. Pribúdajúca vianočná vý
zdoba a  stále intenzívnejšia reklama 
nám pripomínajú, že už je najvyšší 
čas začať s  prípravami na najkrajšie  
sviatky roka. Upratať, napiecť, vyzdo
biť, nakúpiť... prichádza kolotoč po
vinností, ktoré menia adventné ob
dobie na maratón úloh, na zhon 
a  nákupné šialenstvo sprevádzané 
stresom a stupňujúcou sa nervozitou. 
Skutočný význam adventu zaniká. 
Zabúda sa na vzájomné vzťahy a roz
jímanie či akési pozastavenie sa nad 
sebou samým a hodnotami, ktoré vy
znávame. Veď advent nie je len o ma
teriálnej, ale aj o duchovnej príprave 
na slávenie Vianoc, o  nádeji, radosti 
a pokoji, o dobre a láske, úcte k člove
ku. Preto sa nedajme pohltiť, buďme 
k  sebe lepší, ohľaduplnejší a  chápa
vejší a pokúsme sa do nášho adventu 
začleniť i častejšie stretnutia s blízky
mi a priateľmi, na ktorých nám záleží, 
napríklad na podujatiach, ktoré pre 
vás pripravuje mesto. Adventné Ma
lacky sú opäť nabité skvelým progra
mom, o ktorom vás budeme pravidel
ne a včas  informovať. A začíname už 
v  tomto čísle plagátom Adventného 
koncertu a  správou o  vianočných tr
hoch. Prinášame však aj priebeh, vý
sledky a vyhodnotenie komunálnych 
volieb, novinky z  diania v  meste, zá
verečný článok z  histórie prvej ČSR 
a nechýbajú ani informácie z kultúry 
a športu. 

Prajeme príjemné čítanie a pokoj
ný začiatok adventu.

N. Bednáriková

Juraj Říha pokračuje 
ako  primátor
Juraj Říha pokračuje 
ako  primátor

 Ustanovujúce
zasadnutie MsZ

Vo štvrtok 29. novembra o 17.00 h v Kultúrním domečku sa uskutoč
ní ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva, ktorým 
sa oficiálne začína funkčné obdobie samosprávy pre roky 2018–2022. 
Primátor zloží sľub do rúk predsedníčky mestskej volebnej komisie a no  
vo zvolení poslanci zložia sľub do rúk primátora.          -red-
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Poradie – voľby primátora:
1.   Juraj Říha (nezávislý), 5043 hla-

sov 
2.   Marian Novota (nezávislý), 712 hla

sov
3.   Ladislav Dubán (Národná koa lícia), 

44 hlasov
O 18 poslaneckých kresiel v mest
skom zastupiteľstve sa uchádzalo  
31 kandidátov.

Zloženie nového mestského 
zastupiteľstva

•  Jozef Mračna (SMER – sociálna de
mokracia, Slovenská národná strana)

• Ladislav Čas (nezávislý)
• Štefan Hronček (nezávislý)

• Marián Haramia (nezávislý) 
• Lucia Vidanová (nezávislá) 
• Daniel Masarovič (nezávislý)

•  viera Mária Adamovičová (nezá
vislá) 

• Martin Mráz (nezávislý)
• Pavel Spusta (nezávislý) 

• Zuzana Baligová (nezávislá) 
•  Martin Macejka (Sloboda a solidari

ta, Obyčajní ľudia a nezávislé osob
nosti, NOVA, Sme rodina – Boris Kol
lár)

•  Anton Pašteka (SMER – sociálna de 
mokracia, Slovenská národná stra na) 

• Pavol Tedla (nezávislý) 
• Katarína Trenčanská (nezávislá) 
• Adam Janík (nezávislý)

• Milan Ondrovič (nezávislý)
• Richard Hájek (nezávislý) 
• Marián Andil (nezávislý) 

V Malackách bolo zapísaných  
15 640 oprávnených voličov. K vo
lebným ur nám prišlo 5 938 voličov, 
čo znamená volebnú účasť 37,97 %.

KOMUNÁLNE VOĽBY

Dokončenie zo strany 1

volebné úspechy
našich kolegov

Teší nás, že naši ďalší kolego  
via z MsÚ uspeli mimo Malaciek. 
Moniku Gajarovú (klientske cen
trum) znovuzvolili za poslankyňu 
v Plaveckom Podhradí, Blažej Pi-
šoja (školský úrad) je poslancom 
v Pet rovej Vsi a Peter Holúbek 
(IT) pokračuje ako poslanec v Bor
skom Svätom Jure.

Juraj Říha pokračuje  ako

vOLEBNý OBvOD č. 1

vOLEBNý OBvOD č. 2

vOLEBNý OBvOD č. 3

vOLEBNý OBvOD č. 4

vOLEBNý OBvOD č. 5

vOLEBNý OBvOD č. 6

Reakcia 
primátora 
Juraja Říhu 
na volebné 
víťazstvo
„K úspechu stačí štyri roky poc-
tivo pracovať a ľúbiť toto mesto. 
Ďakujem všetkým za obrovskú 
podporu a vzpruhu do ďalšej 
práce. Blahoželám aj novozvo-
leným poslancom a teším sa na 
spoluprácu počas ďalších šty-
roch rokov.”

primátor

Volebný obvod číslo 1

okrsok číslo 1 2 spolu %

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1237 1306 2543 100,00

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky (účasť) 407 416 823 32,36

Počet odovzdaných obálok 407 416 823 100,00

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora 404 408 812 98,66

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby poslancov 404 409 813 98,78

Počet voličov, ktorí volili do prenosnej urny 1 2 3 0,36

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov:

Štefan Bauman 158 112 270 14,06

Ladislav Čas 251 226 477 24,84

František Friala 95 128 223 11,61

Štefan Hronček 200 251 451 23,49

Jozef Mračna 246 253 499 25,99

1920

Volebný obvod číslo 2

okrsok číslo 3 6 spolu %

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1212 1111 2323 100,00

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky (účasť) 527 454 981 42,23

Počet odovzdaných obálok 522 454 976 99,49

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora 504 434 938 95,62

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby poslancov 506 446 952 97,04

Počet voličov, ktorí volili do prenosnej urny 2 1 3 0,31

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov:

Erika Blažíčková 70 67 137 5,90

Marián Haramia 359 315 674 29,00

Peter Kováč 49 39 88 3,79

Daniel Masarovič 288 295 583 25,09

Mária Tínesová 100 72 172 7,40

Lucia Vidanová 333 337 670 28,83

2324

Volebný obvod číslo 3

okrsok číslo 4 5 spolu %

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1173 1058 2231 100,00

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky (účasť) 473 447 920 41,24

Počet odovzdaných obálok 472 447 919 99,89

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora 463 432 895 97,28

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby poslancov 458 425 883 95,98

Počet voličov, ktorí volili do prenosnej urny 1 1 2 0,22

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov:

Viera Mária Adamovičová 316 295 611 27,86

Peter Hallon 204 170 374 17,05

Ladislav Horáček 71 68 139 6,34

Martin Mráz 295 228 523 23,85

Petr Sečkár 56 51 107 4,88

Pavel Spusta 205 234 439 20,02

2193

Volebný obvod číslo 4

okrsok číslo 7 8 spolu %

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1633 1675 3308 100,00

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky (účasť) 430 569 999 30,20

Počet odovzdaných obálok 430 569 999 100,00

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora 418 561 979 98,00

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby poslancov 409 554 963 96,40

Počet voličov, ktorí volili do prenosnej urny 4 2 6 0,60

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov:

Zuzana Baligová 276 411 687 32,95

Ladislav Dubán 96 167 263 12,61

Martin Macejka 277 379 656 31,46

Anton Pašteka 235 244 479 22,97

2085

Platné hlasy pre voľbu primátora za jednotlivé okrsky – Komunálne voľby – 10. 11. 2018 – Mesto Malacky

Obvod číslo 1 2 3 4 5 6 Spolu %

okrsok číslo 1 2 3 6 4 5 7 8 9 10 11 12

Počet platných hlasov pre kandidátov na primátora:

Ladislav Dubán 2 11 6 0 0 3 1 3 1 1 9 7 44 0,76

Marian Novota 58 57 75 44 45 46 41 66 98 70 56 56 712 12,28

Juraj Říha 344 340 423 390 418 383 376 492 474 498 447 458 5043 86,96

SPOLU 404 408 504 434 463 432 418 561 573 569 512 521 5799 100,00

Slovensko

48,67 %
Malacky

 37,97 %

volebná účasť



20/2018 3KOMUNÁLNE VOĽBY

Pani prednostka, ako hodnotí-
te priebeh tohtoročných komunál-
nych volieb v našom meste?

Mestská volebná komisia vyhod
notila komunálne voľby v Malackách 
ako pokojné a bezproblémové a ja sa 
s  jej hodnotením s  potešením stotož
ňujem. Volebná účasť sa zvýšila o viac 
ako tri percentuálne body, než bola pri 
komunálnych voľbách v  roku 2014, 
keď predstavovala 34,09 percent. Zá
ujem voliť preukázali mnohí prvovo
liči, z  ktorých niekoľkí boli aj členmi 
okrskových volebných komisií. Záro
veň prostredníctvom Malackého hlasu 
srdečne blahoželám všetkým zvole
ným poslancom i  staronovému pri
mátorovi k úspechu vo voľbách. Každý 
jeden odovzdaný hlas je prejavom dô
very od obyvateľov, a nepochybujem, 

že s ňou budú zodpovedne  nakladať.
využili zástupcovia verejnosti 

možnosť byť prítomní vo voleb-
nej miestnosti v  úlohe pozorova-
teľov? 

Áno, v  niekoľkých okrskoch sme 
mali pozorovateľov aj počas volieb, aj 
po uzavretí volebných miestností, keď 
sa sčítavali hlasy. Pozorovatelia však 
nesmeli žiadnym spôsobom zasaho
vať do činnosti volebnej komisie, na 
čom sa uzniesla Štátna komisia pre 
voľby a kontrolu financovania politic
kých strán 8. novembra. Mohli sa však 
presvedčiť, že sme všetko riadne zrá tali 
a korektne uzavreli.

v krátkom slede nás čakajú ďal-
šie voľby – v  marci prezidentské 
a v máji si zvolíme svojich zástup-
cov do Európskeho parlamentu. 

Prednostka Mestského úradu v Malackách Ľubica Čikošová:

 Komunálne voľby sme zvládli bez problémov
v  sobotu 10. novembra sme si na Slovensku zvolili nové samo-
správy. Komunálne voľby v Malackách priviedli k volebným urnám 
5 938 z 15 640 oprávnených voličov, čo predstavuje 37,97-per-
centnú účasť. Organizáciu volieb s  osobnou kontrolou všetkých 
volebných miestností mala pod palcom prednostka Mestské-
ho úradu v Malackách Ľubica Čikošová. Položili sme jej niekoľko  
otázok.

Ako sme na ne pripravení v Ma-
lackách?

Jednoznačne sme dokázali, že  
vieme na úrovni a  spoľahlivo zabez

pečiť aj komunálne voľby, ktoré sú 
na organizáciu pomerne náročné. 
Naším spoločným cieľom je, aby bol 
aj priebeh spomínaných budúco

ročných volieb  bezproblémový.

Volebný obvod číslo 5

okrsok číslo 9 10 spolu %

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1322 1266 2588 100,00

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky (účasť) 587 577 1164 44,98

Počet odovzdaných obálok 586 577 1163 99,91

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora 573 569 1142 98,11

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby poslancov 568 559 1127 96,82

Počet voličov, ktorí volili do prenosnej urny 3 1 4 0,34

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov:

Tomáš Brumerčík 51 54 105 3,56

Adam Janík 298 294 592 20,05

Marian Novota 139 163 302 10,23

Peter Rusňák 178 192 370 12,53

Pavol Tedla 440 426 866 29,33

Katarína Trenčanská 378 340 718 24,31

2953

Volebný obvod číslo 6

okrsok číslo 11 12 spolu %

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1336 1311 2647 100,00

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky (účasť) 519 532 1051 39,71

Počet odovzdaných obálok 519 530 1049 99,81

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora 512 521 1033 98,29

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby poslancov 495 506 1001 95,24

Počet voličov, ktorí volili do prenosnej urny 3 0 3 0,29

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov:

Marián Andil 301 302 603 25,15

Richard Hájek 315 397 712 29,69

Stanislav Haramia 169 153 322 13,43

Milan Ondrovič 371 390 761 31,73

2398

Dvojstranu pripravili 
Ľ. Pilzová, I. Sochorová, S. Osuský. 
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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)

Malacky si spolu s celým svetom 
pripomenuli 100. výročie skončenia  
I. svetovej vojny. Presne 11. novembra 
1918 o 11. hodine a 11. minúte podpí
sali Nemecko, Francúzsko a  Veľká 
Británia prímerie, ktorým sa skončila 
vojna so 70 miliónmi obetí.

Každoročne 11. novembra si 
svet pripomína vojnových veterá-
nov a v širšom zmysle všetky obe-
te konfliktov. Symbolom tohto 
dňa sú červené maky.

-lp-/-otano-

SPRAVODAJSTVO

 Zmodernizovaná
 škôlka opäť
 privítala deti

Materská škola na Ulici Jána 
Kollára po štyroch mesiacoch 
opäť ožila detským štebotom. 
Počas tohtoročného leta pod-
stúpila kompletnú moderni-
záciu vnútorných priestorov, 
fasády aj exteriéru.

Okrem mestských peňazí výraz
ne pomohli aj externé zdroje. Mesto 

sponzorsky zabezpečilo v areáli no vé 
chodníky a osvetlenie vrátane kabe
láže a stožiarov. Okrem toho 110ti
síc € poskytol štátny Envirofond na 
zateplenie, no vé okná a dvere. Vďaka 
rekonštrukciám všetkých šiestich elo
kovaných pracovísk materskej školy 
Malacky ako jedno z mála miest na 
Sloven sku nemajú problém s prijíma
ním de tí.              -lp-/-otano-

 Uplynulo sto rokov  
od konca I. svetovej vojny

Naše partnerské mesto 
Veselí nad Moravou má nové 
vedenie. Poslanci mestské
ho zastupiteľstva, ktorým dali 
dôveru obyvatelia v októbro
vých komunálnych voľbách, 
zvolili za starostu právnika 
a  vysokoškolského pedagó
ga Petra Kolářa. Doteraz  
pôsobil ako vicestarosta. Vo 
funkcii nahradil Miloša Ko
zumplíka, ktorý viedol Veselí 
ako starosta od roku 2010. Vi
cestarostami nášho partner
ského mesta sú Pavel Bouda 
a Petr Kolařík.

Text: -lp-, foto: Jakub Zbořil, 
veselí nad Moravou

Pochvala pre samosprávu vždy 
poteší i  povzbudí. Takou bola  
aj reakcia obyvateľov z Pís-
nikov, ktorí sa v  rámci rekon-
štrukcie ulice dočkali nového 
asfaltu, obrubníkov a vydláž-
dených vjazdov do dvorov, 
pri čom bu de obnovené vodo-
rovné dopravné značenie a au-
tobusová zastávka. A  nielen 
to.

„Chceli by sme verejne poďakovať 
predstaviteľom mesta Malacky, ktorí 
nám ochotne a  rýchlo vyšli v  ústre
ty pri doriešení nášho dlhodobého 
prob lému s dodávkou vody,“ napísa
la v  mene všetkých jedna z  obyva
teliek rekonštruovanej ulice. Neprí
jemná situácia sa týkala ľudí, ktorí 
majú domy postavené v  tzv. časti 
U  a  ktorých niekoľko zím potrápi

lo zamŕzanie vody. Vedeniu mesta 
sa podarilo vyrokovať s  vodárňami 

modernizáciu vodovodu, ktorá do
vtedy zostávala bez odozvy. 

Komfort bývania na Písnikoch sa 
teda zvýši po všetkých stránkach. 
Vynovená ulica je príkladom efek
tívneho využitia situácie v prospech 
jej obyvateľov. 
             -is-/-otano-

Javor, borovica dub, lipa, hrab 
– to sú stromy, ktoré sa ešte do 
konca roka vysadia v   Zámoc-
kom parku. Mesto bolo úspeš-
né v projekte Zelené obce Slo-
venska, vďaka čomu získalo 
16-tisíc € na novú zeleň. 

„Cieľom je doplniť v Zámockom 
parku nové, mladé druhy drevín. Cel
kovo sa vysadí 88 kusov stromov, na  
čo sa využije práve schválená podpo
ra  od Slovenskej agentúry životného 

prostredia vo výške 16  395 eur,“ vy
svetlila referentka Útvaru výstavby 
a  životné ho prostredia Mestského 
úradu v Malackách Jana Bačová. 

Keďže Zámocký park patrí medzi  
chránené kultúrne pamiatky, výsad
ba sa bude realizovať so sú hlasom 
pamiatkového úradu. Projekt Zelené  
obce Slovenska sa zameriava na ob
novu, budovanie a zachovanie prí
rodných a  poloprírodných oblastí 
prostredníctvom cielenej výsadby 
drevín.                -nb-/archív

v Zámockom parku 
pribudnú do konca
roka nové stromy

Znásobená radosť 
obyvateľov  Písnikov

Partnerské mesto vo veselí 
nad Moravou má nové vedenie

Nový starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář. Vpravo jeho predchodca Miloš Kozumplík.
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Kam ísť, keď sú všetky cesty voľné
a hranice sú iba v nás...
A tak si smer bezstarostne zvoľme, 
stále je dosť
atraktívnych trás. 

Radošinské naivné divadlo je už 
niekoľko desaťročí stálicou našej 
kultúrnej scény a  zárukou kvalitnej 
zábavy. Je to tak aj v prípade hry Be-
same mucho, s  ktorou sa nedávno 
Radošinci predstavili v  Malackách 
a  odohrali dve vypredané predsta
venia. 

Hlavná postava Koki, bývalý lí
der kedysi slávnej rockovej skupiny 
(v  podaní Reného Štúra), si zarába 
hrou na gitaru pred železničnou sta
nicou. Do jeho repertoáru patrí aj 
stará mexická pieseň Besame mucho 
(Bozkávaj s vášňou). Okolo Kokiho sa 
odohrávajú smutnosmiešne príbe
hy postáv a  postavičiek: úradníčka, 
novinárka, bezdomovci, policajt, 

udavač, muzikanti, tajomná pani. 
V  mnohých sa sami vidíme. Každý 
z nás si životom nesie/tlačí/ťahá svoj 
pomyselný kufor, o ktorého obsahu 
vieme iba my. Typický štepkovský 
smiech cez slzy neomylne funguje aj 
v Besame mucho.

Vyviezť môžete 
iba všetko dobré 
a doviezť vlastne 
to isté. 
A nájsť človeka, 
čo sa o vás oprie, 
veď ten druhý 
– to vy ste.

Text a foto: Ľ. Pilzová,  
použitý úryvok textu piesne Kam ísť 

(Radošinské naivné divadlo:  
Besame mucho, autor textu S. Štepka)

Historické 
rozprávanie 
o živote 
v Malackách pri 
vzniku prvej 
Československej 
republiky prišlo 
do finále. 
veríme, že sa 
nám podarilo 
priblížiť vám 
atmosféru 
v našom meste 
počas 
zlomových 
dejinných 
udalostí. Historik 
Martin Macejka 
odpovedal 
na záverečné 
otázky. 

v  minulej časti sme skončili 
pri budovách, ktoré boli postave-
né počas prvej republiky a  z  kto-
rých niektoré slúžia svojmu účelu 
dodnes. Sú v Malackách aj podni-
ky s  podobným osudom? Firmy, 
ktoré prežili hospodárske krízy, 
politické zmeny a  majú hlbokú 
tradíciu? Prípadne pokračovatelia 
tradičných remeselníkov?

V Malackách malo veľkú tradíciu 
spracovanie a predaj liečivých rast
lín. Podnik, ktorý to má v predmete 
činnosti dodnes, má údajne tradíciu 
od roku 1940, ale nadviazal na ešte 
staršie podniky. Tradíciu z 19. storo
čia mala malacká píla, ktorá fungova
la viac ako sto rokov, z tej však dnes 
zostalo už len pomenovanie areálu. 
Čo sa týka remesiel, v niektorých ro
dinách sa dedili, ale samotné živnosti 
alebo podniky nefungovali nepretr
žite. 

S hospodárskym rozmachom 
úzko súvisí aj rozvoj dopravy. Ako 
by ste charakterizovali tú malackú, 
aké spôsoby dopravy ľudia využí-
vali najčastejšie? 

Železničná doprava sa využívala 
už od konca 19. storočia. Po vzniku 

Československa zrazu ležali Malacky 
na dôležitej trati Praha–Bratislava. 
V roku 1938 tu zastavovalo približ
ne desať vlakov, vrátane niektorých 
rýchlikov, v každom smere. 

V starších časoch sa využívali kon
ské povozy, postupne ich nahrádza
li autá. Prvé automobily sa v meste  
objavili ešte pred 1. svetovou vojnou, 
ale rozmach automobilizmu nastal 
až v medzivojnovom období. Samo
zrejme, nemôžeme to porovnávať  
s dnešnou situáciou. V období  
1926–1932 bolo v malackom okrese 
evidovaných 164 áut a 138 motocyk
lov. Cesty boli spočiatku prašné, až  
v 30. rokoch pribúdali dláždené.     

Významným dopravným pro
striedkom bol aj bicykel. Prvý cyklis
tický klub vznikol v meste na prelo
me storočí, postupne sa bicykle roz
šírili a dodnes sú významnou súčas
ťou dopravy. 

Ľudia chodili aj pešo, často aj nie
koľko kilometrov. V niektorých ro
dinách sa spomína, ako deti chodili 
každý deň do školy aj z odľahlejších 
lokalít, napríklad z Rakárne.

Ako fungovali mestské trhy?
Výročné trhy, jarmoky, boli pô

vod ne tri v presne určených ter
mínoch. Neskôr sa z nich vyvinuli 
mesačné trhy, no pomenovanie jar
mok zostalo. Termíny boli známe už  
v predchádzajúcom roku. Stano
vovali sa tak, aby nekolidovali s ter
mínmi jarmokov v blízkom okolí. Na 
jarmokoch v Malackách sa zišli pre
dávajúci i kupujúci zo širokého oko
lia. Nielen Záhoráci, ale aj z okolia  

Trnavy, v starších časoch aj z Rakúska. 
Išlo o veľkú udalosť, ktorej predchá
dzala dlhá príprava: bolo treba za
bezpečiť ubytovanie množstva ľudí, 
ustajnenie koní, postavenie stánkov 
a podobne. Mesto malo vypracovaný 
jarmočný štatút, pravidlá, podľa kto
rých sa postupovalo. Predajné miesta 
boli pozdĺž dnešnej Záhoráckej ulice 
– od farského kostola po františkán
sky kláštor – a tiež na námestí. Okrem 
jarmokov boli menšie týždenné trhy. 
A tiež každodenné trhy, najmä s po
nukou potravín – konali sa vždy ráno 
pred kláštorom. 

Kultúra a šport sú takisto ne-
odmysliteľnou súčasťou spoločen-
ského života. Priblížte nám v struč-
nosti aktivity z týchto oblastí v Ma - 
lackách, ako sa ľudia zabávali, aký 
šport bol najpopulárnejší a po-
dobne.

V Malackách v tých dobách ne
bolo kultúrne stredisko, avšak kul
túrny život bol bohatý. Školy a spolky 
zvykli pravidelne nacvičovať diva
delné predstavenia, akadémie. Pre
zentovali sa tak a zároveň získali fi
nančné prostriedky na svoju činnosť. 
Organizovali tiež tanečné večierky, 
maškarné plesy a podobne. Na tieto 
účely slúžil napríklad hotel Tatra, so
kolovňa, školské telocvične. V meste 

pôsobilo niekoľko hudobných telies, 
formovali sa aj spevokoly. Od roku 
1926 bolo v prevádzke malacké kino. 
Fungovala aj verejná knižnica, školy 
si zároveň budovali vlastné knižnice. 
V Dérerovej škole zriadili pedago
gické múzeum. Silné centrum osve
tovej činnosti sa vyformovalo okolo 
františkánskeho gymnázia, mnohí 
boli zapojení v Matici slovenskej. Kul
túrna činnosť v okrese počas prvého 
desaťročia ČSR je zmapovaná v Sbor
níku kultúrnej práce, ktorý zostavil 
školský inšpektor Joska. 

V tom období v Malackách pôso
bilo niekoľko telocvičných jednôt –
MŠC (Malacký športový klub), Sokol, 
Orol, RTJ. Židia mali tiež vlastný špor
tový spolok. Športoviská v Zámoc
kom parku vznikli práve v medzivoj
novom období. V Malackách sa rozví
jali takmer všetky športové odvetvia. 
Najpopulárnejší bol asi futbal. 

Keby ste mali krátko vystihnúť 
situáciu v Malackách počas prvej 
republiky, čo by ste vyzdvihli a na 
čo by podľa vás nemali zabúdať 
nasledujúce generácie?

Bolo to obdobie slobody, ktorá 
nebola predtým ani dlho potom. Pri
tom doznievala stará doba, ľudia si 
ctili pravidlá, štát mal silnú pozíciu, 
autoritu. Bolo to obdobie rozvoja po 
všetkých stránkach, hoci nemožno 
povedať, že sa ľuďom žilo ľahko. 

Prvá republika, to bolo Česko-
slovensko od roku 1918 až po pri-
jatie Mníchovskej dohody v  roku 
1938, keď prihraničné oblasti pri-
členili Nemecku. v hospodársky 
najsilnejšom následníckom štáte 
Rakúsko – Uhorska, ktorý bol záro-
veň vyhľadávanou turistickou des-
tináciou, žili – tak ako dnes – ľudia 
s  vlastnými snami, víziami, plán-
mi. Malačania neboli výnimkou. 
Pri 100. výročí vzniku prvej ČSR 
si naši predkovia zaslúžia úctivú 
spomienku, ktorú sme im venovali 
aj sériou článkov v mestských mé-
diách.

I. Sochorová, foto: Archív MCK 
Malacky – Múzea Michala Tillnera

100 ROKOV ČSR / KULTÚRA

O ľuďoch na hlavnej 
a vedľajšej koľaji

Ministerstvo školstva, vedy, výsku
mu a  športu Slovenskej republiky  
spoločne so svojimi partnermi, fran
cúzskou Misiou k storočnici I. svetovej 
vojny a  Francúzskym inštitútom na 
Slovensku v  súvislosti so zapojením 
sa  do  Slovenskofrancúzskej výzvy  
2018 – „I. svetová vojna a  osobnosť  
generála M. R. Štefánika”  pridelili 
vzdelávacej inštitúcii Gymnázium, 
Ul. 1. mája 8, Malacky označenie 
Storočnica „Centenaire”.

Označenie vytvorila Misia k  sto
ročnici I. svetovej vojny. Túto organi
záciu zriadila francúzska vláda s cie
ľom podporiť kvalitné projekty vy
tvorené v  rámci príprav 100. vý ro čia  
I. svetovej vojny.

V  rámci projektu diskutovali štu
denti školy aj o  pôsobení M. R. Šte
fánika vo Francúzsku priamo s Joël 
Diazom – predsedsedom združenia 
l‘Amicale Paulhanaise Autour de Ste

fanik. Počas telekonferencie vo fran
cúzskom jazyku odzneli významné 
fakty zo života a diela M. R. Štefáni
ka a  konala sa živá diskusia o  diele  
Znovuobjavené meno Štefánika au
torky Claire Alric Devèz. 

Nemenej zaujímavá bola odborná 
prednáška o pôsobení M. R. Štefánika 
v  Rumunsku. Priamo na pôde školy 
na túto tému so študentmi diskutoval 
Doc. PhDr. P. Kopecký, CSc. – bývalý 
mimoriadny splnomocnený veľvysla
nec SR v Rumunsku.

Riaditeľ campusu politických 
vied pre strednú a  východnú Euró
pu vysokej školy v Dijone Lukáš Ma
cek  študentom gymnázia priblížil 
rok 1918 nielen z pohľadu Českoslo
venska, ale tiež Francúzska, pričom 
pútavým spôsobom zhodnotil po
vojnový vývoj československo a slo
venskofrancúzskych vzťahov.

Gymnázium Malacky 

Gymnázium v Malackách 
získalo označenie 
Storočnica

mesto na trati Praha–Bratislava (4)Malacky pri vzniku
republiky: 

Divadlo – študenti františkánskeho gymnázia pod vedením pátra Bédu Košíka

Futbalisti MŠC (MŠK)
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Základná škola Dr. J. Dérera
ponúka voľné pracovné miesto 
na pozíciu

pomocná sila 
do školskej jedálne
Pracovný úväzok: 100 % 
Kvalifikácia: nevyžaduje sa 

Žiadosť o prijatie do zamestna
nia spolu so životopisom (s uda
ním te lefónneho čísla) a súhla
som so spracovaním osobných  
údajov zasielajte, prí padne pri
neste osob ne do 7. decembra, na 
ad resu ZŠ Dr. J. Dére ra, Ul. gen. 
M. R. Štefánika 7, 901 01 Malac-
ky alebo pošlite elektronicky na 
zsderera.riaditelka@dererka.sk.

Akú úlohu zohrávajú rastliny 
okolo nás, prečo sú pre nás 
dôležité, prečo ich názvy čas - 
to súvisia  s  ich vlastnosťami?

Odpovede na tieto otázky sa 
dozvedeli deti z  materskej školy  
na podujatí Rozprávkový herbár. 
Deti si vypočuli  príbeh o  púpa ve 

a  čakanke v  podaní rozhlaso vého 
herca Alfréda Swana, dozve deli  
sa, čo je herbár, ako sa lisujú rast
liny a  ako vyzerá list pod mikro

skopom. Okrem nových infor mácií 
si odniesli aj knižku Rozprávkový 
herbár, ktorú si môžu postupne 
dopĺňať o  vlastné vylisované rast
linky.

Text a foto: CVČ

voňavý Rozprávkový herbár
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Najviac našich žiakov sa zapojilo 
do prvej z nich. V rámci nej si deti spo
lu so svojimi triednymi učiteľmi počas 
celého týždňa pripravovali raňajky. 
Museli obsahovať potravinu, o ktorej 
sa v ten deň najviac hovorilo. V pon
delok to bol chlieb, v utorok ovocie 
a zelenina, v stredu mlieko a mliečne 
výrobky, vo štvrtok mäsové výrobky 
a v piatok naštartovali deň sladkými 
dobrotami. Vyučovanie po raňajkách 
pokračovalo netradične, pretože 
uči telia ukryli informácie o jedle do 
svojich predmetov. Keď bolo treba, 
vyu čovalo sa vonku, vo veľkom sve
te pe kární, fariem, čokoládovní. Školu 
nav štívili odborníci, ktorí pútavo odo
vzdávali svoje skúsenosti s  chovom 
včiel, ochranou životného prostredia 
i zdravou výživou. Veľký ohlas u naj
menších mala interaktívna prednáška 
jednej z  mamičiek Silvie Kuzmovej, 
ktorá odkryla tajomstvo fungovania 
jedla v tele a prezradila, čo jedia zdra
vé deti.

 V rámci témy o životnom prostredí 
sa podarilo v  škole rozbehnúť no vý 
dlhodobý projekt separácie odpadu. 
Každá trieda dostala nádoby a  in
š truktáž o  tom, ako správne triediť 

plasty, papier, sklo a  bioodpad. 
V škole majú i veľký kompostér a na 
chodbách sú rozmiestnené lisy na 
plastové fľaše, ktoré sa žiaci učia ob  
sluhovať. V piatok celý projekt vyvr
cholil školskou prespávačkou. Pre de 
 ti bol pripravený zaujímavý pro g
ram s  maskotom projektu šalátom 
Arpádom, takže sa do improvizo va
ných lôžok dostali až okolo polnoci.

Za úspešný priebeh projektu patrí 
veľká vďaka učiteľom, vychovávate
ľom i  nepedagogickým zamestnan
com školy, ktorí mali skvelé nápady 
a energiu na ich realizáciu. Vďaka pat
rí aj žiakom, ktorí sa vedia nadchnúť, 
tvoriť a spolupracovať. Ďakujeme ro
dičom, starým rodičom a  priateľom 
Štúrky za podporu, skvelé nápady, 
po moc s potravinami a ochotu aktív
ne sa podieľať na projekte. Môžeme si 
všetci povedať: sme skvelý tím.

Text a foto: ZŠ Štúrova

Spomedzi nich dostalo 39 dar-
cov bronzovú Jánskeho plaketu 
(za 10 odberov), 21 striebornú (za 
20 odberov), 14 zlatú (za 30 odbe
rov u  žien a  40 odberov u  mužov) 
a  7 darcov bolo ocenených dia-
mantovou Jánskeho plaketou 
(ženy za 60 odberov a  muži za 80 
odberov). Traja darcovia si prevza-
li medailu prof. MUDr. Jána Kňa-
zovického. Tá je najvyšším možným 
ocenením a udeľuje sa ženám s viac 
ako 80 odbermi a mužom nad 100 
odberov.

Ako nás informovala riaditeľ
ka územného spolku Slovenského 
Červeného kríža Bratislavaoko lie 
Mária Halasová, v  Malackách orga
nizuje odbery krvi mobilná odbero
vá jednotka z NTS Ružinov. V našom 
okrese chodia aj do Ku chyne, Gajár, 
Zohora, Veľkých Levár, Jakubova 

a Rohožníka. Na odbery krvi prichá
dzajú aj darcovia z okolitých dedín. 
„Ďakujeme mestu a  okresu Malacky 
za podporu darcovstva kr vi, za oce
ňovanie darcov a tiež za kvety a zápis 
do pamätnej knihy mesta,” povedala 
M. Halasová.   

Teší nás, že medzi tohtoročnými 
ocenenými diamantovou plaketou 
je aj mestský poslanec Pavol Ted-
la. Rovnakú radosť máme aj z  na
šich ďalších kolegov, ktorí chodia 
pravidelne darovať krv: Anežke 
Kujanovej z oddelenia ekonomiky, 
IT pracovníkovi Petrovi Holúbkovi 
(bronzová Jánskeho plaketa) i ná
čelníkovi Mestskej polície Malacky 
Ivanovi Jurkovičovi. Naša Anežka 
získala diamantovú plaketu už pred 
troma rokmi a  krv daruje aj ďalej. 
Veľká úcta a rešpekt!

-lp-/-otano-
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Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
zostáva 
v našich srdciach.
 
18. novembra sme 

si pripomenuli nedožitých 72 ro
kov Zitky  Markovej. S láskou 
spo mína celá rodina.

20. novembra sme si pripomenuli 
20. výročie, čo nás navždy opustil 
náš drahý Karol Salay.
S láskou a úctou spomína celá ro
dina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
OD 1. DO 19. 11. 2018

Povedali si 
ÁNO

Lucia Trnková a Martin Mráz

Vítame 
medzi nami

Hana Zajícová
Lea Ivanová
Juraj Šebo
Matej Schlosser

Oceňovanie
darcov krvi

Medzi nami žije veľa obetavých ľudí, ktorí krv darujú pravidelne 
a  najmä zadarmo. 84 bezpríspevkových darcov z  nášho regiónu 
nedávno ocenil Slovenský Červený kríž.

Klub dôchodcov – Denné centrum
oznamuje, že v dňoch 26., 27. a 28. novembra 
sa budú za účasti dobrovoľníkov

 piecť vianočné perníky.
Zároveň žiadame, aby záujemcovia o zakúpenie napečených perníkov 
nahlásili počet balíčkov priamo v Klube dôchodcov – Dennom centre na 
Radlinského 1 (vchod zo zadnej strany od garáží).

Klub dôchodcov – Denné centrum
pozýva na 

vianočné posedenie, 
ktoré sa uskutoční v utorok 4. decembra o 14.00 h 
v zasadačke bývalého MsÚ na Radlinského 1.

Posedenie obohatíme tombolou, do ktorej prosíme prispieť už teraz. 
Veci do tomboly môžete priniesť do Klubu dôchodcov – Denného cen
tra na Radlinského 1 (vchod zo zadnej strany od garáží).

Vďačná majiteľka dámskej kabel
ky, ktorú si aj s dokladmi a kľúč
mi od bytu zabudla v nákupnom 
košíku v supermarkete Tesco, ďa
kuje neznámym poctivým nález
com za jej odovzdanie do klient
skeho centra. S konštatovaním, že 
slušní ľudia ešte žijú, prišla poďa
kovanie osobne tlmočiť do našej 
redakcie.

Klub filatelistov ZSF 52–32, Mestské centrum kultúry, 
Centrum voľného času, Základná škola Dr. Dérera Malacky

pozývajú na 

zberateľskú burzu
(stretnutie zberateľov všetkých zberateľských odborov)

známky, mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, 
pivné suveníry, starožitnosti, figúrky z kindervajíčok, hokejové kartičky, 
odznaky a pod.

Kde:
školská jedáleň ZŠ Dr. J. Dérera, 
Ul . gen. M . R. Štefánika 7, Malacky

Kedy: 
sobota 1. decembra, 8.00–12.00 h

Parkovanie pri areáli školy. Vstupné 0,50 €. 
Mládež do 15 rokov zdarma.

POĎAKOvANIE

Žiaci zo Štúrky raňajkovali 
s učiteľmi a hovorili o jedle

Počas tretieho októbrového týždňa v Základnej škole na Štúrovej uli-
ci v Malackách žili projektom Hovorme o jedle. Celoštátny projekt, do 
ktorého sa v rámci Slovenska zapojilo takmer 300 škôl, mal štyri hlav-
né témy: súťažno-vzdelávaciu aktivitu HOVORME O JEDLE, výtvarnú 
súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE, literárnu súťaž KÚZLO DOBRÉHO JEDLA  
a fotografickú súťaž OČAMI GURMÁNA. 
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Malačan Pavol Michalovič sa 
tento rok vo funkcii trénera 
slovenskej mládežníckej futsa-
lovej reprezentácie zúčastnil 
na dvoch vrcholových poduja-
tiach: univerzitných majstrov-
stvách sveta v  Kazachstane  
a olympijských hrách mláde-
že (OHM) v Argentíne. „Z tých-
to podujatí som si priniesol 
množstvo nezabudnuteľných 
zážitkov, ale i  užitočných skú-
seností do mojej trénerskej bu-
dúcnosti,” povedal pre Malac-
ký hlas.

Už odmalička sa venuje futba
lu a hral v  slovenských, rakúskych 
i českých kluboch. V dorasteneckom 
veku k  futbalu pribudol futsal. Pa
vol si ho na najvyššej úrovni vyskú
šal v drese 1. FSC Nafta Malacky. Za 
túto príležitosť vďačí vtedajšiemu 
trénerovi malackého klubu Jánovi 
Heskovi. 

V čase, keď dostal možnosť viesť 
reprezentáciu, trénoval juniorské 
mužstvo Canaria Malacky, s ktorým 
vyhral Slovenský pohár a do posled
nej chvíle bojoval aj o  titul majstra  
I. slovenskej extraligy juniorov. „Mys
lím, že všetky tieto okolnosti, spolu so 
šikovnými malackými hráčmi, prispeli 
k tomu, že mi jedného dňa zazvonil te
lefón s ponukou trénovať reprezentá
ciu,“ hovorí Pavol. Rozdiel medzi ko
učovaním reprezentácie a  ligového 
mužstva je podľa neho dosť veľký: 
„Na klubovej úrovni je väčšia možnosť 
pracovať s mužstvom koncepčne a 
dlhodobo. V reprezentácii máme len 
pár zrazov, v rámci ktorých musíme za 
krátky čas stihnúť veľa vecí. Na druhej 
strane, v reprezentácii sú samí ambi
ciózni a motivovaní hráči, s ktorými sa 
veľmi dobre pracuje.“

Pred kvalifikačným turnajom na 
OHM, ktorý sa uskutočnil pred ro
kom v Prievidzi, vybrali spolu s reali

začným tímom 12 hráčov z 80člen
ného zoznamu, ktorí v  európskej 
kvalifikácii dosiahli skvelý výsledok. 
„Po jej odohratí sme skončili štvrtí v 
Európe. Keďže Taliani a Španieli nako
niec poslali na olympijské hry iný ko
lektívny šport, boli sme ďalší v poradí. 
Náš malý sen sa tak stal skutočnosťou. 
Európu sme išli vo futsale zastupo
vať my a silné Rusko.“ OHM sa kona

li nedávno v  metropole Argentíny, 
Buenos Aires. Stretlo sa tam vyše 
4 000 športovcov z 206 krajín, ktorí 
súťažili v 32 rôznych športoch. 

„Samotný futsal bol na mládež
níckej olympiáde historicky prvýkrát, 
a my sme boli pri tom,“ prezradil. Or
ganizácia podujatia bola na veľmi 
vysokej úrovni. Jediným negatívom 
bol jeden a  polhodinový presun 

z hotela na športovisko. Naši repre
zentanti v  skupine A  postupne na
razili na výbery Iraku (0:5), Argentí
ny (0:4), Panamy (4:1) a Egypta (1:2) 
a so ziskom troch bodov obsadili 
v  konkurencii 10 tímov konečné 7. 
miesto. 

Okrem OHM sa Pavol v tomto ro
ku zúčastnil aj na augustových Uni
verzitných majstrovstvách sveta vo 
futsale v  Kazachstane. Absolvoval 
ich spolu s ďalším Malačanom, Luká
šom Višváderom, ktorý plnil úlohu 
vedúceho mužstva. Mladým Slová
kom sa v silnej konkurencii 16 muž
stiev podarilo vybojovať pekné 9. 
miesto. 

Pavol okrem futsalu pôsobí aj ako 
hrajúci asistent trénera v  treťoligo
vom klube FC Malacky. V budúcnos
ti by sa rád presadil aj ako futbalo
vý tréner. Prezradil, že v  Malackách 
a celkovo na Záhorí sa rodia talento
vaní hráči. Preto verí, že v budúcnos
ti budeme mať ďalšieho Petra Haľka 
(výborného futsalistu z  Malaciek, 
ktorý niekoľkokrát získal titul futsa
lista roka Slovenskej republiky). Spo
menul napríklad hráča bratislavské
ho tímu Pinerola Futsal 1994 Daniela 
Čeřovského, ktorý už v mladom veku 
nastupuje v Atíme futsalovej repre
zentácie a dostáva veľa príležitostí.

Text a foto: P. Arpášová
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Hádzanári Strojára Malacky 
naďalej čakajú na prvý bodo-
vý zisk v  novej sezóne extra-
ligy. Nedočkali sa ani v piat-
kovom  stretnutí jedenásteho 
kola, v ktorom na domácej pa-
lubovke hostili lídra tabuľky zo 
Šale. V  zápase dlho siahali na 
príjemné prekvapenie, avšak 
nakoniec Šaľa zvíťazila 30:20.

Prvopolčasové dianie bolo pre
kvapujúco vyrovnané, domáci drža
li krok s  favorizovanou Šaľou herne 
i  výsledkovo. V  dvadsiatej minúte 
viedli Šaľania len o  jediný gól 9:8 
a  malacký celok im konkuroval po 
všetkých stránkach. Domáci núti
li lídra tabuľky k  chybám, aj vďaka 
tomu bol pred prestávkou stav 14:13 
v  prospech Šale a  Malačania cítili 
nádej na bodový zisk.

Tá sa zdala byť ešte reálnejšia 
v úvodných minútach druhého pol
času, keď Malačania dokonca vyhrá
vali 16:14, neskôr aj 18:17. Za tohto 

stavu ale Šaľa pridala na intenzite 
hry a sériou piatich gólov v rozmedzí 
40. a  45. minúty rozhodla o  priklo
není zápasu na svoju stranu. V záve
re stretnutia už počet gólov Šaľanov 
narastal, naopak, Malačania skórovali 
v poslednej štvrťhodine iba dvakrát. 
Šaľa si teda aj napriek odporu domá
cich odniesla z Malaciek pohodlné ví
ťazstvo 30:20. Najbližšie extraligové 
stretnutie odohrajú malackí hádza
nári v sobotu 24. novembra o 18.00 
h na palubovke Topoľčian. Doma ich 
uvidíme v piatok 30. novembra v sú
boji s Modrou. 

TJ Strojár Malacky – HKM Šaľa
20:30 (13:14)
Zostava Malaciek: 
Roman Piaček (Marek Kuklovský) 

– Dušan Frýbert, Jakub Krajčír (1), To
máš Baláž, Pavol Bízek (1), Martin Hla
váč, Robert Baláž (1), Ivan Oslej (1), 
Anur Burnazovič (8), Michal Ichman, 
Roman Valachovič (4), Mário Prevaj 
(4), Marijo Grab, Yevhen Rakatynets

M. Binčík 

Futbalisti majú dôvod na radosť. 
V  rámci rekonštrukcie futbalovej tri
búny, ktorá sa začala začiatkom ok
tóbra a potrvá do konca novem
bra, sa opravili šatne, so ciálne 
priestory i strecha. 

V  súčasnej dobe prebieha
jú posledné úpravy, aby mohla byť 
tribúna odovzdaná na užívanie. Pro

jekt sa realizuje s finančnou podpo
rou Bratislavského samosprávneho 

kraja, ktorý poskytol dotáciu vo 
výške 10 000 €. Slovenský futba
lový zväz sa na rekonštrukcii  
podieľa sumou 30 000 €. Zo

statok celkovej hodnoty projek
tu, ktorá je 80 265,26 €, zafinanco

valo mesto.               -nb-/J. Mok 

MSK Malacky organizuje stolno
tenisový turnaj pre neregistrovaných 
hráčov, ktorý sa bude konať v sobotu 
24. novembra od 9.00 h v športovej 
hale Malina. Prihlásiť sa môžete 
na emailovej adrese mskmalac-
ky1936@gmail.com do štvrtka 22. 
novembra do 19.00 h. Prezentácia 
zúčastnených hráčov bude v deň tur
naja od 7.30 do 8.30 h. 

Hrať sa budú dvojhry,  prihlásiť sa 

do turnaja môžu muži aj ženy. Aktu
ality o  turnaji, zoznam zaregistrova
ných hráčov a  iné podrobnosti náj
dete na facebookovej stránke MSK 
Malacky.  Štartovné je 10 € na hráča, 
maximálny počet hráčov je 60. Hrať 
sa bude súčasne na šestnástich hra
cích stoloch. Ceny sú pripravené pre 
štyroch najlepších hráčov. Vstup pre 
divákov na turnaj je voľný.

MSK

Futbalová tribúna 
prechádza rekonštrukciou

Malackí hádzanári prehrali 
so Šaľou o desať gólov

Stolnotenisový turnaj 
Butterfly Open bude 
už 24. novembra

Z Malaciek do Argentíny a Kazachstanu vďaka futsalu

Na súťaži sa zúčastnilo 11 štátov, 
z ktorých si 92 detí zmeralo sily v 6 
ka tegóriách od 6 do 18 rokov. Každý  
štát mohol nasadiť maximálne 
dvoch športovcov do každej ka

tegórie. Slovensko reprezentovalo 
šesť športovcov, z ktorých boli traja 
z Ma laciek: Ella a Šimon Jung a Erik 
Šíra. Domov si priniesli tri bronzové 
medaily. 

Ella Jung získala bronzovú me
dailu v kategórii Dolphin (deti 6–7 
rokov) za slalom a druhú bronzo
vú medailu za kombináciu slalom 
a  manévring. Šimon Jung získal  
v kate górii clas 2 (deti od 11–12 ro
kov) bronzovú medailu za mané
vring.

Text a foto: M. Jung 

vodní motoristi z Malaciek 
 uspeli na majstrovstvách sveta 

Z Majstrovstiev sveta detí a mládeže vo vodnom motorizme, ktoré 
sa konali 11. až 17. novembra v Spojených arabských emirátoch, sa 
slovenská výprava vrátila s úspešnými výsledkami.


