
Knižnicu navštevujú prevažne 
de ti z malackých škôl, ale prišli už aj 
drobci z  Kostolišťa a  Malých Levár. 
Od začiatku marca doposiaľ navštívi
lo knižnicu viac ako 400 detí. Okrem 
organizovaných čítaní pre škôlky 
a školy zaviedla knižnica aj cyklické 
čítania pre verejnosť – každý prvý 
pondelok v mesiaci hlasné čítanie  
z knihy pre mladších školákov My čí
tame, vy počúvate a každú prvú stre
du v mesiaci si môžete užiť čítanie  
s maňuškami Čítanie pre naj menších.

Okrem spomínaných aktivít majú 
v knižnici naplánovanú besedu s An
dreou Kellö Žačokovou, autorkou po
pulárnonáučných publikácií pre de
ti a mládež (Superženy, Slovensko
pédia, Vitaj v múzeu). Beseda bude 

na tému Vznik knihy a uskutoční sa 
v deň vydania tohto Malackého hla
su (streda 29. marca). Podujatie je or
ganizované pre žiakov ZŠ.

Malých školákov vo veku od 6 do 
10 rokov čaká vzrušujúci program na 
podujatí Noc s  Andersenom. Usku
toční sa v piatok 31. marca. Tentoraz 
síce deti nebudú spať v knižnici, ale 
aj tak si približne do 22. hodiny uži
jú kopec zábavy. Témou sú filmové 
rozprávky. Bude aj vyhlasovanie det
ského kráľa čitateľov – dvaja čitate
lia z detského oddelenia, ktorí mali 
uply nulý rok najviac výpožičiek, do
stanú diplom a knižné ceny. Podu
ja tie je totiž určené len pre členov 
knižnice.

Podujatie Noc s  Andersenom 
vzniklo v Čechách ešte v  roku 2000 
ako podpora detského čítania pri 
príležitosti výročia narodenia dán
skeho rozprávkara Hansa Christiana 
Andersena. Neskôr sa do akcie začali 
zapájať aj okolité krajiny – Sloven
sko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko i Ne
mecko. V niektorých knižniciach de 
 ti aj prespia.

Do 30. apríla je v ponuke knižni
ce aj obrazovotextová výstava Ži
vot a  tvorba Kristy Bendovej, ktorá 

vznikla pri príležitosti 100. výročia 
narodenia tejto obľúbenej spiso
vateľky a autorky detských knižiek. 

Prváci majú po celý marec bezplatné 
zápisné do knižnice.

Text: N. Jánošová, foto: J. Hargaš
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úvodNík

Zápis do 
 1. ročníka ZŠ
n piatok 14. apríla
 od 14.00 do 18.00 h
n sobota 15. apríla
 od 9.00 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie na strane 2

Čistíme naše 
mesto

str. 4

Stolné tenistky 
vo finále extraligy

str. 8

Zmeny na hlavnej 
križovatke

str. 2

Na Záhorí skúšajú 
Leopardy

str. 3

v knižnici sa tešia veľkému 
záujmu školákov

Marec – mesiac knihy. Túto definíciu si iste pamätáte aj vy zo svo
jich detských či študentských čias. vzťah ku knihám a  čítaniu si 
budujeme od mala. Malacká knižnica fungujúca pod mestským cen
trom kultúry sa stará o to, aby si naši školáci vytvorili pozitívny vzťah 
k čítaniu. Už po niekoľkýkrát pripravujú zážitkové čítanie pre mater
ské školy a čítanie spojené s interaktívnymi úlohami vychádzajúce z 
textu danej knihy pre školákov od 1. až po 9. ročník. Podujatia v kniž
nici sa tešia takej obľube, že každý deň navštívi knižnicu minimálne 
jedna trieda. Čítania majú naplánované až do 19. mája.

Fotogalériu z Mesiaca knihy v malackej knižnici nájdete na strane 3.

Práca 
 na Záhorí 
 bude

V čase rastúcich cien, v čase nega
tívnych predpovedí vzniká neistota 
súvisiaca s budúcnosťou – vzdialenou 
i tou najbližšou. V takomto čase poteší 
každá správa, ktorá ponurú atmosfé
ru aspoň trošku rozjasní. Tou správou 
môže byť na príklad aj informácia, že 
neďaleký závod Volks wagen bude 
mať čo vyrábať aj v  do be elektrickej. 
Veľké SUV od Porsche patrí k  mode  
lom vyrábaným v Devínskej Novej Vsi 
už dlhé roky a  bude to tak aj po pre
chode auta na elektrický pohon. Veru, 
ani veľké a  silné Porsche už ne bude 
môcť byť hlučné a  z  výfuku mu ne
pôjde vôbec nič.

Správa, ktorá vyzerá ako nepod
statná informácia o  drahom aute, sa 
týka tisícok zamestnancov Volkswa
genu a naň naviazaných dodávateľov. 
Veď kto nemá v  rodine či  vo svojom 
okolí pracovníka v  niektorom z  prie
myselných parkov v  blízkosti nášho 
mesta, pravdepodobne nežije na Zá
horí.

I  keď sa hovorí, že elektromobil 
nepotrebuje toľko ľudí vo výrobe ako  
auto so spaľovacím motorom, neja
kých potrebovať určite bude. Obavy  
zo straty zamestnania boli aj v minu
losti, keď sa do výroby vo veľkom za
vádzala robotizácia. Niektoré pracov
né pozície síce zmizli, no objavili sa 
nové. Koniec koncov, aj tých robotov 
musí niekto opravovať. Skrátka, prá
ca bude aj v budúcnosti, a  to je dob  
re, lebo po práci obvykle prichádza 
pláca. A výplata sa nepochybne kaž
dému zíde aj v  budúcnosti, nech sa  
zdá akokoľvek nejasná.

Ale možno je to len tou zimou, kto  
rá sa odmieta vzdať jari a  púšťa sne
hové vločky na rozkvitnuté narcisy 
a  snežienky. Aj tento posledný pokus 
zimy, ktorý práve vonku zažívame,  
čoskoro prehrmí a budúcnosť sa pred
sa rozjasní. Keď ničím iným, aspoň sln
kom a prísľubom zamestnanosti.

J. Hargaš
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Zákonný zástupca dieťaťa môže 
základnej škole poskytnúť potreb
né údaje pred zápisom prostred
níctvom elektronického formulá
ra prihlášky. Ten školy sprístupnia 
najneskôr 1. ap ríla na svojich webo
vých sídlach, kde budú zverejnené 
i podrobnejšie informácie o zápise.

Zákonný zástupca je povinný 
prihlásiť na plnenie povinnej škol
skej dochádzky dieťa, ktoré k 31. au
gustu 2023 dovŕši 6 rokov.

Žiak plní povinnú školskú do
chádz ku prednostne v základnej 
ško le v školskom obvode, v ktorom 
má trvalé bydlisko (t. j. v spádovej 
škole). 

Žiak môže plniť povinnú školskú 
do chádzku aj v inej ako spádovej 
škole, ak ho riaditeľ tejto školy prij
me na zá kladné vzdelávanie.

Spádovými školami sú tri základ
né školy zriadené mestom Malac 
ky. Školské obvody určuje Všeobec

ne záväzné nariadenie mesta Ma
lacky (VZN) č. 5/2020 o školských 
obvo doch základných škôl v znení 
VZN č. 9/2020, 19/2020 a 6/2021.

Na zápis detí do cirkevnej školy 
sa VZN nevzťahuje, škola môže pri
jať deti zo všetkých školských obvo
dov v meste.

v Malackách sú štyri 
základné školy:
n ZŠ Dr. Jozefa Dérera, 
 Ul. gen. M. R. Štefánika 7
 www.dererka.edupage.org
n ZŠ, Štúrova 142/A
  www.zssturovamalacky.  

edupage.org
n ZŠ, Záhorácka 95
 www.zs4malacky.edupage.org
n  ZŠ Mansveta Olšovského (súčasť 

SŠ sv. Františka Assiského, Kláštor
né námestie 1 – cirkevná škola)

 www.csmalacky.sk
Text: A. Hrnková, foto: archív 

 Zápis do 1. ročníka základných škôl
Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2023/2024 sa bude konať v piatok 14. apríla od 14.00 h do 18.00 h a v sobotu  
15. apríla od 9.00 h do 12.00 h. 

Školský obvod ZŠ dr. J. dérera 
Bernolákova, Boženy Nemcovej, Bu
dovateľská, Duklianskych hrdinov, 
Džbankáreň, Ferdiša Kostku, Hlboká,  
gen. M. R. Šte fánika, Hodžova, Hurba
nova, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, 
Janka Kráľa, Jánošíkova – v časti od  
Veľkomoravskej po Kalista Orgoňa, 
Kláštorné námestie, Krátka, Legio
nárska, Lesná, Ľuda Zúbka, Mierové 
námes tie, Mojmírova, Na brehu, Na 
majeri, Nad výhonom, Ná dražná, Ná
mestie SNP, Oslobodenia, Partizán  
ska, Pavla Blahu, Petra Jilemnického, 

Písniky, Príjazdná, Radlinského, Ra
kárenská, Rastislavova, Robotnícka, 
Rudolfa Dilonga, Sama Chalupku, 
Svätoplukova, Štefana Čulena, Tá
borisko, Tichá, Ulica Karola Virsíka, 
Veľkomoravská – v časti od gen. M. R.  
Šte fánika po Jána Hollého, Vlaste
necká, Vysoká, Zámocká, lokalita zá
hradkárskej osady Rádek V.

Školský obvod ZŠ Štúrova
Agátová, Alojza Veselého, arm. gen. 

L. Svobodu, Boreckého, Brezová, 
Die lenská, D. Skuteckého, Dubov
ského, F. Malovaného, Gaštanová, 
Já nošíkova – v časti od Kalista Orgo
ňa po ulicu Pri Maline, Javorová, Jel
šová, Jesenského, Jozefa Gabčíka, 
Jo zefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. 
Miloša Uhra, Lipová, L. Novomeské
ho, Ľ. Kukorelliho, Ľudovíta Fullu, Mi
chala Tillnera, Ota Kožucha, Pezin
ská, Pri Maline, Priemyselná, Sadová, 
Stromová, Stupavská, Štúrova, To

várenská, V. Clementisa, Záhradná, 
lokalita záhradkárskej osady Olši 
ny.

Školský obvod ZŠ Záhorácka
1. mája, Brnianska, Břeclavská, Cesta 
mládeže, Družstevná, Hviezdoslavo
va, Ivana Dérera, Jána Kollára, Jozefa 
Kubinu, Kozia, Kukučínova, Malé ná
mestie, Mansveta Olšovského, Mar
tina Benku, Martina Rázusa, Mirka 
Nešpora, Mlynská, Nová, Pavla Hal

lona, Petra Straku, Poľná, Pribinova, 
Sasinkova, Sládkovičova, Slovenská, 
Šikmá, Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica 
Ludwiga Angerera, Vajanského, Veľ
komoravská – v časti od Jána Hollé
ho smerom na Cestu mládeže, Ven
delína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševla
da Gajdoša, Záhorácka, lokalita zá
hradkárskej osady Prídavky. 

do cirkevnej školy 
je možné zapísať dieťa bez ohľadu 
na jeho zaradenie do školského ob
vodu.

RoZdELENIE ULíC PRE JEdNoTLIvÉ ŠkoLSkÉ oBvodY

 Stručne zo zastupiteľstva
Poslanci mestského zastupiteľstva na marcovom rokovaní okrem iného 

schválili správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022, dlho
dobý prenájom nebytových priestorov na kúpalisku, dlhodobý investič
ný úver na financovanie investičných akcií mesta a predĺženie dobrovoľnej  
zbierky na pomoc odídencom z Ukrajiny. Súhlasili tiež s návrhom voľby čle
nov komisií mestského zastupiteľstva a s projektom rekonštrukcie palubov  
ky a zázemia v športovej hale Malina.

Podrobnejšie informácie o  niektorých schválených bodoch prinesieme 
v budúcom vydaní Malackého hlasu.             red

V súvislosti s výstavbou cyklotra
sy Družstevná–Radlinského platia 
na hlavnej svetelnej križovatke do
pravné obmedzenia. Niektoré prie
chody pre chodcov sú zrušené a vo
zovka pri od bočovaní vodičov zo Zá

horáckej doprava na Štefánikovu je 
zúžená. V tomto úseku je tiež znížená 
rýchlosť. V rámci stavebných prác sa 
zmenší jeden ostrovček v križovatke 
a  mierne sa posunie odbočovacie  
rameno na Štefánikovu.

Chodcov prosíme o  rešpektova
nie zákazov, vodičov o rešpektovanie 
obmedzenej rýchlosti. Buďte navzá
jom ohľaduplní a dbajte na bezpeč
nosť seba i ostatných. Ďakujeme za 
pochopenie.                lp/otano

Prehľad školských obvodov aj 
kon takty na základné školy sú 
zverejnené na www.malacky.sk 
v časti Pre občanov/vzdeláva
nie/Základné školy.

Zmena dopravného značenia na hlavnej križovatke

Výkopové práce na Záhoráckej

výstavba cyklotrasy družstevná–Radlinského sa naplno rozbehla. Tra sa dlhá 2,1 km bezpečne prevedie 
cyklistov celým centrom mesta a bude tvoriť akúsi „chrbticu” budúcej siete mestských cyklotrás. Stavebné 
práce môžete aktuálne vidieť na Radlinského pri Nádražnej, v centre na hlavnej svetelnej križovatke a na 
Záhoráckej v blízkosti základnej školy.

 Projekt Cyklotrasa Družstevná–Radlinského Malacky je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Mapka obmedzení pre chodcov
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 Leopardy na Záhorí
vo vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie aktuálne 
prebiehajú skúšky prvého dodaného tanku Leopard 2A4, ktorý Slo
vensko dostalo od Spolkovej republiky Nemecko v  rámci náhrady  
za bojové vozidlá pechoty darované Ukrajine.

 Zámocký park
 rozkvitá

Na začiatku Zámockého parku 
v smere od Čiernej brány (od slimá
ka) ku kaštieľu na oboch stranách 
v posledných dňoch rozkvitli šafrany 
(krokusy). Kvietky krásnej žltej far
by vysadili ešte v  októbri minulého 
roka. Nech vás všetkých tešia!

Text a foto: nj

Skúšajú sa primárne a sekundár
ne zbrane, spôsob maskovania, jazd
né vlastnosti, munícia, ergonomické 
a  technické parametre. Skončenie 
skúšok sa plánuje 31. marca.

Ozbrojené sily SR v priebehu toh 
 to roka dostanú pätnásť tankov  
Leo pard 2A4. V  rokoch 2023–2025 
bu de priebežne dodávaná tanková 

mu nícia, náhradné diely, logistická 
podpora a  realizovaný výcvik osá  
dok a die lenských špecialistov.

Tankový prápor je súčasťou ťaž 
kej mechanizovanej brigády, ktorej 
vybudovanie je hlavným záväzkom 
SR voči spojencom v rámci NATO.

Text a foto: 
Ministerstvo obrany SR

č. 7 vyjde 12. apríla

v knižnici 
 sa tešia 
 veľkému 
záujmu 
 školákov

Foto: nj, jh, MCk
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Ľudia si v  tento deň obliekajú  
ponožky rôznych farieb, aby podpo
rili ľudí s  Downovým syndrómom, 
pretože každý z nás je iný, ale všet
ci sme výnimoční a cenní. K  šíreniu 
osvety sa pripojili aj v cirkevnej škôl
ke Nepoškvrneného srdca Panny 
Márie.

Do škôlky zavítala návšteva z ne
ziskovej organizácie Vstúpte, ktorá 
poskytuje sociálne služby pre ľudí 
s  mentálnym postihnutím. Klienti 
Vstúpte s  Downovým syndrómom 
predstavili svoje pekné, ručne vyro
bené drobnosti a rozprávali o tom, čo 
dokážu a v čom sú výnimoční. Deti si 

už počas ranného kruhu rozprávali 
o  ľuďoch s Downovým syndrómom 
a množstvo z  nich prišlo vo fareb
ných ponožkách. Spoločne tak šíria 
porozumenie a rešpekt k rozdielnos
ti, pretože ponožky sú síce každá inej 
farby, ale hrejú nás rovnako.

Text a foto: nj

 Čistíme naše mesto 
S  príjemnejšími vonkajšími tep lotami a  jarným slniečkom sa začali 
brigády zamerané na čistenie nášho mesta od odpadkov, starého lís
tia či inváznych drevín. Ďakujeme najmä Malackým zberačom, skau
tom, volejbalistom a ďalším dobrovoľníkom, ktorí sa pridali. Za spo
luprácu a odvoz vyzbieraného odpadu ďakujeme spoločnosti Tekos.

Malackí zberači čistili lokality To
várenská, Priemyselná a  Tri duby. 
Vyzbierali množstvo odpadu: starú 
chladničku, počítačové monitory,  

matrace, škatule, pneumatiky z bi
cykla, ale aj kuriozity – hodinky ešte 
v  pôvodnom boxe, fotoaparát či 
mo bil.

Malackí skauti zo 69. zboru M. R. 
Štefánika čistili Zámocký park, kde 
odstraňovali invázne rastliny a zbie
rali odpad, staré lístie a konáre.

Ďalšia brigáda sa konala v  okolí 
volejbalových a  tenisových kurtov 
v Zámockom parku. Zúčastnili sa na 
nej členovia volejbalového oddielu 

TJ Strojár Malacky a Volley Team Zá
horie.

Text: lp, foto: S. osuský, 
Malackí zberači, vo TJ Strojár

 Farebný deň 21. marec je Sveto
vým dňom dow
novho syndrómu. 
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v Múzeu Michala Tillnera 
v Malackách je otvorená 
veľmi zaujímavá putovná 
panelová výstava s ná
zvom Rodina v tradičnej 
ľudovej kultúre Záhoria.  
v utorok 21. marca sa us
kutočnila komentovaná 
prehliadka tejto výstavy 
a taktiež prezentácia rov
nomennej knihy autorky 
a kurátorky výstavy dity 
Andruškovej. výstava 
po skytuje veľmi obsiahly 
a  komplexný pohľad na 
zvyklosti našich predkov 
na Záhorí. Je možné, že 
na fotografiách sú zachy
tení aj vaši starí či prasta
rí rodičia. Nechajte sa na 
chvíľu opantať vánkom 
minulosti a navštívte na
še múzeum.

Výstava už má svoju his
tóriu. Pôvodne ju pripravilo 
Záhorské múzeum v  Skalici 
na prelome rokov 2020–2021. 
Dnes doputovala k nám vďa  
ka spolupráci skalického mú
zea s Mestským centrom kul
túry a Múzeom Michala Tillne
ra v Malackách.

„Expozícia približuje rodinné 
zvyky chronologicky v kontexte 
životného cyklu. Spája ich naj
mä s tromi kľúčovými udalos
ťa mi v  živote človeka: narode
nie, svadba a pohreb. Približuje 
oby čaje vzťahujúce sa k  žene 
v  šes tonedelí a opisuje priebeh 

svadobného cyklu od príprav 
po posvadobné obdobie. Poh

rebný cyklus charakterizuje 
nie len z  hľadiska rôznych úko

nov, ale aj celkového pohľadu 
na posmrtný život,” prezradila 

bližšie D. Andrušková. Výstava 
umiestnená v  stálej expozícii 

Múzea Michala Tillnera záro
veň obsahovo priamo koreš
ponduje s  viacerými vystave
nými zbierkovými predmetmi.

Kurátorka, a mohli by sme 
povedať aj duša celého projek
tu, ďalej prezrádza: „Opísané 
zvyky sa vzťahujú na vidiecke 
obyvateľstvo Záhoria, ktorého 
prevažným zamestnaním bolo 
roľníctvo. Z  časového hľadiska 
ide o rozpätie 2. polovice 19. sto
ročia až 1. polovice 20. storočia.” 

Mnohorakosť rodinných 
zvyklostí ilustruje bohatý fo
tografický materiál archívu Zá
horského múzea v Skalici, do
plnený fotografiami z rôznych 
ďalších archívov pamäťových 
a  kultúrnych inštitúcií a tiež 
súkromných osôb. Viaceré sú 
priamo z  Malaciek. Ide naprí
klad o  svadobné fotografie či 
skupinové portréty.

Súčasťou prezentácie bolo 
aj predstavenie rovnomennej 
knihy, ktorá je knižným spra
covaním a  rozšírením uvede
nej výstavy. Na 175 stranách sa 
nachádza vyše 250 fotografií, 
mnohé z nich poskytlo Múze
um Michala Tillnera.

Výstava bude prístupná do 
konca júna v otváracích hodi
nách múzea. Kniha Rodina  
v ľudovej kultúre Záhoria je  
v predaji v Turistickoinformač
nej kancelárii v Malackách na 
Záhoráckej ulici 1919.

Text: N. Jánošová,
 foto: nj, MCk, archív dAJe možné, že na fotografiách sú zachytení aj vaši starí či prastarí rodičia

 kultúrne obyčaje Záhoria v minulosti odhaľuje výstava 

Rodina z Malaciek okolo roku 1920, snímka pochádza z archívu p. ŠvecovejKniha je spracovaním a rozšírením výstavy

Dita Andrušková pri podpisovaní knihy počas otvárania výstavy
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27. marca uplynulo 
20. výročie úmrtia 
našej maminky Ce
cílie kučerovej. Kto 
ste ju poznali, venuj
te jej tichú spomien
ku. Syn Ján a  dcéra 

Hana s rodinou.

Navždy prestali pre 
Teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo 
pre Teba slnko hriať, 
ale tí, čo Ťa milovali, 
nikdy neprestanú 
na Teba spomínať.
5. apríla si pripome nieme smutné  
2. výročie úmrtia našej oľgy Janko
vichovej, rod. Adamovičovej. S  lás
kou a úctou spomína manžel a celá 
rodina.

Slza v oku, v srdci žiaľ, 
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
26. marca sme si 
pri pomenuli nedo
žité 75. narodeni
ny a 10. februára 
smutné  3. výročie 
úmrtia nášho dra
hého ocka a ded
ka ondreja Feješa. S láskou v srd  
ci spomínajú dcéra Soňa s rodinou, 
syn Ondrej, sestra Eva s rodinou  
a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Odišiel tíško, ako odchádza deň,
a v našich srdciach 
zostáva spomienka len.
8. apríla si pripo
míname 5. výročie 
úmrtia nášho mi
lovaného manže
la, otca a  starkého 
Alojza Lorencovi
ča z Malaciek. S lás
kou a  úctou spomínajú manželka, 
dcéry Zuzka a  Danka s  rodinami, 
ostatná rodina a priatelia. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali.
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas, 
mal rád život a všetkých nás.
24. marca sme si  
pripomenuli smut
né 1. výročie úmrtia  
nášho milovaného 
Jozefa Zieglera. 
S láskou a úctou 
spo mínajú mama, 
manželka, synovia, vnúčatá Lenka, 
Sofinka, Veronika, Branko a celá os
tatná rodina. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.

Odišla si cestou, 
ktorou ide každý sám. 
Len brána spomienok 
zostala dokorán.
Kto Ťa poznal, spomenie si, 
kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne. 
31. marca si pripomíname 2. výročie,  

čo nás navždy opus
tila naša milovaná 
Ľudmila Julényio
vá, rod. Jurkovičo vá 
z Malaciek. S láskou 
spomínajú manžel 
Milan a dcéra Tama
ra s rodinou. Kto ste ju poznali, ve
nujte jej, prosím, tichú spomienku.

Tá rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí.
Odišla tíško, ako odchádza deň, 
a v našich srdciach 
zostáva spomienka len.
23. marca sme si pri
pomenuli smutné 2. 
výročie úmrtia na
šej drahej Renátky 
Feješovej. S láskou  
v srdci spomínajú 
sestra Soňa s rodi
nou, brat Ondrej, teta Eva s rodinou 
a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / INZERCIA

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

 Bezplatná právna  pomoc
 pre malackých seniorov

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

30. marec 
9.00–12.00 h

13. apríl 

Právna poradňa poskytuje bezplat
nú pomoc seniorom s trvalým byd
liskom v Malac kách. Na konzultáciu  
s právnikom JUDr. Františkom Kurno 
 tom sa netreba objednávať, stačí 
prísť na Mestský úrad v Malackách (2. 
p., č. d. 225). Prineste si so sebou ob
čiansky preukaz (na overenie bydlis
ka). Poradenstvo je diskrétne a ano
nymné. Seniori sa môžu na porad
ňu obrátiť v týchto oblastiach:
•  exekúcie,
•  rodinné vzťahy (rozvod, rozdele

nie bezpodielového spoluvlastníc
tva manželov),

•  dedičské konanie,
•  zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej 

zmluvy, darovacej zmluvy, nájom
nej zmluvy),
•  majetkové záležitosti (vyporiada

nie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlast
níctvo nehnuteľností nezapísaných 
na liste vlastníctva, výpovede z náj
mu),
•  spotrebiteľské problémy (rekla

mácie tovaru/služieb),
•  právna ochrana (usmernenia v 

súd nych sporoch a v ko naniach 
pred štátnymi orgánmi). 

Poradenstvo neposkytujeme v trest
ných veciach a nezastupujeme ani  
v konaniach na súdoch.       red

Karol Malý, Malacky
Martin Mišlinský, Lozorno
Františka Jánošovská, r. Temero
vá, Malacky
Rastislav Rehák, Malacky
Adriana Šarközyová, r. Lacková, 
Jakubov
Ján Bujnovský, Malacky
Eduard Rozbora, Gajary
Eva Velická, r. Vandáková, Lakšár
ska Nová Ves
Blažej Hladík, Jakubov
Mária Volárová, Jakubov

oPUSTILI NáS

SPoMIENkY
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v  medailovej bilancii sa naj
úspešnejšou stala Rebecca Slezá
ková (4 – 0 – 0), ktorá získala štyri  
tituly majsterky SR, všetky v kategó
rii junioriek (60 m prekážky, 400 m, 
200 m, päťboj). Najviac – 6 medailí 
– nazbieral Teodor volek (3 – 3 – 0), 
tri zlaté v  rámci halových majstrov
stiev starších žiakov (60 m prekážky, 
300 m, 150 m) a tri strieborné medzi 
dorastencami (60 m, 400 m, sedem
boj).

Na halovej republikovej úrovni 
sa zo striebra tešilo ďalších päť Ma

lačanov: Adam Boškovič (sedem
boj dorastencov), Matej Brezina 
(žrď dorastencov), karen Grígelo
vá (trojskok dorasteniek), Šimon 
Nehyba (päťboj mladších žiakov) 
a  Nela Stašková (päťboj mladších 
žiačok).

Bronz z  atletického šampionátu 
„pod strechou” si odniesli Matúš 
Ne hyba (sedemboj dorastencov) 
a Alex Houndjo (sedemboj starších 
žiakov). Cenných kovov mohlo byť 
aj viac, ale naša nádejná šprintérka 
Tereza Beňová halovú sezónu vy
nechala a  štafetu dorastencov AC 
Malacky na 4x 200 m, v ktorej do
siahla druhý najrýchlejší čas v súťaži, 
dodatočne diskvalifikovali pre vy
šliapnutie z dráhy.

Najviac na seba v  uplynulej ha
lovej sezóne upozornil Teodor vo
lek, keď raz vyrovnal a  až 5krát 

vylepšil slovenský halový rekord 
v kategórii starších žiakov. Žiak špor
tových tried ZŠ Záhorácka v Malac
kách je aktuálne držiteľom troch 
halových žiackych rekordov SR 
(60 m – 7,17 s, 60 m prekážky – 
8,11 s a 150 m – 17,41 s).

Ďalší halový slovenský rekord 
pridala Rebecca Slezáková v  behu 
na 60 m prekážok junioriek. Jeho 
aktuálna hodnota je 8,53 s.

„Členovia AC Malacky sa na halovú 
atletickú sezónu nezameriavali. Počas 
väčšej časti prípravného obdobia ne
mali k  dispozícii telocvičňu, netréno

vali v  špecializovanej atletickej hale 
a v rámci prípravného obdobia neab
solvovali ani sústredenie v teple. Tieto 
podmienky je treba vnímať ako rezer
vu do ďalšej perspektívy. Aj preto si 
o to viac treba vážiť dosiahnuté úspe
chy,” skonštatoval tréner Petr Filip.

Úspešným atlétom blahoželáme, 
ostatným ďakujeme za reprezentáciu 
klubu i mesta a  všetkým, ktorí sa 
ako koľvek podieľali na príprave na
šich športovcov, ďakujeme za spolu
prácu.

Text: P. Filip, foto: AC Malacky

Rekordná halová
 sezóna 
pre AC Malacky
deväť členov Atletického klubu AC Malacky vybojovalo na halových maj
strovstvách SR v atletike úctyhodných 17 medailí – sedem zlatých, osem 
strieborných a dve bronzové. úspešnú zimnú časť sezóny umocnili štyri 
aktuálne halové slovenské rekordy (tri Teodora voleka a jeden Rebeccy 
Slezákovej), pričom celkovo prepisovali atletické tabuľky až sedemkrát.

Šimon Nehyba a Nela Stašková

Teodor Volek

Rebecca Slezáková

Alex Houndjo

Karen Grígelová Matej Brezina

Matúš Nehyba a Adam Boškovič

Medailová bilancia 
AC Malacky z halových 
majstrovstiev SR 2023 –
17 medailí: 

n 7x zlato 
n 8x striebro 
n 2x bronz

Medailisti AC Malacky 
z halových majstrovstiev SR 
2023

Rebecca Slezáková (4 – 0 – 0)
Teodor Volek (3 – 3 – 0)
Adam Boškovič (0 – 1 – 0)
Nela Stašková (0 – 1 – 0)
Šimon Nehyba (0 – 1 – 0)
Karen Grígelová (0 – 1 – 0)
Matej Brezina (0 – 1 – 0)
Matúš Nehyba (0 – 0 – 1)
Alex Houndjo (0 – 0 – 1)

Rekordné halové zápisy 
Teodora voleka

60 m – 7,26 s (22. 1. 2023)
60 m – 7,21 s (26. 2. 2023)
60 m – 7,17 s (26. 2. 2023)
150 m – 17,41 s (5. 3. 2023) – spo
ločne s Miroslavom Krchňavým 
z AK ŠK UMB Banská Bystrica
60 m prekážky – 8,34 s (vyrovna
ný slovenský rekord, 5. 3. 2023)
60 m prekážky – 8,11 s (5. 3. 2023)
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Stolné tenistky MSk Malacky 
postúpili do finále extraligy. 
Tímu v zlo žení Natália kosová, 
Pavlína Rajtoková, Henrieta 
Horníková a Bianka Polakovi
čová srdečne blahoželáme!

Posledný dvojzápas základnej 
čas ti zvládli podľa očakávania. Naj
skôr síce prehrali s lídrom súťaže To

poľčanmi, avšak v ďalšom súboji po  
tvrdili úlohu favoritiek a  nad Tren
čianskym Jastrabím vyhrali. Skončili 
na 4. mieste v  tabuľke, vďaka čomu 
si zabezpečili účasť vo finálovej čas 
ti súťaže.

V  sobotu 1. apríla nastúpia proti 
To poľčanom, druhú dvojicu tvoria 
Vy drany a  Bratislava. Víťazky týchto 
zápasov zohrajú medzi sebou zápas  

o titul, porazené budú hrať o 3. mie
sto. Našim dievčatám držíme palce!

ŠkST Topoľčany – MSk Malacky 6:1
Body: P. Rajtoková 1

kST drive Trenčianske Jastrabie – 
MSk Malacky 2:6
Body: štvorhra N. Kosová – P. Rajtoko  
vá 1, P. Rajtoková 3, N. Kosová 2

mb

Malacky na šampionáte reprezen
tovalo šesť pretekárov. Najskôr exce
loval Martin kadlíček, ktorý v kate
górii Masters 1 do 66 kg (vek 40+) vý  
konom 92,5 kg získal 1. miesto. V rov 
nakej kategórii obsadil daniel kad
líček s  výkonom 90 kg 2. miesto. 
Medzi mužmi bez rozdielu veku ob
sadili 6. a 7. priečku. vladimír vaniš  
dokonca vytvoril nový národný re

kord. Na lavičke zdvihol obdivuhod
ných 147,5 kg, čím sa v kategórii mu
žov Masters 3 do 83 kg (vek 60+) 
dostal na prvé mies to. V  kategórii 
mužov do 83 kg bez rozdielu veku 
obsadil vynikajúcu 3. priečku. Pred
behli ho iba dvaja súperi, ktorí sú 
mladší o 20, respektíve o 22 rokov.

Za TJ Strojár sa predstavil aj Zden
ko krajčír, ktorý v kategórii Masters 

3 do 93 kg s výkonom 120 kg obsadil 
2. miesto. Lukáš krajčír v  kategórii 
Masters 1 do 105 kg obsadil s  výko
nom 132,5 kg 4. priečku.

Posledný malacký borec otto 
Múčka výkonom 145 kg vytvoril 
v kategórii Masters 3 (60+) nový ná
rod ný rekord a vďaka tomuto výko nu 
aj vyhral.

Pretekárom blahoželáme, ďaku
jeme za reprezentáciu Malaciek a kul
turistického oddielu TJ Strojár Malac
ky a želáme veľa ďalších úspechov.

Text: kulturistický oddiel TJ Strojár, 
foto: J. Benc, SAFkST
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Zo skupín do vyraďovacích bojov 
sa podarilo postúpiť polovici z nich. 
Najďalej to dotiahol O. Sloboda, kto
rý obhájil svoje rebríčkové postave
nie a aj bronz z  predchádzajúceho 
turnaja z Trnavy (2. bodovací turnaj 
mládeže). Blahoželáme! Ďakujeme 
všetkým hráčom za predvedené vý
kony a rodičom za podporu.

3. BodovACí TURNAJ MLádEžE
Najmladšie žiačky
Sára Klímová 9.–16. miesto
Natália Ježovičová 17.–24. miesto

Najmladší žiaci
František Klíma, Róbert Žáček 17.–32.  
miesto
Norbert Zeman 33.–47. miesto

Staršie žiačky
Veronika Stúpalová, Erika Stúpalová 
11.–15. miesto

Starší žiaci
Oliver Sloboda 3. miesto
Richard Dorocák 17.–28. miesto
Jonáš Tomša 29.–42. miesto

Text a foto: MSk Malacky

 kulturisti boli úspešní
 na majstrovstvách SR

kulturistický oddiel TJ Strojár Malacky sa po období obmedzených 
režimov a slabších sezón konečne naštartoval a z majstrovstiev Slo
venska v klasickom tlaku na lavičke priviezol hneď niekoľko medailí 
a dva rekordy.

 Stolné tenistky sú vo finále

 Stolnotenisová
 mládež
 zabodovala

Na 3. bodovacom turnaji mládeže v kategóriách najmladšie a star  
šie žiactvo v ŠkST Aréne v  Bratislave MSk Malacky reprezentovali: 
Natália Ježovičová, Sára klímová, František klíma, Róbert žáček, Nor
bert Zeman, veronika Stúpalová, Erika Stúpalová, Richard dorocák, 
Jonáš Tomša a oliver Sloboda.

 Majstrovstvá SR 
v stolnom tenise
Počas uplynulého víkendu sa konali stolnotenisové 
majstrovstvá SR mužov a  žien. o  postup do hlavnej 
súťaže bojovali v kvalifikácii aj dve naše ženy, Bianka 
Polakovičová a Pavlína Rajtoková. 

B. Polakovičovej sa to síce nepodarilo, avšak P. Rajto
ková postúpila do hlavnej súťaže jednolivkýň.  V nej ob
sadila konečné 17.–24. miesto. Okrem toho bojovala aj 
v oboch štvorhrách. S Vandou Vanišovou (TJ Gastro Ga
lanta) obsadili konečné 9.–11. miesto a v zmiešanej štvor  
hre spolu s Tomášom Kopányim (TJ Agrotec Hustopeče) 
skončili na 9.–16. mieste. 

Bianke aj Pavlíne ďakujeme za vzornú reprezentáciu 
a spolu s ďalšími tímovými kolegyňami im držíme palce 
pri blížiacom sa finále extraligy.

Text: mb, 
foto: Slovenský stolnotenisový zväz, 

www.sstz.sk 

O  výhru nad Ivankou sa zaslúžil 
dvoma krásnymi gólmi Patrik Hara
mia, proti Mostu sa dvakrát trafil Jo
zef Hermann. Vďaka šiestim bodom 
sú Ma lacky pevne na 2. mieste ta
buľky. „Vedeli sme, že stretnutie s Ivan
kou ne bude vôbec ľahké. Pripravova
li sme sa naň počas celého týždňa.  
V zápase sme mali viacero šancí, kto
ré mohli skončiť gólom, čím by sa roz
hodlo o výsledku skôr. Súpera sme do 
ničoho ne pustili a z taktického hľa
diska sme zvládli zápas na výbornú. 
Ďakujem fanúšikom, ktorí nás prišli 

podporiť,” povedal po domácom zá
pase s Ivankou strelec P. Haramia.

FC žolík Malacky – Fk Slovan Ivan
ka pri dunaji 2:0
Góly: 80. a 90. P. Haramia

Fk Slovan Most pri Bratislave – FC 
žolík Malacky 0:2
Góly: 8. a 48. J. Hermann

Najbližší zápas hrajú naši doma 
v sobotu 1. apríla o 16.30 h proti Pe
zinku. Príďte ich povzbudiť do Zá
mockého parku!           mb/FC žolík

 FC žolík úspešne 
vstúpil do jarnej
 časti ligy

v sobotu sa začala jarná časť Iv. ligy Bratislavského futbalového  
zväzu. Naši futbalisti začali veľmi úspešne: dvoma víťazstvami. Rov
nakými výsledkami 2:0 vyhrali doma nad Ivankou pri dunaji a v Mos
te pri Bratislave.

P. Rajtoková na majstrovstvách SR


