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ÚVODNÍK

Všetci sme Ján
a Martina
V pondelok ráno, v čase uzávierky
tohto vydania Malackého hlasu, mi
na obrazovke počítača blikla stručná
jednovetová správa o násilnej smrti
slovenského novinára. Nie, to predsa
nie je možné. U nás? V demokratickom
štáte? V členskej krajine Európskej
únie? A keďže zlé správy sa šíria rýchlejšie ako všetky ostatné, informácia
sa rýchlo dostala ďaleko za hranice
Slovenska.
Kto bol Ján Kuciak? Mladý investigatívny novinár, ktorý odkrýval
prepojenia podnikateľského, mafiánskeho a politického prostredia. Písal
o podvodoch, nelegálnych odpočtoch
DPH, o Bašternákovi, o Kočnerovi, o...
Dosť na to, aby ho mali v zuboch oligarchovia, mafiáni i politici. Niekomu
v jeho kšeftoch prekážal až natoľko, že
sa ho rozhodol fyzicky zlikvidovať, ba
dokonca zabil aj nežiaducu svedkyňu,
jeho snúbenicu.
Každý normálny človek sa musí
pýtať, v akom štáte to vlastne žijeme.
Pretože tento hrozný čin sa týka nielen
novinárov, ale všetkých nás – všetkých, ktorí tu chceme žiť aj o desať
rokov a kde chceme vychovávať svoje
deti. Dnes sme všetci Ján a Martina.
Uvedomilo si to množstvo ľudí, ktorí
začali spontánne vyjadrovať svoj nesúhlas s násilným činom. Sviečky, fotografie, smútok, ticho. Vlna solidarity,
ktorá zaplavila Slovensko, sa dá snáď
prirovnať k atmosfére Novembra 89.
Vtedy však na našich uliciach vládlo
nadšenie, dnes snáď máme aspoň
nádej, že tlak verejnosti a zahraničia nedovolí vyšetrovanie zaviesť do
stratena. Verím, že skutoční vrahovia
(a objednávatelia) neujdú spravodlivosti. Pravda sa totiž nedá kúpiť za
žiadne peniaze, ani za vládny milión.
Pravdu neumlčia žiadne zbrane, žiadni hrdlorezi – ani tí skutoční s pištoľami v rukách, ani tí, čo sa medzi nami
pohybujú v nažehlených košeliach
a najdrahších oblekoch.
Vyzerá to tak, že brutálna smrť
dvoch mladých ľudí začína odkrývať
obludný rozmer tejto krajiny, ktorý
sme možno radšej ani nechceli vidieť.
Myslime na nich vždy, keď máme chuť
stiahnuť sa do vlastnej ulity, o nič sa
nezaujímať a nič neriešiť. To, čo iba tušíme, írsky filozof Edmund Burke vedel
už v 18. storočí: Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili nič.
Ľ. Pilzová

Aj Malacky prejavujú solidaritu
Správa o úkladnej vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej otriasla celou krajinou. Po prvotnom
šoku sa v mediálnom priestore začali šíriť rôzne overené i menej hodnoverné informácie, teórie, verzie, názory. Zároveň s tým sa zdvihla vlna solidarity po celom Slovensku. Ľudia vyšli do ulíc a zažali sviečky - najprv pred bratislavskou redakciou portálu Aktuality.sk , kde novinár pracoval,
o niečo neskôr aj na Námestí SNP v hlavnom meste. Svoj nesúhlas s brutálnym činom spontánne vyjadrili aj Malačania.
Už v pondelok večer, teda v deň,
keď sa verejnosť dozvedela o dvojnásobnej vražde, prišlo v mrazivom
počasí niekoľko ľudí k soche Milana
Rastislava Štefánika v centre Malaciek, aby tam položili a zapálili sviečku. Pridali sa aj pracovníci mestských
médií, ktorí na pamätník pripevnili
fotografie obetí. „Niekto si trúfol neakceptovateľne prekročiť hranicu,
ktorú v dobe našej slovenskej samostatnosti doteraz nikto neprekročil. Cítim to tak, že možno z našej maličkosti
neovplyvníme svet, ale každý jeden

z nás má vplyv na svoje okolie a najmä
samého seba. Za seba dokážem na
tom svojom poli aj naďalej odolávať
tlaku a chrániť náš spoločný majetok
a zverené peniaze. Moje okolie v úrade
už totiž tri roky dobre vie, že ak niekde
začnem vnímať nekalé či finančné pozadie, budem nekompromisne rezať.
Aj voči svojim najbližším. Minimálne
toto dokážem urobiť pre našu krajinu.
Vždy je to o nás a našom postoji, či
sa necháme zastrašiť, alebo budeme
hrdo hájiť verejný záujem. Neživme
preto strach v nás a ako spoločnosť

Okresné riaditeľstvo PZ bude v piatok
2. marca predpoludním bez elektriny

Návštevy pacientov

V piatok 2. marca od 8.00 do 11.00 h budú zatvorené niektoré pracoviská Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách (Zámocká 5).
Ide o Oddelenie dokladov Odboru poriadkovej polície a Okresný dopravný inšpektorát. Dôvodom je odstávka elektrickej energie.
Ďakujeme za pochopenie.

Nemocnica Malacky oznamuje,
že až DO ODVOLANIA stále platí pre lôžkové oddelenia zákaz
návštev z dôvodu chrípkovej
epidémie.

OR PZ Malacky

-red-

sú stále zakázané

nebuďme ľahostajní,“ vyjadril sa k situácii primátor mesta Juraj Říha.
Policajný prezident, komentátori
i analytici sú síce zdržanliví, avšak
ako najpravdepodobnejší motív
vraždy všetci pripúšťajú prácu Jána
Kuciaka. Vláda ponúkla milión eur
za relevantné informácie o vražde.
Ak sa potvrdí súvis s novinárčinou,
generálny prokurátor vraj rozpúta
peklo. Postupne sa odokrýva niečo
veľmi obludné, nad čím sa normálnemu človeku rozum zastavuje. Na
východe Slovenska už niekoľko ro-

kov pôsobí odnož brutálnej talianskej mafie. Novinári o tom vedeli. Vedeli o tom aj bezpečnostné zložky?
Alebo inak: chceli vedieť? Vynárajú
sa ďalšie a ďalšie otázky. V najbližších
dňoch a týždňoch ich zrejme bude
oveľa viac ako odpovedí.
Sviečky za statočného novinára
a jeho snúbenicu horia po celom
Slovensku, ba dokonca v Prahe, Brne
či Olomouci. Aj v Malackách. Vďaka,
Malačania, že vám to nie je jedno.
-lp-/-otano-

Zápisy do základných škôl
Mesto Malacky oznamuje, že zápis
detí do prvého ročníka základných škôl v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti sa uskutoční v dňoch:
PIATOK
SOBOTA

13. 4. 14.00 – 18.00 h
14. 4.
9.00 – 12.00 h

Mesto Malacky je zriaďovateľom
škôl: Základná škola Dr. J. Dérera
(Ul. gen. M. R. Štefánika 1175/7), Zá-

kladná škola, Štúrova 142/A a Základná škola, Záhorácka 95.
V tom istom čase sa uskutoční aj
zápis na Spojenú školu sv. Františka Assiského (Kláštorné nám. 1).
Ak rodičia zapíšu dieťa na viac škôl
a v spádovej škole, do ktorej dieťa patrí, už z kapacitných dôvodov nebude
miesto, školu na plnenie povinnej školskej dochádzky mu určí mesto Malacky.
-red-
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Ako sa nestať obeťou podvodníkov
a zlodejov? Pozvánka na dve besedy
pre seniorov

Ako budete tráviť
jarné prázdniny?

Martin, 41 rokov, s dcérou Anetkou, 7 rokov
Cez jarné prázdniny pôjdeme s rodinou na lyžovačku, ale Anetka vám
dnes asi nič nepovie. Myslím, že nemala dobrý deň :-).

Marco, 19 rokov
Počas prázdnin sa budem učiť na
maturity, na oddych nie je čas.

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky sa v roku 2018 zameriava na prevenciu
kriminality páchanej na senioroch. Naším cieľom je zvýšiť pocit bezpečia u seniorov, zvýšiť
ich sebadôveru a naučiť seniorov správať sa asertívne. V spolupráci s Mestskou políciou
Malacky, Okresným súdom Malacky a občianskym združením Zlatý vek sa uskutočnia
besedy, ktoré seniorom pomôžu lepšie sa zachovať v rizikových situáciách.

Besedy na tému AKO SA NESTAŤ OBEŤOU PODVODNÍKOV
A ZLODEJOV
Dátum a čas: pondelok 5. marca o 14.30 h
Miesto: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, Ulica 1. mája 9
Pre koho je beseda určená: členovia organizácie Zlatý vek
Hosť: Vladislav Kunák, vedúci oddelenia preventívnych aktivít MsP Malacky
Dátum a čas: streda 7. marca o 13.30 h
Miesto: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, Ulica 1. mája 9
Pre koho je beseda určená: verejnosť
Beseduje: Ľubomír. Hudák, predseda Okresného súdu Malacky
Využite šancu dozvedieť sa, ako sa správne zachovať v rizikových situáciách!

Štúrka hľadá pedagógov

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Verejné WC - zmena
prevádzkových hodín
(Kláštorné nám.)
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

– 16.00 h
– 16.00 h
– 16.00 h
– 16.00 h
– 16.00 h
– 12.00 h
-red-

Základná škola na Štúrovej ulici
v Malackách hľadá pre školský rok
2018/2019 nové kolegyne a kolegov. Vítaní sú všetci empatickí,
tvoriví a komunikatívni záujemcovia vrátane absolventov, ktorí sú
otvorení novým, moderným trendom a postupom vo vzdelávaní
a komunikácii.

Požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona,
• aprobácia:
- primárne vzdelávanie,
- matematika, informatika, fyzika,
geografia, chémia, anglický jazyk,
• schopnosť práce s počítačom na
užívateľskej úrovni (Word, Excel,
PowerPoint),
• schopnosť a ochota pracovať v tíme.
Ak máte záujem pridať sa k nám,
kontaktujte nás na telefónnom čísle 034 / 772 24 68 alebo mailom
zssturma@pobox.sk.
ZŠ Štúrova

Západoslovenská distribučná varuje
verejnosť pred podvodníkom
Západoslovenská distribučná, a. s.,
varuje verejnosť pred podvodníkom.
V uplynulých dňoch kontaktoval zákazníkov v Bratislave a Malých Levároch neznámy človek s informáciou,
že bol u nich zistený neoprávnený
odber elektriny a požaduje od nich

pod hrozbou odpojenia úhradu dlžnej sumy.
Škodu spôsobenú neoprávneným odberom elektriny spoločnosť nikdy nevymáha telefonicky
a jej úhradu nepožaduje v hotovosti. Preto žiada zákazníkov,

aby na takéto telefonické výzvy
nereagovali a žiadnu sumu neuhrádzali.
V prípade akýchkoľvek pochybností
sa môžete obrátiť na zákaznícku linku 0850 333 999.
ZSD

Monika, 18 rokov
Prázdniny budem tráviť doma, lebo
sa chcem pripravovať na maturity
a prijímačky.

Kristína, 19 rokov
Určite využijem voľno na učenie a testy. Budem sa koncentrovať na maturitu a v rámci relaxu si doprajem len
prechádzky so psom. Okrem toho sa
chcem venovať príprave na prijímačky. Rada by som študovala japončinu
v Olomouci alebo v Bratislave.
-nib-/-mb-

Voľné pracovné miesto:
referent všeobecnej
učtárne MsÚ Malacky
Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na
dobu určitú (jeden rok) s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na
dobu neurčitú
Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: podľa dohody
Rámcová náplň práce:
• vedenie ekonomickej agendy spojenej s činnosťou rozpočtových
a príspevkových organizácií;
• zabezpečuje v plnom rozsahu odbornú činnosť v oblasti účtovníctva;
• komplexné zabezpečovanie výkazníctva.
Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné odborné alebo vysokoškolské vzdelanie
ekonomického smeru
Iné kritériá a požiadavky:
• prax v podvojnom účtovníctve minimálne 3 roky;
• znalosť legislatívy verejnej správy, znalosť zákona o účtovníctve, znalosť
postupov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií;
• občianska bezúhonnosť;
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET);
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického
a e-mailového kontaktu;
• štruktúrovaný životopis;
• kópia dokladu o vzdelaní.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do piatka
2. marca na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu
uchádzača.
MsÚ
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Bez odvážnych projektov sa neposunieme ďalej

Primátor Juraj Říha vymenoval dve pracovné skupiny – jedna sa zaoberá budúcnosťou kaštieľa, druhá odpadovým hospodárstvom. Okrem toho sa pripravuje rekonštrukcia materskej školy na Ulici J. Kollára a myslíme aj na tých úplne najmenších – jasličkárov. Dočkáme sa aj dvoch nových veľkých športovísk. „Bez odvážnych projektov sa Malacky neposunú
ďalej,“ komentuje plány mesta primátor.
Prvé zapustené kontajnery už tento rok
Pracovná skupina primátora analyzuje súčasnú
situáciu kontajnerových stojísk na sídliskách. Ich
počet už dlhší čas kapacitne nepostačuje, okrem
toho sa obyvatelia sťažujú aj na neporiadok. Mesto preto pripravuje osadenie polopodzemných
kontajnerov. Keďže majú väčšinu svojho objemu
pod zemou, ťažšie sa k nim dostanú vandali či
bezdomovci. Okrem toho sa zníži aj zápach v okolí
smetných nádob. Prvých šesť stojísk so zapustenými kontajnermi by malo vyrásť už tento rok pravdepodobne na Veľkomoravskej a Záhoráckej ulici.

Pracovná skupina ku kaštieľu
Na kaštieli sa už od vlaňajška vyníma
nová strecha. Jej kompletná oprava
bola potrebná, aby do budovy nezatekalo a aby sa mohlo pokračovať
v obnove vnútorných priestorov.
Mesto už má pripravenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
reprezentačných sál, pripravuje sa
obnova fasády a odstránenie vlhkosti zo základov kaštieľa. Odhadované
náklady predstavujú viac ako milión
eur, pričom mesto sa bude uchádzať
o dotáciu z ministerstva kultúry.
Pracovná skupina, zložená z odborníkov i osobností kultúrneho života
Malaciek, diskutuje o možnostiach
ďalšieho rozvoja tejto pamiatky.
Uvažuje sa o sobášnej sále, galérii
a novom mestskom múzeu. Časť
kaštieľa by mohla prispením podnikateľov ožiť vo forme kaviarne či
ubytovania.
Smelé plány na nové športoviská
Mesto už minulý rok vyhlásilo súťaž na výstavbu zimného štadióna, súkromný investor však po neúspešnom hlasovaní poslancov MsZ od svojho zámeru upustil. Preto sa hľadali spôsoby, ako v projekte pokračovať. Po sérii rokovaní
s ďalšími potenciálnymi investormi vrátane Slovenského zväzu ľadového hokeja sa napokon mesto rozhodlo, že sa
pustí do zimného štadióna vo vlastnej réžii. Financovanie výstavby za približne 2 milióny eur sa navrhuje kombinovať
z poplatku za rozvoj a úveru. Pre štadión sa navrhuje areál Základnej školy na Záhoráckej. Vedenie mesta uvažuje aj
o výstavbe novej tréningovej haly pre kolektívne športy. Mala by vyrásť pri Základnej škole na Štúrovej ulici.

Pripravujú sa aj jasle
Na jar chce mesto požiadať o dotáciu z eurofondov na výstavbu detských
jaslí. Mali by vzniknúť na mieste starého technického pavilónu v areáli materskej školy na Bernolákovej. Tamojší priestor dovoľuje vybudovať dve triedy
pre 20 detí.

MŠ na Ulici J. Kollára
Škôlka na Kollárovej je posledným nezrekonštruovaným pracoviskom našej
materskej školy. Prvých päť (Štúrova, Bernolákova, Rakárenská, Hviezdoslavova, Záhorácka) už má modernizáciu za sebou. „Kollárka“ príde na rad v lete.
Súčasťou komplexnej rekonštrukcie bude zateplenie s novou fasádou a oknami, výmena podláh, modernizácia WC a umyvární či obnova priestorov pre
zamestnancov. Rekonštrukcia bude stáť okolo 400 tisíc eur a jej trvanie sa
odhaduje na päť mesiacov.

Text: -lp-, vizualizácie: Útvar strategického rozvoja MsÚ
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Pracovný zošit pomôže
deťom spoznávať región
Regionálna výchova v Malackách má k dispozícii ďalšiu pomôcku. Čerstvou novinkou je pracovný
zošit pre najmenších školákov s názvom Malacky. Spoznávame svoj
región. Za vznikom publikácie stojí
tím autorov Martin Macejka, Stano
Bellan, Eleonóra Handlová a Vanda Kráľovičová. Do života ju uviedli
13. februára v Galérii MCK.
„Dzeci treba pripútat k domoviňe
v místném víznamje hned od malúčka. Tak sme prispjeli, lebo čím víc takí
čovíček o domovje ví, tím bližší mu je,“
povedal jeden z autorov S. Bellan.
Školské materiály sú určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy
predovšetkým na hodiny vlastivedy
a regionálnej výchovy. Brožúra je tematicky rozdelená do 3 častí: prostredie, ľudia a pamiatky. Obsahuje úlohy pre deti či rozširujúce informácie
pre učiteľov a rodičov a spestrujú ju
originálne ilustrácie V. Kráľovičovej.

Vydanie pracovných zošitov
finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Vydavateľom je občianske združenie Záhorácke kruhy,
ktoré sa zameriava na prácu s deťmi
a mládežou. Združenie už v minu-

losti vydalo niekoľko materiálov s témou vzdelávania v oblasti regionálnej histórie vrátane knihy Malacky
v dejinách.
Text: M. Macejka, foto: M. Binčík

Z www.malackepohlady.sk
spracovala –lp-. Foto: V. Olexová

Súťažná prehliadka mladých umelcov sa uskutoční
vo štvrtok

22. 3. 2018 o 16.15 h v CVČ.

Prihlasovanie prebieha v CVČ do 15. 3. 2018 osobne alebo
telefonicky na tel. č. 034/772 22 28.
Každý účastník si pripraví 1 pesničku podľa vlastného výberu.
Spevák môže použiť hudobný podklad na CD/USB, hudobný nástroj,
alebo môže spievať bez podkladu.

Súťažné kategórie: I. predškolský vek + 1. ročník ZŠ
II. 2. - 5. ročník ZŠ

rode. Zúčastnili sa na nej žiaci 2., 3. a 5.
ročníkov. Využili sme fakt, že deti pohyb
prirodzene milujú, a teda si ľahšie osvo-

ja akékoľvek nové športové aktivity.
Počas šiestich dní v nádhernej prírode Strážovských vrchov sa
nelyžiari naučili lyžovať a lyžiari sa
zdokonalili v technike. Nechýbala
sánkovačka, karneval, večerná schovávačka a lyžiarske preteky.
V dnešnej dobe, keď narastá závislosť na digitálnych technológiách,
detská obezita, tzv. fyzická negramotnosť a chorobnosť detí súvisiaca
s nedostatkom pohybu a pobytu na
čerstvom vzduchu, sú podobné aktivity mimoriadne potrebné. Veríme,
že prvý ročník zimnej školy v prírode
pod vedením učiteliek Slovincovej
a Martiniakovej vzbudil u detí chuť
športovať a aktívne tráviť čas.
Text: L. Slovincová,
foto: ZŠ Záhorácka

Studené, no predsa úspešné
Historické potulky Malackami
Historické potulky Malackami začali v sobotu 17. februára písať svoj
štvrtý ročník a predbehli všetky očakávania. Napriek chladnému počasiu prišlo okolo 130 ľudí z Malaciek
a okolia, z Bratislavy, zo Senice
a iných miest. Začalo sa vo farskom
kostole Najsvätejšej Trojice, kde si
„potulkári“ vypočuli informácie
o histórii chrámu a Malaciek. Potom
sa rozdelili na tri skupiny a postupne
si pozreli najvýznamnejšie malacké
pamiatky. Sprievodcami boli Ivana
Kovárová, Isabel de Pasquale, Andrej
Wsól, Matúš Kočalka a Martin Macejka. Najbližšie Historické potulky Malackami budú v polovici júla.

hľadá

Prihlásiť sa môžu všetci, ktorí radi spievajú a chcú si porovnať svoje
spevácke umenie s ďalšími.

ZŠ Záhorácka má za sebou
prvú zimnú školu v prírode

Ako športová škola sme sa rozhodli
využiť možnosti, ktoré ponúka zima,
a zorganizovali sme zimnú školu v prí-

Centrum voľného času v Malackách

III. 6. - 9. ročník ZŠ

Vstup na podujatie je voľný.

Hľadáme mladých hasičov
Dobrovoľný hasičský zbor hľadá
mladé posily do každoročne organizovanej súťaže mladých hasičov.
Nábor a výber sa uskutoční v piatok
9. marca od 14.30 do 16.00 h v zasadacej miestnosti Dobrovoľného

hasičského zboru (budova bývalého Mestského úradu na Radlinského
ulici 2751/1). Informácie kedykoľvek
na telefónnom čísle 0905 427 731.
Výbor DHZ Malacky

Odchyt túlavých
psov je pozastavený
Kapacita karanténnej stanice v meste je naplnená, preto Mestská polícia
pozastavila odchyt túlavých psov.
Aktuálnu situáciu približuje zástupkyňa občianskeho združenia Majme
srdce Magdaléna Fülöpová: „V karanténnej stanici je 10 permanentne
plných kotercov. Momentálne máme
štyroch nesocializovaných psov, ktorých zatiaľ nie je možné umiestniť do
rodín. Znamená to, že miesta je ešte
menej, čo nám situáciu dosť komplikuje.“ Riešením je dočasné umiestňovanie odchytených psov v domácnostiach dobrovoľníkov, avšak aj tieto možnosti sa rýchlo vyčerpávajú.
„Preplnenosť karanténnej stanice rie-

šime tak, že psov (malých, stredných,
chorých, ranených, mladé jedince)
presúvame do dočasných opatier do
Bratislavy a blízkeho okolia. Máme
sieť dobrovoľníkov, ktorí nám takto
pomáhajú a psíkov si berú k sebe do
rodinných domov či do bytov. Hľadáme aj ďalších dobrovoľníkov, ide to
však veľmi ťažko. Momentálne je situácia taká, že nestíhame psov posúvať
tak rýchlo, ako pribúdajú,“ povedala
M. Fülöpová. Ak máte záujem o dočasnú či stálu opateru psíkov, môžete pomôcť aj vy. Všetky informácie
nájdete na www.majmesrdce.sk.
-nib-/MsP
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O stredovekých liečebných metódach
MAREC – MESIAC KNIHY
Mestské centrum kultúry Malacky- KNIŽNICA
(Záhorácka 1919, prízemie)

Mestské centrum kultúry - Múzeum Michala Tillnera pripravilo
začiatkom februára besedu s vedeckou pracovníčkou Historického
ústavu Slovenskej akadémie vied Danielou Dvořákovou. Témou
bola životospráva a starostlivosť o zdravie ľudí v období stredoveku
s názvom Ako kráľa Žigmunda liečili na hrade Korlátka.
Hrad Korlátka
Hrad Korlátka alebo Korlátsky hrad
sa nachádza v senickom okrese pri
obci Cerová v Malých Karpatoch.
Jeho názov pochádza z maďarského
slova korlatkö, čo v preklade znamená
opevnenie, hradba. Dnes je síce z hradu
už iba zrúcanina, ale v minulosti bol
panstvom, ktoré slúžilo ako ochrana
tzv. Českej cesty, teda trasy z Budína do
Prahy určenej pre obchodnú výmenu.
Prečo kráľ Žigmund a hrad Korlátka?
Kráľa Žigmunda Luxemburského
a Korlátku spája liečba, ktorú kráľ
podstúpil na hrade. Práve tam sa
totiž liečil po otrave jedom, ktorý mu
v nápoji podal jeho brat po vzájomnom
konflikte. Netradičnou liečebnou
metódou malo byť zavesenie kráľa
dolu hlavou. Takýmto spôsobom
sa mal jed z tela vylúčiť. Procedúra
v skutku bizarná, ale účinná, pretože
Žigmund Luxemburský sa uzdravil.
Stredoveké metódy
Podobné praktiky v stredoveku neboli
ničím výnimočné. Púšťanie žilou,
liečenie drahými kameňmi, bylinkami
či magickými zmesami, vyháňanie
démonov, a rôzne povery boli bežnou
súčasťou
liečebných
postupov.
Medicína bola založená prevažne na
bylinkách, alkohole, exotickom korení
či liekoch, ktoré mali často len placebo
účinky. Zaujímavosťou však je, že sa
brala do úvahy aj životospráva, teda
strava, pohyb, odpočinok, prostredie
a vonkajšie vplyvy. Pri určovaní diagnózy
sa zohľadňovali nielen príznaky
choroby, ale aj hviezdy a horoskop.

Stredovek a dnešok
V
súvislosti
so
stredovekou
medicínou nás zaujímalo, aké
liečebné metódy z tohto obdobia
sa používajú dodnes. „Stredoveké
metódy liečenia boli úplne odlišné
od dnešných, mnohé by nám dnes
pripadali divné až bizarné či drastické.
Súvisí to s úplne odlišným náhľadom
na ľudské telo, zdravie a choroby.
Ale rozšírené bolo napríklad liečenie
rôznymi bylinami. To sa využíva aj
dnes,“ priblížil malacký historik Pavol
Vrablec. O tom, že bylinky sú vďačnou
a často využívanou metódou, svedčí
i množstvo literatúry o liečivých
rastlinách, ale aj fakt, že sa stávajú
súčasťou medicínskej praxe. Popri
syntetických liečivách sa úspešne
uplatňujú i rôzne rastlinné prípravky.
Hovorí sa dokonca o renesancii
rastlín a byliniek.
Stredovek a Záhorie
„Zamerať sa čisto na stredoveký
spôsob života na Záhorí sa zatiaľ
neplánujeme. Už niekoľko rokov
zhromažďujeme
a
spracúvame
všetky pramene k dejinám Záhoria
v stredoveku. Až bude táto fáza
ukončená, budeme sa venovať
čiastkovým témam, pričom jednou
z nich bude určite aj každodenný život.
No už vopred vieme, že k tejto téme
je k dispozícii minimum prameňov,
takže budeme musieť využiť analógie
z výskumov iných, a hlavne širších
území,“ naznačil P. Vrablec. O tom,
ako kedysi vyzeral život v našom
regióne, sa teda časom možno
dozvieme viac.
N. Bednáriková, M. Binčík

•

1. 3. – 31. 3.
BEZPLATNÝ ZÁPIS pre žiakov I. ročníkov ZŠ

• pondelok 5. 3., 10.00 h
otvorenie výstavy ŽIVOT A DIELO MILANA RÚFUSA
- výstava dokumentuje tvorivé a životné zázemie spisovateľa Milana Rúfusa pri
príležitosti 90. výročia jeho narodenia
- potrvá do 31. 3.
• pondelok 5. 3., 10.00 h
otvorenie výstavy KRISTA BENDOVÁ
- výstava dokumentuje tvorivé a životné zázemie spisovateľky Kristy Bendovej pri príležitosti 95.
výročia jej narodenia
- potrvá do 31. 3.
• 5. 3. – 10. 3.
TÝŽDEŇ BEZ POKÚT - možnosť vrátiť knihy po termíne bez pokuty
• streda 7. 3 ., 10.00 – 12.00 h
- prázdninové zážitkové čítanie pre deti O PSÍČKOVI A MAČIČKE
- vstup voľný
• piatok 23. 3., 18.00 h
NOC S ANDERSENOM - noc v knižnici plná zábavy, hier a čítania
- prihlášky v knižnici od 19. 2. do 17. 3.
- limitovaný počet prihlášok
- pre deti vo veku 7 – 10 rokov
- vyhlásenie kráľa detského čitateľa
Kontakty:
034 / 772 20 91
kniznica@mckmalacky.sk

MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY MALACKY
MAREC 2018 • (výber z podujatí)

3.

Divadlo na hambálku
M. Camoletti: TRI LETUŠKY V PARÍŽI
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3, vstupné: 5 €

8.

prednáška spojená s premietaním filmu
LIEČEBNÉ HLADOVANIE
prednáša: RNDr. Jozef Valuch, CSc.
MCK – knižnica, Záhorácka 1919
vstup voľný

MAREC
SOBOTA 1800

MAREC
ŠTVRTOK 1700

13.

MAREC
UTOROK 1800

15.

MAREC
ŠTVRTOK 1700

18.

MAREC
NEDEĽA 1700

20.

MAREC
UTOROK 1800

koncert DONSKÍ KOZÁCI:
BALALAJKA TOUR 2018
sólisti Donského kozáckeho chóru
VOLNIJ DON (Rusko)
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3, vstupné: 7 €
Čarovňa: BYLINKY OD A DO Z
s Katarínou Klempovou
MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie, vstup voľný
rozprávková nedeľa spojená s tvorivou dielňou
Divadielko Concordia: DLHÝ NOS
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3, vstupné: 4 €
Stretnutie s históriou
ZÁHORIE V DOBE RÍMSKEJs archeológom Mgr. Igorom Bazovským, PhD.
MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie, vstup voľný

22.

vernisáž výstavy
ĽUDOVÝ ODEV NA ZÁHORÍ
MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie, vstup voľný

25.

54. Malacká hudobná jar koncert
FRAGILE
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3
vstupné: 14 €

MAREC
ŠTVRTOK 1700

MAREC
NEDEĽA
1600/1900

27.

MAREC
UTOROK 1800

28.

MAREC
STREDA 1800

28.

MAREC
STREDA 1830

Klub cestovateľov – OZ Zenit
MALAČIANKY NA JAMAJKE
Beseda spojená s premietaním
fotografií
MCK – galéria, Záhorácka 1919,
1. poschodie, vstup voľný
Divadlo na hambálku
J. G. Tajovský, J. a Š. Moravčíkovci:
ŽENSKÝ ZÁKON
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3, vstupné: 5 €
ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH
s Andreou Záhradníkovou Krajčírovou
MCK – tvorivý ateliér,
Záhorácka 1919
vstupné dobrovoľné

ZMENA PROGRAMU
A VSTUPNÉHO VYHRADENÁ

Jarné prázdniny v MCK
6.

MAREC
UTOROK 1000– 1200

Prázdninové stretnutie s históriou
MCK – Múzeum M.Tillnera,
Záhorácka 1919
vstup voľný

7.

Prázdninové zážitkové čítanie pre deti
O psíčkovi a mačičke
MCK - knižnica, Záhorácka 1919
vstup voľný

8.

Prázdninové tvorenie v detskom ateliéri
MCK – tvorivý ateliér, Záhorácka 1919,
1. poschodie
vstup voľný

MAREC
STREDA 1000– 1200

MAREC
ŠTVRTOK 1000– 1200

JARNÉ PRÁZDNINY V KINE
piatok 2. 3., nedeľa 4. 3.,
sobota 10. 3., nedeľa 11. 3. | 16.00 h
VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ SNY
animovaná rozprávka, 84 min.,
slovenský dabing
vstupné: 5 €
pondelok 5. 3. | 16.00 h
MALÝ YETI
animovaná rozprávka, 92 min.,
slovenský dabing
vstupné: 4 €
utorok 6. 3. | 16.00 h
PADDINGTON 2
animovaná rozprávka, 99 min.,
slovenský dabing
vstupné: 4 €

streda 7. 3. | 16.00 h
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ:
TAJOMSTVO OHŇA A ĽADU
animovaná rozprávka, 89 min.,
slovenský dabing
vstupné: 5 €
štvrtok 8. 3. a piatok 9. 3. | 16.00 h
LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA
animovaná rozprávka, 82 min.,
slovenský dabing
vstupné: 5 €
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INZERCIA

4/2018

PONUKA PRÁCE

POHYBOVO - RELAXAČNÉ CENTRUM
DETI:
• cvičenie pre deti
vo veku 4 - 36 mesiacov
• montessori dielničky
• gymnastika pre deti
vo veku 3 - 8 rokov
• detská joga

DOSPELÍ:
• terapeutická a hatha joga
• pilates
• meditácie
• SM systém - cvičenie na chrbát
• aktivity pre tehotné
• homeopatia, čínska medicína
• poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu
• odborné workshopy, prednášky a semináre

Nájdete nás na Hollého 12 v Malackách. Telefonický kontakt: 0948 743 008 | www.spolocnerast.sk

Do hotela Eminent (Hlavná 19, Stupava)
hľadáme šikovných a pracovitých ľudí na pozície:

• kuchár
• recepčná

(brigádne – vhodné pre študenta)
Svoje životopisy posielajte na mailovú adresu
info@hotel-eminent.sk.
Viac informácií na telefónnom čísle
0905 624 219.
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Názov:

Vstúpte, n.o.
Sídlo:

1. mája 15,
901 01Malacky
Právna forma:

nezisková
organizácia
IČO:

37924664
www.vstupte.org
Vstúpte, n.o. - zariadenie sociálnych služieb pre ludí s mentálnym postihnutím v Malackách

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Na Juhu bolo živo celý rok

SPOMIENKY

11. januára sme si
pripomenuli 20. výročie úmrtia
Ľudmily Vanišovej
a 13. februára sme si pripomenuli
jej nedožitých 70 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína Štefka s rodinou.

8. marca uplynie 5 rokov, čo si Pán
povolal do večnosti nášho
drahého a obetavého syna a otca
Ivana Kučeru z Malaciek.
S láskou spomínajú mama, dcéra
Ivana a vnúčatá Peťko, Nikolka
a Miška.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spomienku spolu s nami.

MALACKÁ MATRIKA od 9. 2. do 26. 2. 2018
Vítame medzi nami:
Samuel Sukovský * 8. 2.
Sebastian Klas * 9. 2.
Povedali si ÁNO:
Veronika Jankovičová a Marek Ondrovič
Mária Herudová a Tomáš Rehák
Veronika Guthová a Marián Lajcha
Opustili nás:
Ľudmila Škutová, Sološnica, *1950
Augustín Šimkovič, Malacky, *1931
Emília Slaninková, Láb, *1930

Mária Repiská, Jakubov, *1929
Endre Kis, Marchegg, *1956
Anna Trebuľová, Malacky, *1937
Marcela Pafková, Kuchyňa, *1951
Alžbeta Madová, Malacky, *1933
Daniela Wőlfliová, Stupava, *1948
Zuzana Brichtová, Plav. Štvrtok, *1939
Ferdinand Chrena, Mor. Sv. Ján, *1937
Oľga Ifková, Malacky, *1931
František Zafka, Malacky, *1930
Miroslav Varga, Lozorno, *1953
Jozef Mráz, Malacky, *1928
Ján Kilian, Malacky, *1919
Ivan Klas, Jakubov, *1959
Jozef Jurdák, Mor. Sv. Ján, *1953

Staňte sa dobrovoľným hasičom
Radi prijmeme dospelých
mužov i ženy, ktorí by rozšírili
rady našej organizácie – Dobrovoľnej požiarnej obrany SR. Vstupom do Dobrovoľného hasičského zboru Malacky prispejete
k čestnej a prospešnej aktivite pri
zabezpečovaní požiarnej ochra-

ny v našom meste.
Bližšie informácie poskytne
predseda DHZ Malacky na telefónnom čísle 0905 427 731.
Príďte medzi nás, tešíme sa na
vás.

23. februára sme si pripomenuli
11. výročie, čo nás navždy opustila
Darinka Hulmanová
z Malaciek.
S láskou spomínajú dcéra Martina,
vnúčik Romanko, neterka Emmuška, rodičia, súrodenci s rodinami,
ostatná rodina a kamaráti.

Anketa:

sledovali ste zimné
olympijské hry?

Nina, 30 rokov
Keďže mám štyri deti,
som veľmi nesledovala,
výsledky som postrehla
dajstva, hlavne medaily
minovej.

Všetko NAJ ti želajú manželka
Valika, deti s rodinami
a rodina Žilavá.

Ivan Šíra
Ži, ako chceš, pevné zdravie maj,
77 rokov osláv tak, ako sa slávia.
Popíjaj víno, pesničku si zaspievaj,
s veselou náladou na svet sa pozeraj.
Všetko najlepšie Ti želajú
členovia DHZ Malacky.

Elena, 55 rokov
Olympiádu som sledovala len veľmi
málo, na prenosy som nevstávala.
Viac informácií som mala z práce od
tipujúcich, keďže robím v stávkovej
kancelárii.

Združenie zdravotne postihnutých
VIKTÓRIA v Malackách
pozýva na výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční v piatok 16. marca o 14.00 h
v zasadačke bývalého Mestského úradu v Malackách (Radlinského č.1,
1. poschodie).
Na schôdzi sa bude vyberať členský príspevok, prineste si so sebou
členský preukaz. Tešíme sa na vašu účasť.
Výbor ZZP VIKTÓRIA

nekrajinou. Počas tradičného súboja
Petra Pana so zlovestným kapitánom
Hookom robili deťom spoločnosť
rôzne rozprávkové postavičky. Spolu
s nimi nakoniec Hooka porazili. A ako
ináč si uctiť zimu než rozsvietením
vianočného stromčeka a príchodom Mikuláša s anjelmi? Tak, ako sa
patrí, pod stromčekom zneli riekanky
pre Mikuláša a každého dieťa čakala
sladká odmena. A keďže vtedy nebol
sneh, deti si na chvíľku užili aspoň
umelý.
Na Juhu bolo naozaj živo. Nič
z toho by sa nám však nepodarilo
bez našich priateľov, ktorí obetovali
svoj čas a pomohli nám tieto akcie
pripraviť. Našou najväčšou odmenou boli usmiate detské tváričky. Aj
preto sa tento rok opäť pokúsime
vytvoriť niečo nové.
Za organizátorov Jozef Mračna,
Róbert Peťko, Renáta Kováčová
a Štefan Hronček.

Dom Svitania má novú riaditeľku

Výbor DHZ Malacky

Bernard, 74 rokov
Z olympiády som pozeral najviac klasické lyžovanie a biatlon. Jediné, čo
som príliš nesledoval, bol hokej.

Nech ťa láska stále hreje,
nech ti smutno nikdy nie je,
nech ti zdravie dobre slúži
a máš všetko, po čom túžiš.

Aj my sme sa rozhodli ohliadnuť
späť za predošlým rokom. Čo sa dialo pod oknami našich panelových
domov na sídlisku Juh v roku 2017?
Jar sme privítali stavaním mája.
Tento starý slovanský zvyk nám už
po niekoľkýkrát pomohli pripraviť
šermiari zo skupiny Ursus, folklórny
súbor Macejko a mažoretky ELLA.
Smútok z rozlúčky s májom nahradila
radosť s Dňom detí. Množstvo aktivít,
kreslenie na cestu, čítanie rozprávok
či osviežujúci letný dážď z hasičského
auta - to všetko si mohli deti vychutnať aj spolu so sladkou odmenou za
svoje výkony. Koniec leta sme spojili
s Poľovníckym dňom, v rámci ktorého sme v Zámockom parku pripravili
cestu z rozprávky do rozprávky. Deti sa
stretli s vílami, Červenou Čiapočkou,
Jankom a Marienkou, čertom s Káčou,
babou Jagou i prísnou kráľovnou víl
Zlorianou. S touto akciou nám pomohlo aj občianske združenie Karpatoš zo Smoleníc a SZŤP z Malaciek.
Jeseň opäť patrila rozprávkovému
lampiónovému sprievodu Krajinou

olympiádu
ale nejaké
zo spravoNaste Kuz-

BLAHOŽELANIE

8. marca sa Ivan Šíra
dožíva 77 rokov.
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Ondrej, 38 rokov
Pozeral som málo kvôli nedostatku
času, ale čo ma najviac potešilo, bol
úspech Naste Kuzminovej a Ester Ledeckej.
-nib-/-mb-

Dlhoročnú šéfku Stefi Novákovú
vystriedala na čele neziskovej organizácie Dom Svitania Marta Prochyrová. V mene kolektívu zamestnancov i klientov nám napísala Patrícia
Bučková: „Marta Prochyrová je súčasťou nášho kolektívu už dlhšie, zvykli
sme si na ňu a obľúbili si ju. To, čo sa
zmenilo, je iba jej post na riaditeľský.
Jej správanie a povaha sa nezmenili.
Marta je našou nádejou teraz a dúfame, že aj v budúcnosti. Má veľmi láskavý osobnostný profil, ktorý odráža
úctyhodné vlastnosti. Pokora, skromnosť a usilovnosť u Martičky znamená,
že sa chce čo najviac naučiť a najlepšie zabehnúť do riadiaceho procesu.
Je našou nadriadenou, ale správa sa
k nám s úctou ako k rovnocenným
partnerom. Marta je kolektívny hráč
a je tiež empatická - môžeme sa s ňou

podeliť o naše radosti a starosti. Zaujímajú ju naše myšlienky a nápady. Nie
je tajomstvom, že má rada prírodu,
má veľa vedomostí o zdravej výžive,
vie veľa o bylinkách a zelenine. Má
kreatívneho ducha, snaží sa vymýšľať
niečo nové, často hľadá inšpiráciu na
zahraničných webových stránkach
s kreatívnou tematikou. Vie háčkovať,
zdravo variť, piecť koláče a torty. Je
veľmi výrečná, čo je pozitívna vlastnosť, ktorá bude pre človeka na poste
riaditeľky určite prospešná. Čo na srdci, to na jazyku, ale diplomaticky. Držíme ti, Marti, palce, rátaj s nami!“
Bývalej i novej riaditeľke želáme
pevné zdravie, spokojnosť a veľa pozitívnej energie.
Text: P. Bučková/-red-,
foto: Dom Svitania, n. o.
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Naši atléti úspešne odštartovali halovú sezónu

Z halových majstrovstiev Bratislavského kraja v atletike priviezli členovia Atletického klubu AC Malacky dovedna 31 medailí s bilanciou 13 zlatých, 9 strieborných a 9 bronzových.
Umiestnenia na stupňoch víťazov i počet úspešných pretekárov je pozitívnym prísľubom nielen do aktuálnej halovej atletickej sezóny, ale aj do ďalšej perspektívy malackej atletiky.

Medzi dospelými dominovali Peter
Hollý (400 m) a Aneta Hollá (1500
m). V behu na 1500 m juniorov nenašiel premožiteľa Jakub Kopiar. V dorasteneckej kategórii zvíťazili Zuzana
Švejdová (400 m a trojskok) a Marek
Ondrovič (1500 m). Zlaté medaily
zo súťaží staršieho žiactva si odniesli

Timea Morávková (300 m), Mária Šimeková (60 m prek.), Patrik Slezák
(skok do výšky) a dievčenská štafeta
na 4 x 200 m v zložení Mária Šimeková, Sarah Alexandra Jurovatá, Kristína Sabová a Timea Morávková.
V technických disciplínach vrh guľou
a skok do výšky mladších žiakov tri-

umfoval Allan Ort-Mertl. Najrýchlejšou v behu na 600 m najmladších
žiačok bola Laura Sedláková.
Druhé miesto v kategórii mladšieho
žiactva vybojovali Sarah Alexandra
Jurovatá (60 m), Kristína Sabová
(300 m) a Eric Houndjo (300 m, vrh
guľou a skok do výšky). V súťažiach
najmladšieho žiactva na striebornej
priečke klasifikovali Teodora Voleka (60 m), Hanu Zálesňákovú (60
m), Lauru Holickú (150 m) a Artura
Habu (300 m).
Tretia v behu dorasteniek na 60 m
prekážok finišovala Zuzana Švejdová. Vo vrhu guľou staršieho
žiactva získali bronz Rebeka
Voleková a Ivan Sedlák. V skoku do výšky starších žiačok dosiahla tretí najlepší výkon Sarah
Alexandra Jurovatá. V kategórii mladších žiakov sa na tretej
priečke umiestnili Eric Houndjo
(150 m), Peter Binčík (300 m)
a Peter Kottlík (vrh guľou). V skoku do diaľky najmladšieho žiactva
sa darilo Maximovi Velšmidovi

Ľadová plocha v Zámockom
parku opäť ožila hokejom
Centrum voľného času v spolupráci s príspevkovou organizáciou mesta AD HOC a s podporou Komisie pre
mládež, vzdelávanie a šport pri MsZ v Malackách zorganizovalo vo februári tradičný školský hokejový turnaj
žiakov, žiačok a študentov.
ný a ani v jednom z 34 odohratých
stretnutí sa nevylučovalo za nedovolený zákrok. Zaujímavosťou je, že
všetky tri víťazné družstvá v jednotlivých kategóriách obhájili prvenstvo
z predchádzajúceho ročníka.

V 9. ročníku turnaja v mini ľadovom hokeji žiakov O pohár primátora mesta Malacky zvíťazilo družstvo
chlapcov ZŠ Záhorácka Malacky
A v zložení Kevin Horváth, Matej
Kovalík, Samuel Mifkovič, Adam
Miklušičák a Samuel Škoda. Za
nimi nasledovali ZŠ Zohor A a ZŠ
Dr. J. Dérera Malacky. Vecné ceny pre
najlepšieho strelca a súčasne najproduktívnejšieho hráča turnaja si
prevzal Víťazoslav Orth (ZŠ Zohor
A) za 29 gólov a 9 asistencií (spolu 38
kanadských bodov).
Víťazstvo v 6. ročníku turnaja
O pohár Centra voľného času Malacky v mini ľadovom hokeji žiačok
si vybojovali dievčatá Gymnázia
Malacky Lujza Bencová, Katarína
Haldová, Alexandra Hrebeňová,
Monika Kubová, Vanessa Kučerová, Simona Kuchyňková, Linda
Sojáková a Mária Šimeková. Na
druhom mieste skončila ZŠ Štúrova
Malacky A a na treťom ZŠ Záhorácka

Malacky A. Súťaž o najlepšiu strelkyňu a súčasne najproduktívnejšiu
hráčku turnaja po roku opäť získala
Simona Kuchyňková (Gymnázium
Malacky) za 17 gólov a 2 prihrávky
(spolu 19 kanadských bodov).
Hokejový turnaj stredoškolákov
mal, podobne ako u dievčat, už svoje
6. pokračovanie. Víťazom aktuálneho ročníka O pohár Centra voľného
času Malacky v mini ľadovom hokeji
študentov sa stal tím Detskej organizácie Záhorácky Fénix B v zložení
Viliam Pikna, Igor Polák, Žigmund
Polák a Alex Zelka. Strieborná bola
Detská organizácia Záhorácky Fénix
A a bronzové Gymnázium Malacky.
Obe trofeje pre najlepšieho strelca
a súčasne najproduktívnejšieho hráča turnaja získal Alex Zelka (Detská
organizácia Záhorácky Fénix) za
8 gólov a 4 asistencie (spolu 12 kanadských bodov).
Všetky tri turnaje sa odohrali
v duchu fair play, nikto nebol zrane-

Mini ľadový hokej o pohár primátora
mesta Malacky
1. ZŠ Záhorácka Malacky A
2. ZŠ Zohor A
3. ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
4. Detská organizácia Záhorácky Fénix
5. Gymnázium Malacky A
6. ZŠ Kuchyňa
7. SŠ sv. Fr. Assiského Malacky
8. Gymnázium Malacky B
9. ZŠ Zohor B
10. ZŠ Záhorácka Malacky B
11. ZŠ Štúrova Malacky B
12. ZŠ Štúrova Malacky A

a Laure Sedlákovej - oboch klasifikovali na 3. mieste.
Najúspešnejšími pretekármi AC
Malacky sa s dvomi zlatými medailami stali Z. Švejdová, A. OrtMertl, T. Morávková a M. Šimeková.
Najviac medailí – štyri – vybojoval

E. Houndjo (tri strieborné a jednu
bronzovú). Úspešným členom AC
Malacky blahoželáme a všetkým
ostatným ďakujeme za vzornú reprezentáciu mesta.

H. Zálesňáková.

E. Houndjo.

Text: P. Filip, foto: AC Malacky

Hádzanári idú do
bojov o záchranu
z predposlednej priečky
Malackí hádzanári v základnej
časti extraligovej sezóny 2017/2018
nazbierali v 18 zápasoch päť bodov.
Dvakrát sa im podarilo zdolať Slovan Modra a v predposlednom kole
doma šokujúco získali bod za remízu
s favorizovanými Topoľčanmi. V tabuľke majú pred poslednou Modrou
náskok jediného bodu, ktorý im však
dáva výhodu pred zápasmi v skupine porazených. Spolu s Malačanmi
sa medzi spodnou štvoricou tabuľky
ocitli Slovan Modra, HC Štart Nové
Zámky a B tím Tatrana Prešov. Tesne pred koncom základnej časti sa
Malačania posilnili o dvojicu hráčov
z Pezinka, prišli Dušan Baďura a Ján
Fekete, do zostavy sa vrátil aj Srb
Anur Burnazovič. Cesta k záchrane
by mala viesť cez úspešné zápasy
s Modrou, ale Strojár určite nevypustí ani zvyšné stretnutia. Skupina
o zotrvanie v extralige štartuje už

v sobotu 3. marca, keď naši vycestujú do Nových Zámkov. Ak by obsadili
v tabuľke posledné alebo predposledné miesto, o zotrvanie v najvyššej súťaži budú hrať v baráži s víťazom alebo druhým tímom I. ligy.
Zápasy Strojára Malacky v skupine
o záchranu (dátumy sa môžu meniť)
sobota, 3. marec
HC Štart N. Zámky – TJ Strojár
sobota, 10. marec
Slovan Modra – TJ Strojár
sobota, 17. marec
TJ Strojár – Tatran Prešov B
sobota, 24. marec
TJ Strojár – HC Štart N. Zámky
sobota, 31. marec
TJ Strojár – Slovan Modra
sobota, 14. apríl
Tatran Prešov B – TJ Strojár
M. Binčík

Mini ľadový hokej žiačok o pohár Centra voľného času Malacky
1. Gymnázium Malacky A
2. ZŠ Štúrova Malacky A
3. ZŠ Záhorácka Malacky A
4. ZŠ Záhorácka Malacky B
5. ZŠ Štúrova Malacky B
Mini ľadový hokej študentov o pohár
Centra voľného času Malacky
1. Detská organizácia Záhorácky
Fénix B
2. Detská organizácia Záhorácky
Fénix A
3. Gymnázium Malacky A
Text: P. Filip,
foto: CVČ, M. Voleková
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