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úvodník

Olympijské
ideály

Začína sa zimná olympiáda v Pekingu. Okolnosti nie sú príliš priaznivé:
je tu politické napätie okolo Ukrajiny,
svet stále bojuje s koronavírusom, no
a samotný organizátor hier – Čína –
čelí obvineniam z potláčania ľudských
práv.
Pôvodnými ideálmi olympijských
hier bol pokoj zbraní a harmónia tela
s duchom, tzv. kalokagatia. Dnešný
svet sa od nich zásadne vzdialil. Šport
ovládajú peniaze a politika. Inak by
sa nemohlo stať, že v roku 1996, pri
storočnici novodobých olympiád, organizovala Hry na úkor Atén americká Atlanta, mimochodom mesto Coca-Coly a CNN. Športovci sú vlastne rukojemníkmi tých, čo rozhodujú. V roku
1980 do Moskvy na letnú olympiádu
neprišlo viacero západných krajín na
protest proti sovietskej invázii do Afganistanu. O štyri roky neskôr zasa „na revanš” necestovali socialistické krajiny
do Los Angeles. V oboch prípadoch tak
politici pripravili športovcov o možnosť
súperiť o olympijské medaily, ktorá prichádza iba raz za 4 roky.
Aj oni sa však vedia ozvať či prejaviť gesto. Na olympiáde v Mexiku 1968,
krátko po okupácii Československa,
gymnastka Věra Čáslavská počas sovietskej hymny na stupni víťazov sklonila hlavu. Prvý a tretí v behu na 200
metrov na tej istej olympiáde počas
medailového ceremoniálu zdvihli päste v čiernych rukaviciach ako symbolické tiché gesto za ľudské práva a proti
rasizmu. Pred pár rokmi francúzsky
biatlonista Martin Fourcade opakovane kritizoval ruské dopingové škandály.
Poďme ale k tomu príjemnejšiemu,
čo šport prináša. Kus olympijského
ducha v tej najkrajšej a najlepšej podobe máme aj u nás. Možno viete, možno nie, že v Malackách má svoju akadémiu náš úspešný gymnasta Samuel
Piasecký. Trúfam si povedať, že jeho 14
medailí zo svetových pohárov, dve 5.
miesta z majstrovstiev Európy a ôsme
miesto z majstrovstiev sveta tak skoro
nikto z našich gymnastov neprekoná.
Ale ktovie, možno sa to raz podarí niektorému z jeho malých zverencov.
Ľ. Pilzová

Rok 2021 v našom meste:
viac detí, sobášov aj rozvodov
Prelom rokov je vždy príležitosťou porovnať demografický vývoj v našom meste, teda koľko ľudí sa na
rodilo, koľko zomrelo, koľko bolo sobášov či rozvodov, aké najčastejšie mená dostávali novonarodení
Malačania a podobne. Zároveň v tomto období Štatistický úrad SR postupne zverejňuje výsledky minu
loročného sčítania obyvateľov, domov a bytov. Podľa oficiálnych informácií zo sčítania žije v Malackách
18 935 obyvateľov, pričom mierne prevažujú ženy. Najviac obyvateľov je v produktívnom veku (15–64 rokov), najvyššie zastúpenie podľa vzdelania je úplné stredné s maturitou. Z pohľadu národnosti je najviac Slovákov, žijú tu aj Rusíni, Bulhari či Taliani. Okrem katolíckeho a evanjelického vierovyznania sa Malačania prihlásili k budhizmu, islamu a hinduizmu.

Viac detí a sobášov, ale aj rozvo
dov – to a mnohé iné nám ukazujú
demografické štatistiky nášho mes
ta za rok 2021. Z chlapčenských mien
v Malackách minulý rok bodovali
najmä Jakub, Matúš a Michal. Karolína, Laura, Stela či Sára boli zase naj

populárnejšie dievčenské mená.
Okrem toho sa v uplynulom roku na

rodili aj jedny dvojčatá. Podľa údajov
malackého matričného úradu sa mi

Vnútro jaskyne poškodil oheň
Návštevníkov Zá
mockého parku nedáv
no nemilo prekvapil
stav Lurdskej jaskyne,
presnejšie čierne vnú
torné steny a zhorené
vybavenie. Spôsobil
to požiar, ktorý vznikol
z neznámych dôvodov.
Vnútro jaskyne je už
teraz vyčistené a v prie
behu mesiaca bude
osadená aj nová soška
Panny Márie. Jej auto
rom bude rezbár Alojz
Machaj.
Prosíme verejnosť,
aby v blízkosti jaskyn
ky nezapaľovali sviečky
ani kahance. Ďakuje
me.
Text a foto: -red-

nulý rok narodilo najviac detí od
roku 2019. V rokoch 2020 a 2019 sa
častejšie rodili chlapci. V minulom
roku sa karta obrátila a prevahu získali
novonarodené dievčatá.
Zaujímavé je, že v roku 2021 sme
sa v Malackách poslednýkrát rozlúčili
s rovnakým počtom obyvateľov, aký
sme v tom istom roku privítali (215
úmrtí, 215 narodení).
Pokračovanie na strane 3

Voľba hlavného
kontrolóra
str. 2

16 rokov
od leteckej
tragédie
str. 3

Malacká knižnica
v roku 2021
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V Malackách
pôsobí úspešný
gymnasta
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Cestovanie

autobusmi

zadarmo
pokračuje

Obyvatelia, ktorí využívajú na
presun po Malackách mestské
autobusové linky A, B a C, cestujú naďalej zadarmo. Mesto
až do odvolania poskytuje verejnosti dopravu bez úhrady
cestovného. Službu zabezpečuje spoločnosť Slovak Lines
Express, a. s.
Aktuálne cestovné poriadky a tra
sy liniek nájdete na webe mesta
www.malacky.sk po kliknutí na čer
vený odkaz MHD v pravom stĺpci
hlavnej stránky.
Bezplatná autobusová doprava
pokračuje aj v Bratislavskom kraji.
Ide o kompenzáciu za výpadky spo
jov Arrivy. Kraj oznámil, že bezplatnú
prímestskú dopravu uhradia z po
kuty, ktorú Arriva musela zaplatiť za
to, že od svojho nástupu v novembri
2021 nedokázala zabezpečiť dosta
tok spojov.
Dopravca deklaruje, že situácia
sa už zlepšuje. Začiatkom januára
ohlásil príchod ďalších 30 nových
vodičov i to, že dopravná obslužnosť
v kraji je od 10. januára na úrovni
viac ako 90 percent. Naplnenie sto
percentného stavu vodičov očakáva
Arriva do konca marca.
-red-/TASR

Testovanie
a očkovanie

Testy na covid sa robia v nemocnici
a na Radlinského ulici.
Očkuje sa v nemocnici a na Miero
vom námestí.
Podrobné informácie:
www.testovanie.malacky.sk
www.ockovanie.malacky.sk
www.malacky.sk – červený odkaz

Zastupiteľstvo zvolilo
hlavného kontrolóra

a schválilo projekt v ZŠ Záhorácka

Vo štvrtok 27. januára rokovalo mestské zastupiteľstvo. Poslanci volili na ďalšie funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta a rokovali
o novom projekte, ktorý sa tentoraz týka Základnej školy na Záhoráckej ulici.

máhali zlepšovať fungovanie mesta
a mestských organizácií,” vyhlásila
P. Kožuchová.
Nové 6-ročné funkčné obdobie
hlavnej kontrolórky sa začalo 29. ja
nuára.
Rekonštrukcia športovísk
ZŠ Záhorácka

Poslanci súhlasili s tým, aby mes
to požiadalo o finančný príspevok
z Fondu na podporu športu. Cieľom
je komplexná rekonštrukcia a mo
dernizácia športovej infraštruktúry
v Základnej škole na Záhoráckej.

Hlavnou kontrolórkou zostáva
Petra Kožuchová
O pozíciu hlavného kontrolóra
mesta sa uchádzali dvaja kandidáti:
doterajšia hlavná kontrolórka mesta
Petra Kožuchová a zamestnanec mi
nisterstva obrany Otto Múčka. Obaja uchádzači sa osobne predstavi
li poslancom a odpovedali na ich
otázky.
Poslanci v tajnej voľbe zvolili za
hlavného kontrolóra mesta P. Kožu
chovú, ktorá v tejto pozícii pôsobila
aj doteraz. Z odovzdaných 14 hlaso
vacích lístkov získala 12 hlasov.
„Práca hlavnej kontrolórky je náročná, zaujímavá a zodpovedná. Mojím cieľom je, aby výsledky kontrol po-

V prípade úspešnej žiadosti by
Fond na podporu športu zaplatil
60 % výdavkov na výstavbu. Podľa
kalkulácie nákladov by mesto pri
spelo na projekt sumou 276-tisíc €.
Projekt zahŕňa rekonštrukciu veľkej a malej telocvične (športová
liata PU podlaha vhodná na atle
tiku, obklady, okná, vonkajšie ža
lúzie, vzduchotechnika, športové
vybavenie), zázemia (šatne, sprchy,
prístupové chodby) a vonkajšieho
športoviska (multifunkčné športo
visko s EDPM povrchom vrátane
priľahlých spevnených plôch).
-lp-/-otano-

Ocenenie
od ministra

„Pocit bezmocnosti z vyčíňania korony ste nám pomohli
prekonať v priamom boji s vírusom a jeho následkami. Začali sme si vážiť to, čo sme brali ako samozrejmosť.”

Kandidáti na hlavného kontrolóra pri svojich prezentáciách.

Spílený strom mal veľkú dutinu

TESTOVANIE A OČKOVANIE

-red-

Zákaz
parkovania na
chodníkoch
sa možno
odloží
V predchádzajúcom Malackom
hlase sme informovali o blížiacich
sa zmenách v cestnej premávke
vrátane parkovania na chodníkoch.
Zmeny mali začať platiť od 1. mar
ca, avšak možno sa odložia. Koaliční
poslanci navrhli prechodné obdo
bie, počas ktorého by mohli vozidlá
parkovať na chodníku podľa dote
rajších pravidiel. Táto úprava by mala
umožniť mestám a obciam získať čas
na vyriešenie nedostatku parkova
cích miest.
Novela zákona zakazuje od 1.
marca parkovanie na chodníkoch
priľahlých k cestám všetkým s vý
nimkou bicyklov a motocyklov pri
dodržaní šírky chodníka 1,5 metra.
-red-/TASR

Vo vybraných lokalitách
mesta pokračuje orez stro
mov. Jeden z nich na starom
cintoríne museli pre havarij
ný stav spíliť. Ako sa ukáza
lo, v strome bola obrovská
dutina. V najbližších dňoch
sa bude na starom cintoríne
opravovať stará väzba nie
ktorých drevín a na ďalších
sa urobí zdravotný a bezpeč
nostný orez. Potom sa arbo
risti presunú na Mierové ná
mestie, Veľkomoravskú, Ferdi
ša Kostku a na nový cintorín.
Výškové práce sa budú vyko
návať v závislosti od počasia.
Text: J. Bačová,
foto: J. Bačová, J. Hargaš

Týmito slovami vyzdvihol minis
ter vnútra Roman Mikulec postoj sa
mosprávy Malaciek počas prvej vlny
pandémie. Čestným odznakom mi
nistra boli ocenení riaditeľka Mest
ského centra sociálnych služieb Me
lánia Dujsíková a kolektív opatrova
teliek, referent Mestského úradu pre
Malacky pre civilné núdzové plánovanie Ladislav Balla a primátor Juraj
Říha.
Text a foto: -red-
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Rok 2021 v meste: viac detí, sobášov aj rozvodov
Dokončenie zo strany 1

V porovnaní s rokom 2020 sa zvý
šil počet uzavretých manželstiev. Bolo
ich o desať viac ako v roku 2020, keď
sa viacero sobášov presunulo či zruši
lo predovšetkým pre nástup pandé
mie. Rovnako však v minulom roku
vzrástol i počet rozvedených párov.
V uplynulom roku sa rozviedlo 48
dvojíc, čo je o deväť viac ako v roku
2020 a o osem viac ako v roku 2019.
V úctyhodnom veku nad 100 ro
kov žijú v Malackách traja ľudia, pri
čom najstarší z nich oslávil 103. naro
deniny.
V predošlom roku bolo aj viac
prisťahovaných obyvateľov ako od
sťahovaných. Celkovo sa v roku 2021
prisťahovalo 469 ľudí a odsťahovalo
sa ich 458.
Štatistický úrad Slovenskej republiky informoval, že k rozhodujúcemu
termínu sčítania, teda k 1. januáru

2021, malo naše mesto 18 935 obyvateľov. Údaj o počte obyvateľov
rozhoduje o tom, koľko peňazí do
stáva každoročne mesto od štátu (ide

o prerozdelenie dane z príjmu fyzic
kých osôb, tzv. podielové dane). Ďa
kujeme preto všetkým, ktorí sa sčítali
za Malacky.

Demografické údaje – Matričný úrad Malacky
Narodenia
2021: 215 (100 chlapcov, 115 dievčat)
– z toho jedny dvojičky
2020: 197 (110 chlapcov, 87 dievčat)
2019: 204 (106 chlapcov, 98 dievčat)

Počet viac ako 100-ročných
obyvateľov – 3

Najpopulárnejšie mená
2021: Jakub, Matúš, Michal, Karolí
na, Laura, Stela, Sára
2020: Samuel, Maxim, Matej, Ema,
Eliška, Nela
2019: Matúš, Marek, Laura, Natália

Sobáše
2021: 97 (73 civilných, 24 cirkevných)
2020: 87 (63 civilných, 24 cirkev
ných)
2019: 113

Úmrtia
2021: 215 (105 mužov, 110 žien)
2020: 174
2019: 145

Rozvody
2021: 48
2020: 39
2019: 40

Prisťahovaní
2021: 469
2020: 397
2019: 438
Odsťahovaní
2021: 458
2020: 454
2019: 453

Výsledky sčítania obyvateľov –
údaje za Malacky

Ekonomické vekové skupiny
• úplné stredné (s maturitou) –
• 0–14 rokov (predproduktívny
4 814 / 25,42 %
vek), 				• vyššie odborné – 978 / 5,17 %
3100 (absolútny počet) –		
• vysokoškolské – 3 437 / 18,15 %
16,37 % (percentuálny podiel)
• bez vzdelania (vek 15 rokov
• 15–64 rokov (produktívny vek) –
a viac) – 29 / 0,15 %
12 667 / 66,9 %
• nezistené – 978 / 5,17 %
• 65 rokov a viac (poproduktívny
vek) – 3 168 / 16,73 %
Národnosť
• slovenská 16 929 / 89,41 %
Narodení v SR
• ďalšie národnosti, ku ktorým sa
17 649 93,21 %
prihlásili obyvatelia Malaciek:
maďarská, rómska, rusínska, česká,
Štátna príslušnosť
ukrajinská, nemecká, moravská,
slovenská – 18 521 / 97,81 %
poľská, ruská, vietnamská, bulharská, chorvátska, srbská, židovská,
rumunská, albánska, rakúska, čínRodinný stav
ska, talianska, kanadská
• slobodný, slobodná – 		
8 286 / 43,76 %
Náboženské vyznanie
• ženatý, vydatá – 7 402 / 39,09 %
• bez vyznania – 6 815 / 35,99 %
• rozvedený, rozvedená – 		
• rímskokatolícke – 9 655 / 50,99 %
1 835 / 9,69 %
• evanjelické – 269 / 1,42 %
• vdovec, vdova – 1 218 / 6,43 %
• ďalšie náboženské vyznania, ku
• nezistené – 194 / 1,02
ktorým sa prihlásili obyvatelia Ma
laciek: 				
Vzdelanie
gréckokatolícke, kalvínske, pravo• bez ukončeného vzdelania (oby
vatelia do 14 rokov) – 		
slávne, jehovistické, metodistické,
2 287 / 12,08 %
baptistické, cirkev bratská, židovské,
• základné – 2 805 / 14,81 %
husitská cirkev, starokatolíci, budhizmus, islam, hinduizmus
• stredné odborné bez maturity
(učňovské) – 3 606 / 19,04 %
Podľa údajov Matričného úradu Malacky a Štatistického úradu SR
spracovali P. Arpášová a Ľ. Pilzová. Foto: S. Osuský

16 rokov od tragédie našich vojakov
Od najväčšieho leteckého nešťas
tia v dejinách Slovenska uplynulo 16
rokov. 19. januára 2006 sa z polroč
nej medzinárodnej vojenskej ope
rácie KFOR v Kosove vracali vojaci
a zamestnanci ministerstva obrany.
Domovinu mali už takpovediac na
dohľad, avšak pár kilometrov pred
plánovaným pristátím v Košiciach
sa ich letecký špeciál zrútil neďaleko
maďarskej obce Hejce. Zo 43 ľudí na
palube prežil jediný.
Osem obetí pochádzalo z doprav
nej letky v Kuchyni, pričom väčšina
z nich bývala v Malackách. Broni
slava Gregorovičová, Miroslav Novák, Róbert Soľava, Ondrej Keszi,

Tomáš Žipaj, Norbert Kumančík,
Ján Hejduk a Karol Malatin. Aj po
rokoch sú spomienky stále živé a stá
le bolia. Pripomeňme si slová vtedaj
šieho ministra obrany Juraja Lišku:
„Vojaci, všetky rozkazy svojich veliteľov
ste splnili. Splniť posledný vám nebolo
dopriate. Ten rozkaz znel: vráťte sa domov, živí a zdraví.”
Ich pamiatku v areáli dopravné
ho krídla Kuchyňa pripomína troska
Antonova-24, nezhasínajúci plameň
sviečky v tamojšej kaplnke a hlina
priamo z miesta tragédie uložená
v nábojnici. Česť ich pamiatke. Nikdy
nezabudneme.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
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Ako žila malacká knižnica
v roku 2021?
Knižnica Mestského centra kultúry Malacky, tak ako všetky inštitúcie,
má za sebou pandemický rok 2021. Napriek meniacim sa opatreniam
a rôznym obmedzeniam to medzi regálmi žilo. Vlastne nielen tam, pretože obľúbení autori sa so svojimi čitateľmi stretávali okrem priestorov knižnice aj na nádvorí kaštieľa. Besedy, literárny kvíz, detské pesničky, nové knihy – vlaňajšok bol pre knižnicu rovnako intenzívny
ako ktorýkoľvek iný rok.

Čo sa dialo
Besedy nielen so spisovateľmi – taká bola náplň Literárnej kuchyne

v knižnici v uplynulom roku, tentoraz
obohatená aj o niekoľko besied pre
dospelých čitateľov. Od mája do no
vembra navštevovali našu knižnicu
žiaci zo základných škôl, aby sa stretli
a porozprávali so zaujímavými ľuď
mi, ktorých život a práca sú spojené
s knihami. Deti besedovali so spisovateľkami Kristínou Balúchovou a Kristínou Mišovičovou, so známym mo
derátorom a redaktorom Dadom Nagyom zápolili o knižné ceny vo vzru
šujúcom literárnom kvíze, s Tiborom
Hujdičom objavovali tie správne det
ské knižky, s Braňom Jobusom (aj
spolu so svojimi rodičmi) si mohli za
spievať a s ilustrátorom Mirom Regit
kom aj kresliť, takže sa im ani domov
ísť nechcelo.
Detské prísady v minuloročnej Li
terárnej kuchyni obohatili aj korene
né dospelácke besedy, ktorých hos

Čo sa nakupovalo
Naši čitatelia mali v uplynulom ro
ku pre pandemické opatrenia obme
dzený prístup do knižnice: raz sme
mali úplne zatvorené, inokedy zas
otvorené v režime „cez okienko” (vý
daj objednávok), no aj v takých dňoch
a týždňoch sme nakupovali a spraco
vávali nové knihy. Na projekt Nový
život s novou knihou sme dostali
2 000 €. Posledné objednané knihy
dorazili doslova v poslednej chvíli –
30. decembra, no aby čitatelia nemu
seli čakať do nového roka, knihy sme
„dávali von” postupne a informácie
o jednotlivých novinkách sme aktuali
zovali na našom webe v sekcii O nás –
Nové knihy. Ako vždy sme potešili mi
lovníkov detektívok, historických či
romantických love-story a románov
zo súčasnosti, na svoje si prišli čitatelia
príbehov podľa skutočných udalostí,
najmä z obdobia 2. svetovej vojny,
a v populárno-náučnej literatúre sme
okrem životopisov, umenia a regio

ťom bola naša obľúbená stálica, spi
sovateľka a žurnalistka Denisa Ful
meková. Z východu k nám zavítala
autorka ľúbostno-historických romá
nov Jana Pronská a už spomínaný Da
do Nagy si do Malaciek pozval hosťa,
novinára a spisovateľa Arpáda Sol
tésza.
Vzhľadom na neustále sa meniacu
pandemickú situáciu sme rátali aj
s možnosťou, že náv
števníci nebudú môcť
prísť na plánované
podujatie, a tak sme
aspoň niektoré z besied nasnímali
na kameru. Vzniknuté záznamy sú
zverejnené na našom novom kniž
ničnom youtubovom kanáli. Aj takto
sa môžete zúčastniť na našich lite
rárnych stretnutiach, i keď ste nevy
užili príležitosť navštíviť ich osobne.
Sme radi, že i napriek obmedze
niam sa nám podarilo ponúknuť na
šim návštevníkom tieto podujatia,
a tak aspoň malou mierou prispieť ku
kultúrnemu životu v Malackách. Pro
jekt Literárna kuchyňa je podporený
z verejných zdrojov Fondu na podpo
ru umenia.

nálnej výchovy nezabudli ani na eko
lógiu, psychológiu a pedagogiku. Pri
nákupe odbornej literatúry pre deti
a mládež sme sa usilovali o čo najšir
ší záber tém a oblastí poznania, ume
nia, prírody, ľudského tela aj ľudových
zvykov a tradícií. V detskej beletrii do
pĺňame staré známe série a objavu
jeme nové, nemenej populárne. Pre
najmenších máme množstvo nových
leporel, pre starších
aj horory, napínavé
dobrodružstvá a več
né problémy dievčat
a chlapcov...
Okrem nákupu kníh sme financie
získané z projektu využili aj na pred
platné časopisov Bublina, Šikovníček,
Historická revue, Krásy Slovenska
a Romboid. Náš projekt Nový život
s novou knihou z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Čo sa čítalo
Najobľúbenejšími autormi sú už
niekoľko rokov Táňa Keleová-Vasilko
vá, Dominik Dán, Joanne Rowlingová,
Jo Nesbø či Danielle Steelová. Do prvej dvadsiatky najčítanejších autorov

sa dostali aj slovenskí spisovatelia Ja
na Pronská, Mária Hamzová a Juraj
Červenák.

Najčítanejšie tituly za rok 2021 –
knihy pre dospelých:
Klbko zmijí – Dominik Dán
Manželky po rokoch – Táňa Keleo
vá-Vasilková
V tieni – Dominik Dán
Najčítanejšie tituly za rok 2021 –
knihy pre deti:
Denník odvážneho bojka – Jeff Kin
ney
Harry Potter – Joanne K. Rowlingová
Malý milionár – David Walliams

Najčítanejší autori za rok 2021:
Dominik Dán, Thomas C. Brezina, Da
niele Steel, Táňa Keleová-Vasilková,
Mary Baloghová, Jo Nesbø, Jørn Lier

Horst, Francesca Simon, Jana Pronská
Mária Hamzová
www.kniznicamalacky.sk
Text a foto: Knižnica MCK Malacky

• knižnica je otvorená v režime ZÁKLAD, teda pre všetkých,
• povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2,
• prosíme, použite dezinfekciu na ruky,
• v radoch zachovávajte odstupy minimálne 2 m (neplatí pre osoby žijúce

v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
a ich asistentov),
• počet návštevníkov knižnice v jednom okamihu – oddelenie literatúry pre
dospelých 10 osôb, oddelenie literatúry pre deti a mládež 10 osôb, obme
dzenie počtu osôb neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,
• internetové služby a čítanie novín a časopisov v priestoroch knižnice je
možné po dobu 20 minút.
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Program kina – február 2022

Staňte sa sprievodcami
po mestských pamiatkach
Mestské centrum kultúry hľadá
sprievodcov na letnú sezónu
2022 (máj–september). Sprievodcom mestskými pamiatkami sa môže stať každý záujemca
starší ako 16 rokov, ktorému neprekáža práca počas víkendov,
štátnych sviatkov, kultúrnych
podujatí a letných prázdnin.

Ak vás baví história, ste komunika
tívny, zodpovedný a ochotný učiť sa
nové veci a okrem slovenčiny ovláda
te aj iný cudzí jazyk (nie je podmien
kou), je pre vás táto brigáda ideálna.
Pozícia je vhodná pre každého so zá
ujmom o históriu a prácu s ľuďmi.
V prípade záujmu treba vypl
niť prihlášku, ktorá je zverejnená na
stránke www.tikmalacky.sk, a po
slať mailom na info@tikmalacky.sk.
Prihlášku môžete poslať aj poštou
na adresu MCK, Záhorácka 1919,

901 01 Malacky, prípadne priniesť
osobne do Turisticko-informačnej
kancelárie mesta Malacky (Záhorác

ka 1919). Posledným termínom je
28. február.
Text a archívne foto: MCK

vstupné 5 €
štvrtok 3. 2., štvrtok 10. 2. o 19.00 h
Ulička nočných môr
piatok 4. 2. o 18.30 h,
piatok 11. 2. o 21.00 h
Moonfall
piatok 4. 2., sobota 12. 2. o 21.00 h
Vreskot
piatok 4. 2. o 12.30 h,
sobota 5. 2. o 18.00 h
Spider-man: Bez domova
sobota 5. 2., piatok 18. 2. o 21.00 h
Zlato
nedeľa 6. 2. o 19.00 h
Klan Gucci
piatok 11. 2., sobota 26. 2. o 18.30 h
Kingsmann: Prvá misia
sobota 12. 2. o 18.30 h
Spencer
nedeľa 13. 2. o 19.00 h
Vezmi si ma
štvrtok 17. 2. a nedeľa 27. 2. o 19.00 h,
sobota 19. 2. a piatok 25. 2. o 18.30 h
V lete ti poviem, ako sa mám
piatok 18. 2. o 18.30 h,
sobota 19. 2. o 21.00 h
Uncharted
nedeľa 20. 2. o 19.00 h
Smrť na Níle

štvrtok 24. 2. o 19.00 h
King Richard

DETSKÉ KINO vstupné 5 €

piatok 4. 2. o 10.00 h
Ron má chybu
piatok 4. 2. o 12.30 h
Spider-man: Bez domova
piatok 4. 2. o 16.00 h
Spievaj 2
sobota 5. 2. o 16.00 h
Rodina Addsmsovcov 2
nedeľa 6. 2. a sobota 12. 2. o 16.00 h
Spievaj 2
piatok 11. 2. a nedeľa 13. 2. o 16.00 h
Tajomstvo starej bambitky 2
piatok 18. 2. a sobota 26. 2. o 16.00 h
Veľký červený pes Clifford
piatok 25. 2. a nedeľa 27. 2. o 16.00 h
Myši patria do neba

FILMOVÝ KLUB

vstupné 3 € členovia, 4 € nečlenovia
streda 9. 2. o 19.00 h
Moja afganská rodina
streda 16. 2. o 19.00 h
Ada
streda 23. 2. o 19.00 h
Pomstiteľ

Vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v Kultúrním domečku jednu ho
dinu pred každým programom alebo online na www.kinomalacky.sk.
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Zomrela rodáčka z Malaciek,
novinárka Alica Bieliková
Dlhej chorobe podľahla bývalá novinárka a poslankyňa Ná
rodnej rady SR Alica Bieliková.
Narodila sa 26. júna 1942 v Malackách s dievčenským priezviskom Malá. Ako redaktorka pôsobila v denníku
Smena či v Slovenskom
rozhlase, kde pracovala viac ako 20 rokov. Jej
manželom bol fotoreportér Ladislav Bielik, autor
legendárnej fotografie
muža s odhalenou hruďou pred
hlavňou sovietskeho tanku z augusta 1968. Bielikovci mali spolu dvoch synov, jedným z nich
je moderátor televízie TA3 Peter
Bielik.
Alica Bieliková v Slovenskom
rozhlase prežila za mikrofónom

23 rokov. Bola redaktorkou relácií Mikrofórum či Dobré ráno.
Po Novembri 1989 stála pri zrode Rádiožurnálu, ktorý Slovenský rozhlas prvý raz odvysielal
5. marca 1990.
Počas mandátu prezidentov Rudolfa Schustera a Ivana Gašparoviča
pôsobila v Kancelárii prezidenta SR. V parlamente,
kde ju zvolili v roku 1994,
bola členkou poslanec
kého klubu Hnutia za demokratické Slovensko a zahraničného
výboru. Bola tiež poslankyňou
Parlamentného zhromaždenia
Rady Európy a členkou Spoločného parlamentného výboru medzi
Európskou úniou a Slovenskom.
-mb-/TASR

Bezplatná právna
poradňa pre seniorov
Štvrtok

3. február
17. február od 9.00 h
3. marec do 12.00 h
17. marec

Právna poradňa poskytuje po
moc seniorom s trvalým bydliskom
v Malackách. Na konzultáciu s práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať vopred, stačí
prísť na Mestský úrad v Malackách
(2. poschodie, číslo dverí 225). Prines

te si so sebou občiansky preukaz (na
overenie bydliska). Poradenstvo je
diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu ob
rátiť v týchto oblastiach: exekúcie,
rodinné vzťahy, dedičské konanie, zmluvné vzťahy, majetkové
záležitosti, spotrebiteľské problémy, právna ochrana. Poradenstvo
neposkytujeme v trestných veciach
a nezastupujeme ani v konaniach na
súdoch.
-red-

2/2022

opustili nás
Ján Sirota, Jakubov
Šaban Ameti, Malacky
Jozef Miškech, Kostolište
Anna Šmahlíková, Malacky
Mária Rothová, Malacky
František Matejov, Malacky
Margita Haklová, rod. Knoppová,
Bratislava
Vlasta Točeková, rod. Pokorná,
Malacky
Štefánia Malovcová, rod. Koptáko
vá, Sekule
Milan Holeš, Gajary
Božena Žilavá, rod. Schvalierová,
Malacky
Ľubomír Brenner, Malacky
Oľga Králová, rod. Staňková, Ma
lacky
Milan Vachálek, Malé Leváre
Karol Toráč, Malacky
Anna Fadljevičová, Lozorno
Terézia Požgayová, Gajary
Hana Beklemdžievová, Bratislava
Jozef Šlesárik, Malacky
Emília Murínová, Plav. Štvrtok
Anna Králová, Malacky

SPOMIENKa
Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať,
ale Tí, ktorí Ťa mali radi,
budú s láskou spomínať.
2. februára sme si
pripomenuli
smutné 6. výročie
úmrtia nášho milovaného Rado
vana Ružu. S láskou a úctou spo
mínajú manželka Andrea, dcéry
Simonka a Natálka, otec a brat
s rodinou a ostatná rodina.

blahoželanie
Všetko len to najlep
šie k 91. narodeninám
Alžbete Gegáňovej
želajú dve dcéry a syn
s rodinami.
Za všetkých osláven

kyňu bozkávajú pravnúčatá Lu
káško, Branko, Alexík, Veronika,
Sofinka, Miško, Paťko, Martinko
a Lenka. K blahoželaniu sa pripája ostatná rodina, priatelia a známi.

Prenájom bufetu v kine

Mestské centrum kultúry Malacky ponúka do prenájmu priestory
bufetu v budove kina, Hviezdoslavova 1778/3, 901 01 Malacky.
Prenajímané priestory 4,3 m². Bufet
je možné využívať na poskytovanie
služieb občerstvenia pre návštev
níkov v budove kina vždy jednu
hodinu pred každým kultúrnym
podujatím.
Doba nájmu 1 rok
Cena
Minimálna výška nájomného pod
ľa VZN mesta Malacky č. 3/2017
o prenájme pozemkov, nebyto
vých priestorov a ostatného majet
ku mesta Malacky + predpokladaná
spotreba elektrickej energie.
Obhliadka
Na základe vopred dohodnutého
termínu na tel. číslo 034/77 22 110
alebo kino@malacky.sk.
Cenová ponuka
Záujemcovia predložia cenovú po
nuku podpísanú fyzickou osobou,
u právnickej osoby jej štatutárom.
Cenovú ponuku môžu predložiť zá
ujemcovia osobne alebo poštou na
adresu: Mestské centrum kultúry
Malacky, Záhorácka 1919, 901 01
Malacky. Ponuku treba predložiť
do 15. februára 2022 do 10.00 h.

Cenová ponuka musí obsahovať
identifikačné údaje, ponúknutú
cenu a telefonický kontakt. Fyzická
osoba predloží aj písomný súhlas
so spracovaním osobných úda
jov, kópiu platného občianskeho
preukazu a čestné vyhlásenie, že
má vysporiadané všetky záväzky
voči mestu Malacky a MCK Malacky. Podnikatelia uvedú IČO, DIČ,
predložia kópiu výpisu zo živnos
tenského registra alebo obchod
ného registra, prípadne iný spôsob
registrácie (po
volenie vydávané
VÚC a pod). Návrh treba predložiť
v uzatvorenej obálke s označením
NEOTVÁRAŤ. Výberová komisia
skontroluje najmä včasnosť a úpl
nosť ponuky. Ak ponuka nesplní
jedno z kritérií, bude zo súťaže vy
radená. Súťaže sa nemôžu zúčast
niť osoby, ktoré majú neuhradené
dane a poplatky alebo iné záväzky
voči mestu.
Vyhodnotenie
Vyhodnotenie sa uskutoční 17. 2.
2022 o 14.00 h. Po schválení vý
sledku prenájmu budú informova
ní všetci záujemcovia.

ŠPORT

2/2022

7

Olympionik učí deti správnemu pohybu
Za krátku históriu samostatného Slovenska naši športovci získali
mnoho pekných úspechov. Od zlatej medaily na majstrovstvách sveta v hokeji, cez kvalifikáciu na majstrovstvá sveta vo futbale, či majstrovstvá Európy v hádzanej, až po individuálne úspechy športovcov.
Vždy by ich mohlo byť viac, ale vzhľadom na podmienky a financovanie športu je doslova zázrak, že nám naši športovci každoročne robia radosť úspechmi. Jedným z úspešných je aj Samuel Piasecký. Zúčastnil sa na olympiáde v Londýne v roku 2012 a rozhodne nebol len
do počtu. Okrem toho má 14 štrnásť medailí zo svetových pohárov
a dvakrát obsadil vynikajúce 5. miesto na majstrovstvách Európy.

Gymnastika na Slovensku nikdy
nepatrila medzi ťažiskové športy.
Vždy hrala druhé, ak nie tretie či štvr
té husle – aj z hľadiska financovania.
Napriek tomu sa našli také mená
ako Samuel Piasecký či Barbora Mo
košová. Práve Samuel pred štyrmi
rokmi založil v Malackách akadé
miu s cieľom vychovávať ďalšie ge
nerácie gymnastov, no tiež pomôcť
k zdravému pohybovému rozvoju

tok pre mňa, aj keď som dopredu nevedel,aké to bude.” Piasecký šiel do rizika,
ktoré sa neskôr ukázalo ešte väčšie,
ako mohol tušiť. Aj keď akadémiu za
kladal pred štyrmi rokmi, ako klub za
čala fungovať pred dvomi rokmi, teda
práve v začiatkoch pandémie. Na
priek obrovským problémom, naria
deniam, opatreniam a obmedzeniam
sa vlani dostavili aj prvé výsledky.
„V roku 2021 sme sa zúčastnili aj na

kľúčové je rozvíjať pohyb mladých
i starších. Počas pandémie a s ňou
súvisiacich opatrení však pohyb de
ťom a mládeži nebol príliš dopriaty.

Aj keď Samuel Piasecký ukončil
reprezentačnú kariéru už pred
viac ako piatimi rokmi, jeho me
no zostane s gymnastikou spo
jené už navždy. Nielenže mu
Medzinárodná gymnastická
federácia udelila titul Gymnasta svetovej triedy a dosiahol viaceré finálové umiestne
nia na ME či MS, je po ňom pomenovaný aj gymnastický pr
vok. Cvičenie na bradlách opí
sané ako veľtoč s dohmatom
na jednu žrď Medzinárodná
gymnastická federácia oficiálne pomenovala po ňom –
PIASECKY.
detí i k zlepšeniu pohybu dospelých.
Športová akadémia vedená olympio
nikom je v okresnom meste ojedine
lá. Mať vo vlastnom meste možnosť
naučiť správnemu pohybu deti pod
dohľadom úspešného športovca, to
sa mnohým menším mestám na Slo
vensku môže len snívať.
Akadémia už má aj prvé úspechy
Samuel Piasecký mohol po ukon
čení kariéry robiť trénera v Bratislave
alebo odísť do zahraničia. Prišiel však
do Malaciek: „Vyšlo to z myšlienky rozšíriť gymnastiku na Slovensku, nemať
ju len vo veľkých mestách. To môže pomôcť zvýšiť šance pre nové talenty.
A potom tu bol priestor na nový začia-

prvých súťažiach, ako sú Slovenský pohár a majstrovstvá Slovenska, aj keď
tie len formou online. Robili sme, čo sa
dalo, a výsledok je taký, že všetci piati
chlapci získali vo svojich kategóriách
medaily. Takže u nás cvičia naozaj veľmi šikovní chlapci,” opisuje S. Piasecký.
Klub by bez záujmu detí o gym
nastiku nemohol vzniknúť. Prvotné
nadšenie vydržalo viacerým, a nielen
chlapcom. „Máme aj novú skupinku
dievčat, ktoré sa venujú tanečným špor
tom – dance fit, fit kids, akrobatický tanec... Tiež sa minulý rok zúčastnili na súťaži, odkiaľ si niektoré priviezli pódiové
umiestnenia,” vraví S. Piasecký.
Súťažné úspechy sú výborné, no
v akadémii nejde len o ne. Naopak,

Príďte si zaplávať
Plaváreň v športovej hale Malina
je otvorená pre verejnosť v režime OP.

Prevádzkové hodiny:
Pondelok 7.00–12.00, 15.00–21.30 h
Utorok–piatok
7.00–21.30 h
Sobota–nedeľa
9.00–21.30 h
Pred vstupom do areálu plavárne
je potrebné sa preukázať
jedným z týchto dokladov:
• potvrdenie o kompletnom očkova
ní proti COVID-19,
• potvrdenie o prekonaní ochorenia
COVID-19 v ostatných 180 dňoch.
Prevádzkové obmedzenia:
• 80 návštevníkov v priestoroch pla
várne,

Pandémia zavrela deti doma, zamkla
telocvične a športoviská. Keď sa po
tom lockdown rozplynul, následky
boli zrejmé: „...detí rapídne ubudlo, zleniveli, pribrali, väčšinou pozabúdali, čo
sa naučili, zvýšili sa aj drobné zranenia,
ktoré sme predtým nevnímali, a sú aj
častejšie chorľavé.”
Neistá budúcnosť
Neustále uzatváranie a zakazova
nie pohybových aktivít oslabili záu
jem detí i rodičov o gymnastiku na
toľko, že dnes je akadémia na okraji
priepasti. Ani uvoľnenie opatrení už
neláka do telocvične toľko detí ako
donedávna a v kurzoch je zapísaných
veľmi málo detí.

„Kurzy prebiehajú podľa aktuálnych opatrení, priestor je na to dostatočne veľký, detí je však prihlásených
rekordne málo. Nájom a ostatné veci
treba platiť, podpora nie je žiadna,
takže vôbec neviem, ako dopadneme,”
vysvetľuje S. Piasecký.
Do kurzov sa dá prihlásiť, aj keď
už prebiehajú. Obvykle trvajú tri
mesiace. Za ten čas sa síce z dieťaťa
nestane gymnasta, môže však získať
veľa zručností. „Je to čas na to, aby
sa deti naučili nejakému režimu a postupne sa posúvali do vyššej úrovne.
Treba pripomenúť, že tieto kurzy sa
venujú všeobecnej príprave, prechádzame vhodné atletické základy pre
všetky športové aktivity. Zvyšuje sa

flexibilita, sila, rýchlosť, agilita, koordinácia pohybu a rovnováha.”
Gymnastika je skutočne zákla
dom pre všetky športové aktivity, či
už na budúcej súťažnej úrovni, či len
pre zdravý vývoj. „Dieťa získava pocit
kontroly nad pohybmi svojho tela, čo
zvyšuje zdravé sebavedomie a telesné
povedomie. Tie najšikovnejšie deti oslovujeme na športovú gymnastiku, a ak
majú záujem, zvýšime im počet hodín
tréningov a pomaličky ich pripravujeme na súťaže,” uzatvára S. Piasecký.
Všetky informácie o gymnastickej
akadémii Samuela Piaseckého náj
dete na www.piaseckyacademy.sk.
Text: J. Hargaš,
foto: Samuel Piasecký Academy, TASR

D. Čeřovský
vo štvrť finále

Malačan Daniel Čeřovský sa so
svojimi spoluhráčmi z reprezentácie Slovenska prebojoval
do štvrťfinále ME vo futsale,
ktoré sa konajú v Holandsku.

•p
 overení zamestnanci budú ove
rovať platnosť COVID preukazov
alebo príslušných potvrdení, ktoré
oprávňujú návštevníka ku vstupu
do areálu,
• vo vstupných priestoroch plavár
ne je návštevník povinný použiť
dezinfekciu, mať prekryté horné
dýchacie cesty respirátorom a do
držiavať rozostupy minimálne 2
metre.
Prosíme o trpezlivosť a rešpekto
vanie nariadení. Ďakujeme za po
chopenie.
Aktuálne informácie:
www.adhocmalacky.sk.

Postup Slovákov z druhej priečky
základnej skupiny je veľkým prekva
pením. Štvrťfinálový zápas hrali naši
1. februára večer, v čase, keď už bolo
toto vydanie Malackého hlasu v tla
čiarni. Ich súpermi boli topfavoriti –
európska jednotka a svetová dvojka
Španielsko, ktoré po dvoch výhrach
a jednej remíze suverénne vyhralo
svoju základnú skupinu D.
V základnej skupine C najskôr Slo
váci prehrali s Ruskom 1:7, potom re
mizovali s Poľskom 2:2 a napokon vy
hrali nad Chorvátskom 5:3. So štyrmi
bodmi obsadili 2. priečku, čo im za
bezpečilo postup do ďalšej fázy maj
strovstiev Európy. Daniel Čeřovský
nastúpil vo všetkých troch zápasoch.

Text: AD HOC, foto: S. Osuský

Text: M. Binčík, foto: uefa.com
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Zbohom, „Trízvy”
Pre všetkých členov hádzanárskej rodiny bol január veľmi smutným mesiacom. Po Lajovi Oslejovi sme sa 19. januára rozlúčili aj
s Pavlom Waschekom.
Patril ku generácii, kto
rá začala písať históriu hádzanej v Malackách. Bol
platným členom družstva,
ktoré prvýkrát postúpilo
do prvej slovenskej národnej ligy, čo bola vo vtedajšom
Československu druhá najvyššia
súťaž. Hrával na jednej z najťažších pozícií, na pivote. Bol spoľahlivým hráčom v prístupe k tréningom i k zápasom. Patril medzi
tých, ktorí sa starali v kolektíve

Vodní motoristi
bilancovali
Vodní motoristi OVM Benzinol
Malacky sa aj v minulom roku zúčast
nili na celoslovenských podujatiach
v tomto športe. Najmladšie členky
klubu Vivien Maďaričová a Elizabeth Maďaričová sa zúčastnili na
majstrovstvách Slovenska v kategórii
Future, kde Vivien patrilo 4. miesto
a Elizabeth 7. miesto.
Preteky Slovenského pohára
v tejto kategórii boli ešte úspešnej
šie, keď Vivien skončila na 3. mieste
a Elizabeth na 6. mieste. Zorganizo
val ich OVM Benzinol v spolupráci

s druhým oddielom malackých vod
ných motoristov SJ Sport na vod
nej ploche neďaleko Malaciek. Tieto
preteky boli súčasne súťažou o Po
hár primátora mesta Malacky. Kate
góriu Future by chceli malackí vodní
motoristi opäť usporiadať aj v tom
to roku, 9. júla. Preteky by boli opäť
súťažou o Pohár primátora mesta
a súčasne kvalifikáciou na majstrov
stvá sveta v tejto kategórii, ktoré sa
v roku 2022 uskutočnia v Nemecku.
Úspešne v roku 2021 pretekal aj
predseda oddielu vodného motoriz

mu, zaslúžilý majster športu Emil
Jung, ktorému v minulosti patrili
i medailové priečky na majstrov
stvách Európy či bronzová medaila
na majstrovstvách sveta. Tentoraz
vybojoval 3. miesto na medzinárod
ných majstrovstvách Slovenska v ka
tegórii V 500. Je to neuveriteľné, ale
bola to poradí jeho už 62. vodnomo
toristická sezóna. Môžeme prezradiť,
že Emil Jung si pretekársky čln chystá
aj na tú ďalšiu.
Text: A. Pašteka,
foto: OVM Benzinol Malacky

Edmund Addo si zahral
v Africkom pohári národov
Futbalista Edmund Addo, ktorý ešte v roku 2019 obliekal dres FC
Malacky a v súčasnosti hráva v tíme moldavského majstra Šerifu Tiraspoľ, reprezentoval Ghanu na Africkom pohári národov 2022 (af
rická obdoba EURA).

Ghančania však šokujúco vypad
li už v skupinovej fáze turnaja. Naj
skôr prehrali 0:1 proti Maroku, Addo zápas presedel na lavičke ná
hradníkov. V druhom stretnutí, pri
remíze s Gabonom 1:1, odohral ten
to univerzálny futbalista 30 minút.
Posledný zápas skupiny Ghana odo
hrala proti Komorám, prehrala ho
2:3 a Addo odohral celý druhý pol
čas. Základnú skupinu C vyhralo
Maroko. Ghane sa ušlo prekvapivo
len 4. miesto s jediným získaným
bodom. Spoluhráčmi Adda na tur
naji boli hráči ako Daniel Amar
tey z Leicestru City, Thomas Partey
z londýnskeho Arsenalu či Jordon
Ayew z Crystal Palace.
Addo si v jesennej časti sezóny
2021/2022 s Šerifom Tiraspoľ zahral
skupinovú fázu Ligy majstrov. Pre
moldavský klub to bola premiéra
medzi európskou futbalovou elitou, a hneď úspešná. Šerif zdolal
doma ukrajinský Šachtar Doneck
i v Madride Real Madrid, prehral
dvakrát s Interom Miláno a v odvete na Ukrajine remizoval so Šachta
rom. Tieto výsledky mu priniesli
7 bodov a istotu účasti v play-off
Európskej ligy, kde sa stretne s por
tugalským klubom Sporting Braga.
Text: M. Binčík,
foto: facebook Africa Cup
of Nations

o pohodu a zábavu. Jeho gitara
a spev nikdy nechýbali na žiadnom posedení.
Ďalšími jeho koníčkami bol bi
cykel a príroda. S priateľmi prejazdil na bicykli celé Slovensko
a jeho dvojkolesový tátoš
mu nechýbal ani na dovolenkách pri mori. Pán Waschek bol tiež známy tým,
že dokázal opraviť bicykel
nielen sebe, ale aj svojim
kamarátom.
Choroba prekazila veľa jeho plá
nov, o ktorých s nami často ho
voril. Rodina, hádzanárska rodi
na a kamaráti stratili vzácneho
človeka.
„Trízvy”, česť Tvojej pamiatke!
J. Krasňanský

Tím Záhorákov
na prípravnom
turnaji v hádzanej
Hádzanári tímu Záhoráci Stupa
va/Malacky si na prípravnom turnaji
v Šali zmerali sily proti maďarským
tímom z Komároma a Györu. V pr
vom stretnutí nestačili na Komárom
VSE 23:28, neuspeli ani proti Agrofe
ed ETO-UNI Györ, ktorému podľahli
25:33. Ako povedal tréner Peter Ol
šavský, chceli vyskúšať nové obran
né systémy, z ktorých by sa im malo
ľahšie podnikať nebezpečné proti
útoky. Na turnaji Záhoráci obsadili
4. miesto. „V oboch zápasoch sme
zlyhávali najmä v defenzíve, ktorej

chýbala agresivita a nasadenie. Najviac však musíme popracovať na hernom prejave, do ktorého patrí hlavne
istý druh športovej emócie, bez ktorej v športe nefunguje nič,” skonšta
toval Peter Olšavský pre facebook
Záhorákov.
Hádzanárska extraliga sa po pre
stávke vracia počas prvého februáro
vého víkendu. Záhoráci na domácej
palubovke vyzvú v sobotu 5. februá
ra o 18.30 h predposledný tím tabuľ
ky HK Agro Topoľčany.
-mb-

Pokračuje extraliga
v stolnom tenise
Po tom, čo vláda opäť povolila sú
ťaže pre mládež, extraligu a 1. ligu,
sa k slovu opäť dostáva aj stolný te
nis. Extraligové hráčky MSK Malacky
budú prvýkrát v súťažnom nasade
ní v sobotu 5. februára. V domácom
prostredí nastúpia o 10. hodine proti
STO Valaliky a o 16. hodine proti ďal
šiemu tímu z východu Slovenska,
Orionu Belá nad Cirochou. Do hľa

diska môže prísť 80 divákov v režime
OP (očkovaní a tí, čo prekonali covid).
O tom, kedy budú pokračovať nižšie súťaže, rozhodne v každom kra
ji príslušný zväz, u nás Bratislavský
zväz stolného tenisu.
Ďalšie informácie:
www.stolnytenis.info
Text a foto: MSK Malacky
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