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Po troch rokoch sa do mesta  
znovu vracajú Prvomájové Ma - 
lacky. naposledy sa konali v ro-
ku 2019. v rokoch 2020 a 2021 
ich znemožnila pandémia.

V nedeľu 1. mája v Zámockom par
ku bude už od rána pripravený boha
tý kultúrny program, množstvo at rak
cií a  gastronomické pochúťky. Park 
bude rozdelený na niekoľko zón –  
detskú, športovooddychovú, farmár  

skoremeselnícku a  historickú. Na 
hlavnom pódiu budú počas celého 
dňa vystúpenia miestnych kapiel 
a populárnych umelcov. Hlavnou 
hviezdou bude spevák Adam Ďurica. 

Predajcovia gastra a ďalšieho sor
timentu sa môžu prihlasovať cez  
for mulár, zverejnený na webe mes  
ta, telefonicky na číslo 0915 478 376, 
prípadne môžu poslať mail na adresu  
prvomajove.malacky@gmail.com.

-lp-

 Prvomájky sa vracajú

• I. obvod – sobota 2. apríla
• II. obvod – sobota 9. apríla

• III. obvod – sobota 7. mája 
• Iv. obvod – sobota 14. mája

 Zber objemného odpadu

Solidarita 
a závisť

Do počiatočnej vlny solidarity 
s  Ukrajinou sa začína vkrádať závisť. 
Áno, odídenci z  Ukrajiny majú u  nás 
zadarmo dopravu,  SIM-karty a  ďal-
ších pár vecí, aby mohli ako-tak dôs-
tojne žiť. Neverím, že niekto môže zá-
vidieť vojnu alebo sociálnu dávku. Že 
nám Ukrajinci zoberú prácu? To nie je 
pravda, pretože na Slovensku je voľ-
ných 85-tisíc pracovných miest. Na-
šťastie, ľudí s  dobrým srdcom, ktorí 
pomáhajú, je ešte stále viac ako tých 
ostatných.

Mladá žena prekračuje hranice 
iba s ruksakom a bábätkom v náručí. 
Ďalšia vezie svojho príbuzného na in-
validnom vozíku. Dieťa si hladká ply-
šovú hračku alebo živého psíka. Čo je 
to vôbec za štát, ktorý spôsobil takéto 
utrpenie?

Rusko nerešpektuje medzinárodne 
uznané hranice a  všade, kam vstúpi, 
necháva za sebou spálenú zem – Po-
dnestersko, Čečensko, Južné Osetsko, 
Abcházsko. Ruskí lídri si nevážia ľudské 
životy. Príkladov z histórie máme dosť: 
Katyň v  II. svetovej vojne, Maďarsko 
1956, Československo 1968. Nemajú 
úc tu ani k životom svojich obyvateľov: 
stalinský hladomor na Ukrajine, ruko-
jemnícke drámy v  čečenskom Besla - 
ne a moskovskom divadle Dubrovka 
či smrť elitných námorníkov v ponor-
ke Kursk. Kritici Kremľa Boris Nemcov  
a Anna Politkovská sú zavraždení, 
ďalší majú za sebou dlhoročné väze-
nie (Michail Chodorkovskij), prípad-
ne – ako Alexej Navaľ nyj – za mreža-
mi práve sedia. Ruskí agenti likvidujú  
v zahraničí nepohodlných ľudí novi-
čokom a polóniom. Pred pár rokmi 
v moravských Vrběticiach vyhodili do  
vzduchu dva muničné sklady. Pre štá-
tom riadený doping nemôžu ruskí 
športovci pretekať pod vlajkou svojej 
krajiny a  počuť  svoju hymnu.

Krajina, ktorá dala svetu Puškina, 
Čajkovského, Dostojevského, Solženi-
cyna, Vysockého alebo Okudžavu, roz-
sieva smrť. Ukrajinská zem iba kúsok 
za našimi hranicami je nasiaknutá kr-
vou a slzami. Sirény z Kyjeva, Charkova 
či Ľvova preto počujeme aj my.

Ľ. Pilzová 

Podrobnejšie informácie uverejňujeme na strane 7.

v  Materskej škole J. kollára 
(štátna škôlka) v Malackách prijali tri  
dievčatá z Ukrajiny. Jednu mamičku 
zamestnali na záskok počas dlhodo
bej PN na pozíciu upratovačky. Ria
diteľka MŠ Martina Novotová: „Diev-
čatko, ktoré sme adaptovali ako prvé, 
je zaradené na elokovanom pracovis-
ku Bernolákova k  deťom s  povinným  
predprimárnym vzdelávaním. Jej uči - 
teľka ovláda ruský jazyk, takže komu-
nikácia s malou je dobrá. Naše deti pri-
jali spolužiačku úplne bez problémov.” 

Do inej triedy na Bernolákovej príde 
v najbližších dňoch aj ďalšie menšie 
dievčatko a iné dievčatko je umiest
nené na Štúrovej. 

„Ďalšie deti, žiaľ, prijímať nebude-
me, kým sa neuvoľní miesto, pretože 
sme kapacitne naplnení,” vysvetľuje 
M. Novotová. S deťmi bude pracovať 
aj školská psychologička. 

v Materskej škole nepoškvrne-
ného srdca Panny Márie (cirkevná 
škôlka) prijali deväť detí, troch chlap

 Deti z Ukrajiny v malackých školách
 Pomôžme im adaptovať sa

Situácia okolo Ukraji- 
ny sa stále vyvíja v  ča-
se. v školách a škôl kach 
v Malackách pribúda - 
jú no vé deti doslova 
zo dňa na deň. do ter-
mínu uzávierky Malac - 
kého hlasu sme zma-
povali situáciu v našich 
školách.

Pokračovanie na strane 3
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„Na projekt som veľmi hrdý. Vďaka 
novému cyklomostu umožníme cyk
listom i  peším spoznávať krásy kraja  
i zaujímavé zákutia povodia rieky Mo
ravy,” povedal bratislavský župan Ju
raj Droba.

Historické záznamy spomínajú 
most cez rieku Morava pri obci Mar
chegg už v  13. storočí. V  minulosti 
spájalo Záhorie s Dolným Rakúskom 
minimálne 5 mostov, niektoré zdroje 
uvádzajú až 12 premostení, dve stra
ny jednej rieky spájali loďky a neskôr 
kompy. Mostov postupne pribúdalo 
a svoj most mali okrem Záhorskej Vsi  
aj Gajary. „Mosty cez rieku Moravu za
čali naberať na dôležitosti počas turec
kých vojen v 17. storočí. V 18. storočí 
bo la potrebná komunikácia medzi ci  
sárskymi majetkami na oboch stra
nách rieky. Najväčší počet mostov sa  
vybudoval v 19. storočí a v prvých dvoch  

desaťročiach 20. storočia,” píšu o mos
toch cez Moravu Malacké pohľady. 
Pokles ruchu na rieke Morava čias
točne nastal po rozpade Rakús ko
Uhorska, no najviac po komunistic
kom prevrate 1948 a uzavretí hraníc.

V  súčasnosti je okrem cestného 
mosta v  Moravskom Svätom Jáne 
v prevádzke kompa v  Záhorskej Vsi 
a cyklomost v Devínskej novej Vsi.

Výstavba mosta zvaného Vyso
March sa začala v apríli 2021. Má dĺž
ku 270 metrov, šírku 4 metre a výš
ku 17 metrov, pričom na rieke ostala 
minimálna plavebná výška 7 metrov. 

Most spolufinancoval Bratislav
ský samosprávny kraj a Program cez
hraničnej spolupráce medzi Sloven
skom a Rakúskom. Celkové náklady 
presiahli 5 miliónov €, z toho viac ako 
2 milióny zaplatila župa.

Text: -red-/BSK, foto: BSK

 Nový cyklomost
 na Záhorí je hotový

Brehy Moravy medzi Vysokou pri Morave a rakúskym Marcheggom 
už spája nový cyklomost. Dokončujú sa už len drobné stavebné prá-
ce. Slávnostné otvorenie je naplánované na 7. mája. Vďaka možnosti 
predčasného užívania už slúži verejnosti a jazdia na ňom prví cyklisti. 
Kompa či trajekt boli v blízkosti Vysokej pri Morave naposledy v pre-
vádzke v roku 1918. Spojenie Rakúska s obcou Vysoká pri Morave sa 
tak obnoví po vyše sto rokoch.

Zápis detí
do základných
škôl

Mesto Malacky a  riaditeľstvá 
zá kladných škôl v  Malackách 
oznamu jú, že zápis na plnenie 
povinnej škol skej dochádzky 
na školský rok 2022/2023 sa 
bude konať v piatok 22. apríla 
a v sobotu 23. apríla. Zákonný 
zástupca je povinný prihlásiť 
dieťa na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky, ak dieťa do 31. 
augusta 2022 dovŕši 6 rokov.

Zákonný zástupca dieťaťa môže 
základnej škole poskytnúť potreb
né údaje pred zápisom prostredníc
tvom elektronického formulára. In
for mácie o zápise a  podmienkach 
prijímania budú zverejnené na we
bových stránkach jednotlivých škôl.

Žiak plní povinnú školskú do
chádz ku prednostne v  základnej 
škole v školskom obvode, v ktorom 
má trvalý pobyt (t. j. v spádovej ško
le). Žiak môže plniť povinnú školskú 
dochádzku aj v  inej ako spádovej 
škole, ak ho riaditeľ tejto školy prij 
me na základné vzdelávanie.

Základné školy v Malackách:
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefá-
nika 7
ZŠ, Štúrova 142/A
ZŠ, Záhorácka 95
ZŠ M. Olšovského (súčasť SŠ  
sv. F. Assiského – cirkevná škola)

Spádovými školami sú tri základ
né školy zriadené mestom (Dr. J. Dé
rera, Štúrova, Záhorácka). Cirkevná 
škola môže prijať deti bez ohľadu na 
príslušný školský obvod.

Prehľad školských obvodov a kon 
 takty na základné školy sú zverejne
né na www.malacky.sk, časť OB-
ČAN – VZDELÁVANIE – ZÁKLADNÉ 
ŠKOLY.                 A. Hrnková

 Kam zmizla z centra mesta
socha M. R. Štefánika?

Priamo v  centre mesta sa zintenzívnili stavebné práce súvisiace s  vý
stavbou mestskej podzemnej garáže, na ktorú nadviaže výstavba pešie ho  
námestia. Socha M. R. Štefánika kolidovala s prekládkou kanalizácie pre ga  
ráž, hrozilo jej zrútenie a trvalé poškodenie. Preto bola bezpečne odstránená 
a uschovaná. Po skončení stavebných prác bude socha opätovne inštalovaná, 
ale víťazný návrh námestia predpokladá jej nové umiestnenie pred budovou 
okresného súdu. Výstavba garáže pre 60 vozidiel by mala trvať 7 mesiacov. 
„S prekládkou podzemných sietí sa riadne trápime, keďže sme narazili na staré  
a nezakreslené optické vedenia. Onedlho sa tiež začne posúvať pravé od
bočovacie rameno svetelnej križovatky od Záhoráckej ulice,” skonštatoval pri
mátor Juraj Říha.                    -lp-/-otano-

 Parkovisko pri hasičoch
 sa bude rekonštruovať 

Parkovisko pri Zámockom parku oproti hasičskej zbrojnici 
na Legionárskej ulici má právoplatné územné rozhodnutie na 
rekonštrukciu. Tá je potrebná, pretože plocha pre autá je už 
dlhodobo v zlom stave.

Spolu s parkoviskom sa bude upravovať aj okolitá zeleň 
a vstup do parku. „V rámci komplexnej rekonštrukcie navrhuje
me aj nový spojný chodník do Zámockého parku, aby návštev
níci nemuseli chodiť po schodoch,” vysvetlil primátor.

Opravené parkovisko by malo slúžiť verejnosti o jeden až 
dva roky. Vďaka rekonštrukcii bude mať o tretinu viac parko
vacích miest.

Text a foto: -jh- 

PÝTATE SA

Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom marcovom rokovaní okrem 
iného schválilo dotácie na čin-
nosť športových klubov pôso-
biacich v  Malackách na rok 
2022. Podľa Všeobecne záväz-
ného nariadenia o poskytova-
ní dotácií z  rozpočtu mesta 
(č. 2/2020) poslanci schvaľujú 
sumy vyššie ako 3 319 € na ná-
vrh športovej komisie.

Sumy pre jednotlivé kluby, kto
ré nepresahujú túto výšku, schva
ľuje Komisia pre šport a  mládež pri 
mestskom zastupiteľstve. Dotáciu na 
činnosť získalo na tento rok 26 klu
bov, z nich sumu vyššiu ako 3 319 € 
získali TJ Strojár, 1. SC Malacky, Alfa 
boxing club, Mestský stolnotenisový 
klub, AC Malacky a FC Žolík. Súhrnná 
suma všetkých pridelených športo
vých dotácií na tento rok je 72 000 €, 
pričom vlani to bolo 36 000 €. Všetky 
materiály, uznesenia a videozáznam 
z rokovania zastupiteľstva sú zverej
nené na stránke www.malacky.sk, 
časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPI-
TEĽSTVO.         -red-

TJ Strojár 21 770 €
LK Sagittarius 2 003 €
TK  Tie break 534 €
SPZ – klub streleckých nádejí 698 €
1. SC Malacky florbal 3 819 €
leteckí modelári – RC LMK 1 420 €
Alfa boxing club 4 005 €
ČSFA 2 072 €
Boxingclub RTJ 817 €
Synchronizované plávanie 655 €
Benzinol OVM 2 818 €
Športovostrelecký klub ZTŠČ 1 501 €
TK Grande 1 347 €
Mažoretky ELLA 1 338 €
Klub vojakov v zálohe 1 611 €
Mestský stolnotenisový klub 5 073 €
Auto klub Malacky 1 074 €
AC Malacky 6 881 €
SJ Sport, o.z. 2 092 €
Záhorácky šachový klub 1 601 €
OZ Pohybovňa 1 529 €
Záhorácky let. klub 1 524 €
Latino school 109 €
FC Žolík Malacky 4 753 €
ŠK Dianello 109 €
Samuel Piasecký Academy 847 €
SPOLU 72 000 €

 Dotácie pre športové kluby
 na rok 2022
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cov a šesť dievčat. Uplatnenie našla 
aj jedna z ich mamičiek, ktorá pôso
bí v škôlke ako asistentka. „V prvých 
dňoch sme deti začlenili do kolektívov 
našich troch tried. Keď sme však videli, 
ako na seba reagujú a že sú oveľa ve-
selšie, keď sú deti z Ukrajiny spolu, roz-
hodli sme sa vytvoriť pre nich samo-
statnú menšiu triedu,” hovorí zástup
kyňa riaditeľa Martina Ambrušová 
a pokračuje, „v hlavnom edukačnom 
čase sú s učiteľkou a zároveň mamič-
kou z Ukrajiny a ďalší čas už trávia so 
slovenskými kamarátmi. Majú tak čas 
na adaptáciu, ale rovnako aj na so-
cializáciu v  novom prostredí medzi  
slovenskými deťmi.”

Deti majú 100percentnú rečovú 
bariéru, no i  tak sa v  škôlke krásne 
adaptovali, a  to aj vďaka skvelému 
prístupu pedagógov. Prezradili nám 
napríklad, že v  triede majú napísa
né preklady rôznych viet, ktoré naj
častejšie používajú pri komunikácii 
s deťmi. Učiteľky i slovenské deti sa 
učia ukrajinské výrazy, učiteľky za
obstarali aj pracovné listy v ukrajin
čine a nápomocný im je aj všadeprí
tomný internet. Ak si nevedia rady, 
vetu po ukrajinsky im hneď preloží 
hlasový prekladač. 

Majkl, chlapec z Ukrajiny, v prvý 
deň v  škôlke na rannom kruhu po
vedal, že sem do Malaciek museli 
prísť s maminkou, lebo ich tatko šo
féruje tank – to sú slová, pri ktorých 
minimálne každú matku zamrazí. 
Odišli z mesta, kde sa skutočne bo
juje. Útočisko našli v Malackách. „O 
to viac veríme, že im vieme poskytnúť 
bezpečné miesto. Na túto situáciu 
sme nemali čas pripraviť sa, ale sme 
radi, že môžeme spoločne pomôcť. Sú 
na tom oveľa horšie ako my,” zdôraz
ňuje M. Ambrušová. 

Financovanie takejto pomoci 
ukra jinským rodinám je samozrej
me náročné. Cirkevná materská 
škôlka preto poprosila o pomoc ro
dičov detí, ktoré navštevujú škôlku, 
o  finančné dary na zakúpenie chý
bajúceho inventára škôlky, ako sú 
matrace a šatňové skrinky. Rodičia 

vyzbierali potrebné financie za pár 
dní, za čo im patrí úprimné poďako
vanie. 

v  základnej škole dr. J. dére-
ra zaradili do výchovnovzdeláva
cieho procesu šesť detí z Ukrajiny: 
tri na prvom stupni, tri na druhom 
stupni. Riaditeľka školy Katarína Ha
bová: „Pre nás všetkých ide o novú,  
a nie jednoduchú situáciu. Snažíme  
sa zabezpečiť podmienky pre prichá-
dzajúce deti. Komunikujeme pomo-
cou prekladačov a výhodou u nás  je   
i to, že Školský vzdelávací program  

Dr. Jozefa Dérera ponúka vyučovanie 
ruského jazyka. Medzi našimi žiakmi 
sú i deti pochádzajúce z Ukrajiny. Pri-
pravujeme jazykový kurz slovenského 
jazyka. Bude ho viesť vyučujúca ruš-
tiny, ktorá je zároveň i učiteľkou slo-
venského jazyka a literatúry.” A ďalej 

dodáva: „Deťom na I. stupni ponú-
kame možnosť navštevovať školský 
klub detí. Všetkých oboznamujeme  
s bohatou športovou činnosťou, ktorá 
sa u nás uskutočňuje – aby si prípad-
ne vybrali podľa svojho záujmu.”

v  základnej škole Štúrova pri
jali dve deti z  Ukrajiny – jednu ôs
mačku a druháka. Zaradení do vyu
čovania sú veľmi krátko, preto zatiaľ 
nemožno hodnotiť ich adaptáciu. 
Na začiatku sa len oboznamovali so 
školou, s prostredím, boli aj v triede, 
kde ich privítali ich noví spolužiaci. 
Riaditeľ ZŠ Štúrova Dušan Šuster: 
„Obaja žiaci sú z  rodín, v  ktorých ro-
dičia, alebo súrodenci už žijú na Slo-
vensku dlhšie, viac ako rok, takže aj 
oni im pomáhajú prekonať jazyko-
vú bariéru. Obaja žiaci začnú hneď 
navštevovať jazykový kurz sloven-
ského jazyka – štyri hodiny týždenne 
– inak sú zaradení do normálneho 
vyučovacieho procesu.” 

v  základnej škole na Záhorác-
kej ulici prijali aktuálne šesť detí do 
rôznych ročníkov. Avšak už približne 
rok, niektorí menej, navštevujú tú
to školu iné deti z  Ukrajiny, ktoré 
sa už pred časom presťahovali do 
nášho mesta. Podľa slov riaditeľky 
školy Aleny Číčelovej tieto deti vý
datne pomáhajú pri adaptácii no
vých žiakov z Ukrajiny. V najbližších 
dňoch budú s kolegami riešiť otvo
renie jazykového kurzu slovenčiny. 

Spojená škola sv. F. Assiského 
(organizačná zložka ZŠ Mansveta 
olšovského a  Gymnázium sv. F. 
Assiského): „Do výučby na cirkev-
nej základnej škole sme prijali zatiaľ 
päť ukrajinských detí. Vyskytlo sa pár 

počiatočných problémov s ich adap-
táciou, napokon však boli veľmi dobre 
prijaté do triednych kolektívov. Treba 
si uvedomiť, že boli v relatívne krát-
kom čase vytrhnutí nielen z ich pri-
rodzeného domovského prostredia, 
ale aj z rovesníckych a kamarátskych 

vzťahov,” prezradil riaditeľ Spojenej 
školy sv. F. Assiského Daniel Masa
rovič. „Neznáme prostredie a rečová 
bariéra k tomu predstavujú ďalšie ná-
ročné skutočnosti, s ktorými sa mu - 
sia vyrovnávať. Naším záujmom je 
predovšetkým vytvoriť im v škole 
bez pečné prostredie s režimom, kto-
rý v tomto čase zodpovedá reálnym 
možnostiam. Budúci týždeň budú de - 
ti zapojené do jazykového kurzu or-
ganizovaného školou a tiež je na dob-
rej ceste čiastočné vyučovanie v ukra-
jinskom jazyku s učiteľkou z Ukrajiny 
žijúcou v Malackách.” 

v  cirkevnom gymnáziu prijali 
dvoch šikovných ukrajinských štu
dentov. Svoje začlenenie do kolek
tívu zvládajú lepšie aj vďaka komu
nikačným zručnostiam v anglickom 
jazyku. Postupne hľadajú v gymná
ziu aj pre nich optimálnejšie vzdelá
vacie alternatívy. D. Masarovič: „Pri-
rodzene sa ako škola snažíme pomá-
hať aj rodinám týchto detí a pripra-
vujeme pre nich materiálne zbierky  
aj voľnočasový program. Ďakujeme 
tiež iniciatíve DobroMA, s pomocou 
ktorej sa tiež našli prostriedky užitoč-
nej pomoci.” Pracovné miesto v tejto 
škole našla okrem ukrajinskej ma
mičky v škôlke aj ďalšia ako pomoc
ná sila v školskej jedálni. „Konfron-
tácia so životnými príbehmi nových 
ukrajinských priateľov nás všetkých 
pobáda k väčšej solidarite, všímavos-
ti voči sebe navzájom i uvedomeniu 
si rozmeru vďačnosti za všetko čo 
máme,” uzatvára riaditeľ školy.

O  štúdium v  štátnom gymná-
ziu a v základnej umeleckej škole 
zatiaľ neprejavil záujem žiaden žiak 
z Ukrajiny. 

Centrum voľného času už nav
števuje 9 žiakov, niektorí sa zapoja 
od 1. apríla. Pedagógovia však už  
komunikujú aj s ďalšími. 

Nikto nevie, ako dlho s nami bu
dú žiť, či sa v  Malackách zdržia na
trvalo, alebo pôjdu ďalej. Jedno je 
však isté: potrebujú našu pomoc tu 
a  teraz. Poskytnime im ju, buďme 
láskaví a  ohľaduplní. Nikdy nevie
me, či nebudeme podobnú alebo 
akúkoľvek inú pomoc potrebovať aj 
my. Nezabúdajme, že táto situácia je 
nová aj pre naše slovenské deti. Pre
to si v závere pomôžem parafrázou 
myšlienky M. Ambrušovej. Aby deti 
dokázali bez problémov prijať deti 
z Ukrajiny, je veľmi dôležitá pomoc 
rodičov a  ich podpora situácie roz
hovorom so svojimi deťmi. Citlivá 
komunikácia a  pripomenutie, aby  
sa nezabudli usmievať, keď uvidia 
nové deti, nebáli sa im prihovo
riť a  starší žiaci aj pomáhať pri po
rozumení učiva. Buďme jedno du
cho ľudskí...

Text a foto: n. Jánošová

 Užitočné FB stránky – Malacky
dobroMA – občianska iniciatíva (materiálna pomoc, hygienické potreby)
MsSČk – miestna skupina Slovenského Červeného kríža v Malackách

dôležité informácie
www.ua.gov.sk – štátny oficiálny web v slovenčine, ukrajinčine a angličtine. Na tejto stránke je možné nahlasovať 
aj individuálnu pomoc pre obyvateľov Ukrajiny: ubytovanie, materiál, tlmočenie atď.

www.bratislavskykraj.sk/ukrajina – web Bratislavského samosprávneho kraja v slovenčine, ukrajinčine, an
gličtine, nemčine a  maďarčine. Stránka ponúka praktické informácie vrátane kontaktov na psychologickú 
pomoc a ponuky práce. 

overené organizácie na pomoc 
Ukrajincom, ktoré môže 
podporiť aj verejnosť
www.ktopomozeukrajine.sk – občianska iniciatíva
www.magna.org – slovenská humanitárna organizácia Magna
www.clovekvohrozeni.sk – slovenská humanitárna organizácia   
Človek v ohrození
www.charita.sk – Slovenská katolícka charita
www.redcross.sk – slovenský Červený kríž
www.redcross.org.ua – ukrajinský Červený kríž
www.smespolu.org – slovenskoukrajinská humanitárna organizácia
www.dobrovolnictvoba.sk – Bratislavské dobrovoľnícke centrum
www.pomocpreukrajinu.sk – pomoc s ubytovaním
www.usmev.sk – Úsmev ako dar

 nonstop linka okresného úradu Malacky +421 902 912 188 

 Deti z Ukrajiny v malackých školách
 Pomôžme im adaptovať sa
Dokončenie zo strany 1
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Ako sa stalo, že napálila do sláv
neho tenistu Rafaela Nadala? Ako 
dlho jej trvala cesta z  Indonézie do 
Južnej Ameriky? Poznajú v Hondura
se čemer? Nielen toto sa dozviete 
z druhej časti Sabininho rozprávania.

napálenie do nadala 
a iné príhody

Cestovanie jej prinieslo aj zážitky 
v  podobe stretnutí so svetovo zná
mymi osobnosťami. V New Yorku je 
to podľa Sabiny celkom jednoduché. 
Natrafiť na niekoho je možné na uli
ci, kde môže práve prebiehať filmo
vačka s prvotriednymi hercami, či na 
párty so športovcami a celebritami. 
„Raz som bola na párty v klube, kde 
bola Lady Gaga, no ja sama som sa 
raz na párty dostala predstierajúc, že 
som Jennifer Lawrence, tak ktovie, či aj 
tá Lady nebola len nejaká predstiera-
júca európska deva,” rozpráva Sabina.

Nechýbalo však ani narazenie 
na osobnosti zo sveta športu na te
nisovom turnaji v Austrálii. „Aj keď 
nemám nejaký úzky vzťah k športu, 
mám šťastie naraziť na nich, či vlast-
ne do nich. Na Australian Open som 
v zamestnaneckom tuneli bola príliš 
zamestnaná svojím telefónom. Asi 
som práve odpisovala mamine, mami 

čau,” pobavene hovorí Sabina a po
kračuje: „Neubrzdila som a napálila 
to v plnej rýchlosti do Rafaela Nadala, 
vracajúceho sa zo zápasu.”

Aj v Hondurase poznajú čemer
„Koncom minulého roka ma ab-

solútne nadchlo Peru. Má všetko – od 
púšte cez oceán ako stvorený na sur-
fovanie, po ľadovcové jazerá a päťti-
sícové vrcholy, na ktorých má človek 
problém dýchať. Jedným zo život me-
niacich zážitkov bolo nepochybne 
štvordňové putovanie Andami na Ma-
chu Picchu,” približuje Sabina svoje 
cesty Latinskou Amerikou.

Pôvodne však, podobne ako 
v  prí pade Indonézie, netúžila ani 
po cestovaní do Latinskej Ameri
ky. S prestávkou je tam teraz už päť 
mesiacov a plánuje tam ešte nejaký 
čas zostať. „V októbri som letela na 
teambuilding do Kolumbie a momen-
tálne som v Hondurase, na ceste do 
Guatemaly,” prezradila.

V  porovnaní s  inými krajinami, 
v ktorých strávila istý čas, je pre ňu 
táto časť sveta vystúpením z  kom
fortnej zóny. „Všade, kde som žila, 
som bola absolútne slobodná. Pre-
cestovala som sama autom východ 
Austrálie či jazdila na motorke medzi 

indonézskymi ostrovmi. Tu, z bezpeč-
nostného hľadiska, musím byť ako 
´gringa´, ktorá je blondína a navyše 
ovláda len základy španielčiny, veľmi 
opatrná. Krajiny sú sužované problé-
mami s narkomafiou, nefunkčným so-
ciálnym systémom a nižšou životnou 
úrovňou – to ústi do vyššej kriminality, 
než na akú som bola kdekoľvek inde 
zvyknutá,” priznáva cestovateľka 
z Malaciek.

Sama však vraví, že má aj tu oči
vidne šťastie na ľudí. „Napriek rozdie-
lom verím, že všetci sme si viac podob-
ní, ako by sme si niekedy chceli priznať. 
Niekedy ma až zaráža podobnosť me-
dzi latinokultúrou a tou našou sloven-
skou, stredoeurópskou. Tu v Hondura-
se dokonca poznajú aj čemer,” hovorí 
s úsmevom S. Zetková.

všetko negatívne transformuje 
do lekcie

Najkrajšie zážitky z ciest má spo
jené s okamihmi a ľuďmi. „Napríklad 
taký východ slnka na aktívnej sop-
ke po nočnej túre alebo západ slnka 
uprostred oceánu na surfe sú moje 
obľúbené aktivity. Najhorší zážitok asi 
nemám. Hoci som sa na Bali nevyhla 
nehode na motorke, zemetraseniu či 
krádeži v Kolumbii, všetko negatívne 

sa snažím transformovať do lekcie, 
ktorá ma posunie ďalej. Úprimne: naj-
ťažšie je pre mňa počas ciest spraco-
vať, ak sa doma deje niečo kritické ako 
pandémia alebo momentálne vojna 
na Ukrajine, a ja neviem objať svoju 
rodinu,” priznáva.

Práve rodina a kamaráti s nedeľ
nou domácou pohodou a divadlom 

je to, po čom sa Sabine na cestách 
najviac cnie. Naopak, keď je na Slo
vensku, chýba jej „rodina a kamaráti 
roztrúsení po všetkých kontinentoch, 
rôznorodosť, tolerantnejšia spoloč-
nosť, uvoľnenosť, pokora a tropické 
ovocie”.

výhody práce na diaľku
Sabina dnes pracuje na diaľku 

pre jednu medzinárodnú mail mar
ketingovú spoločnosť, čo jej umož
ňuje vziať si prácu so sebou na cesty. 
„Za posledného pol roka som surfo-
vala na Bali, putovala peruánskymi 
Andami, tancovala salsu v Kolumbii, 
strávila Vianoce s rodinou a potápala 
sa v Hondurase, a to všetko bez čerpa-
nia dovolenky.”

Kedysi využívala aj rôzne štipen
diá. „V minulosti som cestovala aj tak-
povediac ´na pankáča´, mala dvesto - 
eurové mesačné štipendium na Bali, 
smiešne vreckové na život v New 
Yorku. V Austrálii som prvý mesiac 
rozposlala asi tristo životopisov. Ve-
rím, že keď človek cestovať chce, mož-
ností je oveľa viac ako obmedzení, 
najmä pre mladých. Krajiny ako Ka-
nada, Austrália či dokonca Japonsko 
majú tzv. work and travel progra-
my – môžete požiadať o víza, počas 

platnosti ktorých môžete v týchto 
krajinách legálne pracovať a  cesto-
vať,” hovorí Sabina.

Pandemické cestovanie
Cestovanie v  posledných dvoch 

rokoch prestalo byť len o  kupovaní 
leteniek a balení batožiny, ale aj o sle
dovaní oficiálnych vládnych stránok, 
vypĺňaní formulárov alebo rátaní 
hodín platnosti negatívneho testu. 
„Moja najdobrodružnejšia pandemic-
ká odysea bola v septembri minulé-
ho roka, keď som sa presúvala z Bali 
do Bogoty cez celú zemeguľu. S tromi 
prestupmi, ešte stále nezaočkovaná  
s testom, ktorého platnosť mi kvôli tej-
to 44-hodinovej ceste končila štyri ho-
diny pred nastupovaním do posledné-
ho lietadla, ktoré som skoro zmeškala,” 
približuje svoj zážitok z  cestovania 
v čase pandémie Sabina.

Spoznanie sveta aj samej seba
Hovorí sa, že cestovanie rozširu

je obzory. Aj Sabine prinieslo množ
stvo kamarátov a  zážitkov. Okrem 
toho vraví, že cestovaním rúca 
a  kon frontuje vlastné predsudky 
a vi dí viac sivej medzi bielou a čier
nou. „Baví ma, ako s odstupom času 
pozorujem, že vďaka cestovaniu me-
ním názory, a to je dobré. Verím tomu, 
že ak je po rokoch náš svetonázor 
rovnaký, tak sme sa nič nové nena-
učili. Cestovanie ma stále učí o svete, 
o druhých, a najmä o sebe samej. Môj 
život je taká cesta, taká chladnička 
plná magnetiek, ktorá neustále rastie, 
a tak ma to teraz baví. Život v zahra-
ničí mi doprial zažiť židovskú Cha-
nuku, moslimský ramadán, balijský 
sviatok Nyepi (pozn. redakcie: Deň 
ti cha), tradičnú moslimskú svadbu  
a porozumieť, že tieto unikátne prí-
behy, tradičné oblečenie, jedlá či tra-
dície slúžia ako rôznorodé cestičky  
k rovnakej túžbe po dobre, láske a ľud-
skosti. Cestovanie ma naučilo vážiť si 
domov, tečúcu pitnú vodu, radiátor, 
jedlo v chladničke, bezpečnosť a mier, 
zdravotný a sociálny systém. Aj keď 
naň všetci tak radi nadávame, máme 
aspoň nejaký. Myslím si, že je zdravé  
a žiaduce, aby sme opustili svoju kom-
fortnú zónu a spochybňovali svoje 
predstavy o svete a  živote,” uzatvára 
Sabina Zetková.

Text: P. Arpášová, foto: archív 
S. Zetkovej a redakcie MH 

Svetobežníčka Sabina Zetková:

 Svoj život delím na ten  pred
 Indonéziou a po nej    [2]

v predchádzajúcom Malackom 
hlase sme priniesli prvú časť 
článku o svetobežníčke Sabine 
Zetkovej. Mnohí Malačania ju 
poznajú aj vďaka divadlu na 
hambálku. väčšinu dní v  roku 
trávi objavovaním a  spozná-
vaním rôznych kútov sveta 
a  momentálne je v Latinskej 
Amerike. v  minulej časti pre-
zradila, že láska k  cestovaniu  
sa začala vo veľkom jablku, 
teda v  new Yorku, že jej srd-
covou záležitosťou je Indoné-
zia a  že počas svojho pobytu 
v  Austrálii zažila pandémiu aj 
obrovské požiare.

Peruánske Andy Macchu Picchu

Sabina ako členka 
Divadla na hambálku
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Nefalšovaná radosť z pohybu bo  
la v marcové dni cítiť v cirkevnej zá
kladnej škole na hodinách telesnej 
výchovy. Prvostupniarom sa veno
vali lektorky zo Slovenskej rope skip  
pingovej asociácie. Pracovať so švi
hadlom deti učila športovkyňa ma
ďarského pôvodu, viacnásobná maj
sterka sveta a Európy v skoku na švi

hadle Adrienn Bánhegyi a koordiná
torka projektu Pavlína Hadová.

Deti súťažili v rôznych disciplí
nach, naplno si zabehali a v závere 
hovorili o tom, že švihadlá si chcú  
zaobstarať aj domov.

Adrienn Bánhegyi je účastníčkou 
súťaže Česko Slovensko má talent  
a skákaniu na švihadle sa venuje 30 

rokov, je tiež členkou najväčšieho cir
kusu na svete Cirque du Soleil. Veľký 
úspech teda malo aj jej vystúpenie 
pre deti počas našej návštevy. S úža
som v očiach a pootvorenými ústami 
sledovali Adriennine ukážky. Okrem 
iného je aj držiteľkou dvoch sveto
vých rekordov. „Deti potrebujú teraz 
čo najviac podobných aktivít, ktoré 

im nahradia to, čo počas pandémie 
stratili – zážitky a radosť,”  hovorí 
zástupkyňa pre cirkevnú ZŠ Adriana 
Sniščáková.

Cirkevná základná škola sa tak 
stala súčasťou pilotného projektu 
Ministerstva školstva, vedy, výsku
mu a športu SR – Inovatívne formy 
vzdelávania na hodinách telesnej vý

chovy na I. stupni ZŠ – moduly. Slo
venská rope skippingová asociácia 
sa stala jednou z organizácií, ktoré 
uspeli vo výbere športových aktivít 
tohto projektu. Modul zostavili zo 
šiestich vyučovacích hodín telesnej 
výchovy a zamerali sa na pohybové 
aktivity práve so švihadlom.

Text a foto: -naty-

v cirkevnej základnej škole sa s chuťou športovalo

Štvrtok
7. apríl   od 9.00 h

do 12.00 h21. apríl

Právna poradňa poskytuje po
moc seniorom s trvalým bydliskom 
v Malackách v mestskom úrade na 
2. poschodí, číslo dverí 225. Seniori 
sa môžu na poradňu obrátiť v tých

to oblastiach: exekúcie, rodinné 
vzťahy, dedičské konanie, zmluv-
né vzťahy, majetkové záležitosti, 
spotrebiteľské problémy, právna 
ochrana. Poradenstvo nepo skytu
jeme v trestných veciach a ne za stu
pujeme ani v konaniach na súdoch.
        -red-

 Bezplatná právna
 poradňa  pre seniorov

Burza kníh je kvôli nepriaz-

nivej predpovedi počasia 

zrušená. O novom termíne 

budeme informovať.
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Radi vás privítame v novovzniknutom detskom centre a materskej škôlke 
rodinného typu, ktoré sa nachádza v rodinnom dome 

s uzatvorenou záhradou priamo v Malackách na Gaštanovej ulici č. 11.
U nás je najpodstatnejší individuálny a prirodzený prístup k dieťaťu a priateľská 

a otvorená komunikácia s rodičmi. naším ktrédom je, že dieťatko sa môže 
ideálne vyvíjať a spoznávať svet iba ak je uvoľnené, šťastné a spokojné.

vašim drobčekom sa bude s láskou a trpezlivosťou venovať náš kvalifikovaný personál s praxou.
Tešíme sa na vás a vašich drobčekov.

Súkromné detské centrum, Gaštanová 11, Malacky 
www.dcrozpravkovo.sk  •  tel.: 0948 609 644  •  info@dcrozpravkovo.sk

Ponúkame:
•  celodennú starostlivosť o deti od 2 do 5 rokov
•  poldňovú a celodennú starostlivosť
•  kvalitnú stravu z domácich surovín, pitný režim
•  v čase od 6.30 h do 17.30 h

okrem spontánnych zábavných hier, edukácie 
a starostlivosti ponúkame rôzne krúžky 
realizované priamo v našich priestoroch počas dňa: 
výučbu anglického jazyka hravou formou, športové 
aktivity, besiedky, tvorivé dielne a ľudový folklór.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Vstupom do dobrovoľného ha
sičského zboru môžete prispieť k tej
to čestnej a  prospešnej aktivite pri 
zabezpečovaní požiarnej ochrany 
v meste, pri organizovaní rôznych sú
ťaží, pri technických zásahoch a po

dobne. Vstupom do DHZ získate veľa 
skúseností a spoznáte zaujímavé čin
nosti a ľudí.

Informácie: 
Lukáš kramár 
mail: kramar1998@gmail.com 
telefón: 0915 708 319

dHZ  Malacky

 Pridajte sa k dobrovoľným hasičom
dobrovoľný hasičský zbor (dHZ) v  Malac-
kách vyhlasuje nábor. Radi prijmú medzi 
seba dospelých mužov i ženy (aj obyvateľov 
mimo Malaciek), ktorí by chceli rozšíriť rady 
dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 
repub liky.
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V jarnej časti sezóny sa môžu fa
núšikovia tešiť na dvojicu navrátilcov 
do Malaciek. Z Veľkých Levár sa za
tiaľ aspoň na hosťovanie vracia bran
kár Martin Preis. Ten nahradí Mar  
ka Zváča, kmeňového hráča Slova
na Bratislava, ktorý bude pokračo
vať v  bratislavskom Interi. Po ana
báze v Rakúsku sa vracia aj skúsený 
stopér a legenda FC Malacky Štefan 
Kovárik. Z  druholigového Rohožní  
ka bude v  Malackách hosťovať aj  
obranca Martin Ambra, ktorý na je
seň zbieral s nováčikom druhej naj
vyššej súťaže skúsenosti z profesio
nálnej ligy. 

Okrem týchto hráčov budú v Ma

lackách hrať aj dvaja legionári zo Srb
ska: 22ročný útočník Predrag Rado
jičić z FK Zvezdara Belehrad a 24roč

ný obranca Ivan Pantić z rezervného 
tímu FK Macva 1929 Bogatic. 

Tím opúšťa aj stálica Tomáš Mif
kovič, ktorý bude hrávať v rakúskom 
FK Prottes. Timothy Zmajkovič sa 
vracia takisto do Rakúska, kde bude 
nastupovať za SC BadSauerbrunn. Za 
Malacky už neuvidíme hrať ani Do
minika Dohnanského, ktorý sa pre
sťahoval do Česka. S  futbalom však 
nekončí, jeho novým zamestnáva
teľom je SK Slaný.

Malačania jarnú časť nezačali naj
lepšie, pretože prehrali v  Senci 0:2. 
V  ďalšom zápase doma remizova
li s  Interom Bratislava 0:0. V  tabuľ
ke im patrí priebežná 6. priečka. Na 
najbližší zápas pocestujú v  nedeľu  
3. apríla do Rovinky.

Text: M. Binčík,
foto: -naty-

To, že sa rana zahojí, 
je len klamné zdanie. 
V srdci nám bolesť zostáva 
a tiché spomínanie.

24. marca uplynu lo 
34 rokov od chvíle, 
keď nás vo ve ku 50 
rokov náhle opustil 
manžel, otec, sta  
rý otec, krst ný otec, 
brat a švagor Fran-

tišek kleinedler. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku. 
S  láskou spomínajú manželka Má
ria, synovia Jozef, Ladislav a Ja roslav 
s  manželkou, 6 vnú čat a  ostatná 
smútiaca rodina.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mala rada život a všetkých nás. 

31. marca uplynie 
rok od smutnej 
chví le, keď nás na
vždy opustila naša 
milovaná Ľudmila 
Julényi ová, r. Jurko
vičová, z Malaciek. 

S láskou spomínajú manžel Milan 
a dcéra Tamara s rodinou. Kto ste 
ju poznali, venujte jej, prosím, tichú 
spomienku.

Martin Majzún, Závod
Mária Kubišová, rod. Divecká, Ku 
 chyňa
Stanislav Ciprys, Malacky
Mária Hastíková, r. Miklušičáko vá, 
Malacky
Ladislav Okresa, Rohožník
Mária Ďurďovičová, r. Moravčíko
vá, Jakubov
Valéria Chrupková, r. Dobrovod
ská, Malacky
Emil Čulen, Kuchyňa
Milan Hladík, Rohožník
Viera Kubišová, r. Drahošová, Ro
hožník
Ferdinand Foltýnek, Sološnica
Mária Lisá, r. Hubináková, Malac ky
Emília Kojnoková, r. Zafčíková, 
Malacky
Jozef Ziegler, Malacky 
Mária Jozefková, Malacky
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II. obvod – sobota 9. apríla 
III. obvod – sobota 7. mája 
Iv. obvod – sobota 14. mája 

do objemného odpadu PATRí:
nábytok rozbitý na dosky, koberce, 
matrace a odpad, ktorý nepatrí do ko
munálneho odpadu ani do separova
ného zberu.

do objemného odpadu nEPATRí: 
pneumatiky, elektroodpad, akumulá
tory a batérie, stavebný odpad, nebez
pečný odpad (farby, oleje...), ko náre  
a iný biologicky rozložiteľný odpad.

Elektroodpad sa môže voziť na 
zberný dvor Partizánska celoročne  
a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad 
sa môže voziť celoročne na oba zber
né dvory. 

Pristavené 
veľkokapacitné 
kontajnery
I. obvod, sobota 2. apríl
• Pezinská (pred kasárňami)
• Dielenská (pri odbočke na bazár)
•  Partizánska–Zámocká (križovatka 

pod nadjazdom)
• Hviezdoslavova (pri Agre)

•  Partizánska (vnútroblok pri stojisku 
kontajnerov)

• Hviezdoslavova (pri Mototechne)
• Družstevná (pri mlyne)
•  Záhorácka (pri záložni, stojisko kon

tajnerov)
• Jána Kollára (pri koľajniciach)
• Vajanského (pri koľajniciach)
•  križovatka Kukučínova–Mansueta 

Olšovského
•  Mansueta Olšovského (na konci, pri 

záhradách)
• Kukučínova (pri vodároch)
• záhradkárska osada Prídavky 
• Ul. 1. mája 35

• roh Ul. 1. mája–Pribinova
• roh Ul. 1. mája–M. Rázusa 

Ulice I. obvodu: 
Družstevná, Záhorácka, Poľná, Ku-

kučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pri-
binova, Mansueta Olšovského, Nová, 
Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollá-
ra, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdo-
slavova, Pezinská, Dielenská, Továren-
ská, Partizánska, Radlinského, Zámoc-
ká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, 
Brnianska, Mierové námestie, Priemy-
selná, Sasinkova.

II. obvod, sobota 9. apríl
•  Nádražná–Štefana Čulena–Pavla 

Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)
•  križovatka Petra Jilemnického–Ľu

da Zúbka
• Kozia (ubytovňa Agra)
•  Jána Hollého–druhá časť Martina 

Benku

• Cesta mládeže–Veľkomoravská 
•  Cesta mládeže (modrý činžiak pri 

ceste)
•  križovatka Svätoplukova–Jána Hol

lého
• križovatka Vlastenecká–Príjazdná
•  križovatka Bernolákova–Veľkomo

ravská (trafostanica)

Ulice II. obvodu: 
Kozia, Martina Benku, Vendelína  

J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mlá de -
že, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mir- 
ka Nešpora, Jána Hollého, Ulica Lud wi - 
ga Angerera, Pavla Hallona, Uli ca Ern-
sta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Stra-
ku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplu-
kova, Vlastenecká, Robotnícka, Budo-
vateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, 
Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Ji-
lemnického, Štefana Čulena, Pavla Bla - 
hu, Nádražná, Ulica Ka rola Virsíka, Ber-
nolákova, Šikmá.               TEkoS/-red-

Zuzana Violová a Marek Masarovič 
Jana Ferancová a Jaroslav Lonček 
Dominika Dobišová a Peter Rigáň 

PovEdALI SI Áno

SPoMIEnkY

Jarný zber objemného odpadu
Jarný zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční postupne v celom meste v apríli a máji. Počas štyroch 
víkendov budú v jednotlivých obvodoch mesta pristavené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých mô- 
žu obyvatelia dať odpad. Ak nebude možné z akéhokoľvek dôvodu pristaviť ich na určených miestach, 
nájdete ich na najbližšom možnom mieste.
I. obvod – sobota 2. apríla

veľkokapacitné kontajnery slúžia výlučne obyvateľom Malaciek (fyzickým osobám) na objemný odpad z do mácností. nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu  
v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.) 

„Náš oddiel a krúžok JUDO pri CVČ 
v Malackách reprezentovalo 19 odváž-
livcov. Pre väčšinu detí to bola vôbec 
ich prvá súťaž a bolo na nich vidno 
strach z neznámeho. Popasovali sa 
s tým však ako levy,”  opisuje tréner
ka Soňa Zajacová Kunšteková. Nie
ktorým sa darilo lepšie, iným zasa  
o niečo menej. No všetci odchádza
li s úsmevom na tvári a plní nadše
nia a motivácie do ďalších tréningov  
a súťaží.

úspechy Malačanov:
1. miesto: Emma Matulová, Filip Ko  
vár, Lucka Kujanová, Riško Slíva, 
Adam Kovár
2. miesto: Miška Ondrovičová, Miško 
Fogl, Damián Zajac, Lili Anderson, Do  
minik Matlovič, Kryštof Lorenc
3. miesto: Gabko Gabriš, Patrik Mo
krička, Riško Ondrovič, Jurko Noris, 
Vi ki Hargašová, Betka Stránska, Eliza
beth Telárová, Oliver Zádrapa
Všetkým srdečne gratulujeme! 

Text: -sk/red-, foto: JUdo-club

Judisti súťažili v Galante
v nedeľu 13. marca členovia JUdo-clubu TJ Strojár Malacky po dlhšej 
dobe opäť súťažili. Turnaj prípraviek sa konal v Galante a svoje sily si 
pomerali v konkurencii 170 pretekárov.

 Malačania do jarnej  časti nastúpili s posilami
Futbalisti FC Žolík Malacky počas zimnej prestávky značne obme-
nili svoj káder. Hráči sa pokúsia buď o postup do II. ligy, alebo o zo-
trvanie v tej tretej, keďže po sezóne nastáva reorganizácia súťaží.

na majstrovstvách 
Slovenska v  stolnom 
tenise nás reprezen-
tovali členky MSk 
Malacky Pav lína Raj-
toková a  Henrieta 
Horníková. obom sa 
podarilo postúpiť do 
hlavnej súťaže.

Pavlína aj Henrieta 
obsadili v  súťaži jed
notlivkýň aj v spoločnej 
štvorhre delené 9.–16. 
miesto. Okrem toho 
v  zmiešanej štvorhre 

obsadila Pav lína so 
spoluhráčom Valeri
yom Rako vom 9.–16. 
miesto a  Henrieta  
s Pavlom Vejmelkom 
skončili na 17.–32. mie  
ste.

Ďakujeme za repre
zentáciu a  želáme im 
úspech na blížiacich 
sa majstrovstvách SR 
družstiev, kde sa k nim 
pridá aj Natália Koso
vá.

Text a foto: 
MSk Malacky 

dve stolné tenistky 
na majstrovstvách SR

Henrieta Horníková

Pavlína Rajtoková
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naše stolné
tenistky boli
 úspešné aj
 na východe

Členky MSK Malacky úspešne 
zvládli záver základnej časti Extraligy. 
Oba posledné zápasy na východe 
Slovenska vyhrali, vďaka čomu sú po 
základnej časti na 3. mieste tabuľky.

STo valaliky – MSk Malacky 3:6 

Šk orion Belá nad Cirochou – MSk 
Malacky 1:6 

Tím v  zložení natália kosová, 
Henrieta Horníková a Pavlína Raj-
toková zabojuje 9. apríla o  cenné 
kovy na majstrovstvách SR družstiev. 
Dievčatám držíme palce!

Text a foto: MSk Malacky

Osem tímov bolo rozdelených 
do dvoch skupín. Ich víťazi postúpili 
do finále, druhí zo skupín zabojovali  
o celkové 3. miesto. Družstvá bojova
li v  piatich 3minútových zápasoch 
a v súťažiach zručností.

V  skupine A  zvíťazila ZŠ Lúka 
(MBK Stará Turá), v skupine B vyhrala 
naša ZŠ Štúrova Malacky, doplnená 
o dvoch žiakov z iných škôl a repre

zentujúca aj klub BK Strojár. Postup
ne si poradili so Sereďou 10:5, so Sta
rou Turou 13:0 a s Nitrou 11:2. Finá
lový duel, ktorý sprevádzala skvelá 
atmosféra plnej haly, vyhrali Malac 
ky 8:5.

Sme radi, že 1. regionálne kolo 
malo bohatú účasť. Deti po dlhom 
čase opäť zažili atmosféru plnej špor
tovej haly. Tešíme sa na celosloven

ské kolo v  júni v Bratislave, kde uvi
díme aj Malačanov.

Reprezentovali nás: 
Michaela Košecká, Mia Cíferská, 

Lenka Schnitzer, Katarína Malíková, 
Veronika Hrončeková, Samantha 
Kozlová, Timea Emrichová, Hannah 
Konáriková, Filip Došek, Richard  
Kaň ka, Lukas Mišun, Krištof Lorenc, 
Samuel Pukaj a Lukáš Haringa.

Text a foto: P. ondruš

Po dvojročnej nútenej odmlke 
sa do Malaciek opäť vrátil bas-
ketbalový život. naše mesto 
hostilo dva turnaje v kategórii 
chlapcov U11 a U10. 

V kategórii U11 sme narazili hneď 
v  úvode na najsilnejšie tímy v rám
ci republiky, a  to na Inter Bratislava 
a BBA Komárno, ktoré sú dlhodobo 
na vrchole slovenského basketbalu. 
Okrem nich hral aj BSC Bratislava. 

V  podaní našich chlapcov išlo 

o  premiéru v basketbalovom svete, 
kde sa však ukázala naša veľká bo
jovnosť. Hoci sme prehrali všetky zá
pasy, bola viditeľná postupne prichá
dzajúca odvaha. V poslednom zápa
se proti Komárnu nás chlapci odme
nili vyhranou treťou štvrtinou 10:0. 

Turnaj v  kategórii U10 sa ko
nal v  duchu  priateľského zápolenia 
dvoch domácich tímov a  dvoch 
družstiev z BSC Bratislava. Deti sa pri
šli zabaviť basketbalom, vyskúšať si 
zápasové nasadenie či zručnosti a aj 

zaslúžiť si sladkú odmenu. Skóre sa 
nezaznamenávalo, cieľom bolo na
beranie skúseností. Konečným víťa
zom bola čistá detská radosť z pohy
bu. 

V  týchto kategóriách nejde 
o  výsledky, ale o  vytvorenie puta 
k tomuto športu a vzájomných pria
teľstiev. Basketbal je tímová hra, ku 
ktorej patria deti, rodičia i organizá
tori. 

Text a foto: M. k. oreský

„Prvé preteky po zime, slnko nad 
hlavou, myseľ plná otázok a očakáva-
ní, ako to pôjde. Na pretekárov čakalo 
v  lese 24 terčov – gumených zvierat,” 
opisuje Renáta Svetlíková z malac
kého lukostreleckého klubu Sagitta
rius. A išlo to veľmi dobre: Malačania 
rozšírili zbierku medailí o 2 zlaté, 2 
strieborné a 1 bronzovú.

Lukostrelecká sezóna potrvá až  
do decembra. Súťaží sa v rámci ce  
lé ho Slovenska a aj v zahraničí. Ho  
vorí R. Svetlíková: „Súťaže sa odo-
hrá vajú na viacerých úrovniach, od  
najnižších lokálnych, ktoré sú mimo-
riadne obľúbené, až po súťaže s ce-
loslovenskou pôsobnosťou, ako je 
Slo venský pohár s ôsmimi kolami  
a maj strovstvá Slovenska.” Tento rok 
sa us kutočnia rôzne medzinárodné 
súťaže v Rakúsku, v Poľsku a v Česku. 

Majstrovstvá sveta budú v  Slovin
sku.

V klube Sagittarius pôsobí 42 čle
nov. Najmladší má 9 rokov, horná 
ka tegória veku nie je obmedzená.  
V rámci Slovenska máme úspešných 
strelcov nad 65 rokov, ktorí víťazia aj 
na medzinárodných súťažiach. Pod
mienkou členstva v LK Sagittarius je 

len vek nad 9 rokov a záujem o luko
streľbu.

Malackým lukostrelcom želáme 
veľa šťastia a chuti do ďalšieho súťa
ženia!

Medailisti Stupavskej jarnej
zlato: Marcel Hladík, Renáta Svetlíko
vá 
striebro: Hugo Végh, Sebastián Végh 
bronz: Martin Kamenistý 
Text: n. Jánošová, foto: Lk Sagittarius

  Malacký basketbal ožíva

 Minibasketbalisti postúpili
 do republikového finále

Projekt Minibasketshow, súťaž detí s  ročníkom narodenia 2013 
a mladších, zažila svoj reštart v športovej hale Sokolovňa v Seredi. na 
palubovke boli nabudení malí hráči, na tribúne povzbudzovali rodi-
čia a spolužiaci. v 1. regionálnom kole sa predstavilo osem tímov, čo 
znamená viac ako 130 detí. v  akcii boli kluby Lokomotíva Sereď, MI 
basketbalová akadémia, MBk Stará Turá, Bk nmnv a BkM SPU nitra 
a Strojár Malacky.

 Lukostrelci otvorili
 novú sezónu

v  sobotu 19. marca praskal Abeland v  Lozorne „vo švíkoch”. Usku-
točnila sa tu prvá lukostrelecká súťaž v novej sezóne Stupavská jarná 
a svojou účasťou ju podporilo 150 lukostrelcov, ktorí súťažili v rôz-
nych kategóriách od detí až po veteránov. 

 Hádzanári 
 bojujú 
 v skupine o 9.
 až 11. miesto

Extraligový nováčik Záhoráci 
Stupava/Malacky stále čaká na 
prvé body, ktorých sa nedočkal 
v  ani jednom zo zápasov zá-
kladnej časti najvyššej hádza-
nárskej súťaže.

Záhoráci sa ako posledné muž
stvo po základnej časti dostali spo 
lu s Topoľčanmi a Šaľou do skupiny 
o 9. až 11. miesto. Prvý zápas odo
hrali na palubovke HK Agro Topoľ
čany v  piatok 25. marca a prehrali 
7gólovým rozdielom 23:30. V  naj
bližšom kole 2. apríla majú Záho  
ráci voľno. V  treťom kole nastúpia 
23. apríla doma proti Šali.

M. Binčík 


