
Medzi ocenenými dominovali stol - 
ní tenisti, atléti, vodní motoristi, ale 
zastúpenie mala aj kulturistika, kara-
te i box. Na odovzdávaní sa zúčast-
nili zástupcovia mesta – primátor Ju - 
raj Říha, prednostka MsÚ Ľubica Či-

košová, poslanci Marián Haramia, Jo-
zef Mračna, Ladislav Čas, Pavol Ted- 
la a Anton Pašteka, ktorý je zároveň 
predsedom komisie pre šport a mlá-
dež pri mestskom zastupiteľstve. 
Pri mátor sa v úvode prihovoril prí-
tomným a vyjadril veľkú radosť z to - 
ho, že sa môžeme opäť osobne stre-
távať, keďže pandémia prerušila 
spoločenský život na dlhé mesiace. 
Ako povedal, je rád, že sa aj počas 
uplynulého náročného obdobia po-
darilo udržať financovanie športu  
v Malackách a v súčasnosti sa pripra - 
vujú nové veľké športové pro jekty. 
„Zo srdca vám fandím a uve domujem  
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Prebúdzajme
 pohyb v nás

Príroda sa pomaly prebúdza a za
čína nám ponúkať to najlepšie miesto 
na šport a  pohybové aktivity. Iste, 
športovať v  prírode sa dá aj v  zime, 
ale mnohí mi dáte určite za pravdu,  
že nám to ide akosi ťažšie a často sa 
nevieme prinútiť. Uplynulý piatok 
sme v  Malackách odovzdávali oce
nenia najlepším športovcom nášho 
mesta za minulé roky. Bolo ich neú
rekom. Malačania sú športovci, a  to 
nemyslím len tých, ktorí to robia na 
profesionálnych úrovniach. Veď koľ
ko všemožných aktivít v  Malackách 
máme. Môžeme byť len radi, že je 
z  čoho vyberať – či už pre deti, mlá
dež, ženy a  aj mužov. Malacky sú 
mestom športu, Malačania milujú 
pohyb a  jarné počasie a príjemné sl
niečko nám pomôže ho prežiť v  po
hodovom duchu. K športovej aktivite 
nás pobádajú aj tvorcovia kampane 
Do práce na bicykli, do ktorej sú aj 
tento rok Malacky zaregistrované. 
V  týchto dňoch sa môžu registrovať 
tímy, ktoré budú v júni jazdiť do prá
ce na bicykli. Viac informácií nájdete 
na strane 6.

Nedávno som čítala rozhovor so 
športovým lekárom Pavlom Malovi
čom, ktorý bol zhodou okolností hos
ťom v  Malackách na odovzdávaní 
cien Športovec roka. Prezradil svoje 
tajomstvo, ako sa udržiava vo forme: 
„Hlavne chodím pešo všade tam, kam 
sa dá.” Niekedy naozaj stačí vykročiť 
zo svojej komfortnej zóny a človek sa 
môže cítiť lepšie. „Okrem neustáleho 
udržiavania sa v pohybe je však dôle
žité udržať si aktívny aj mozog,” vraví 
ďalej P. Malovič. Podľa neho je dobré, 
ak sa nám podarí dozvedieť sa každý 
deň novú vec. Udržujme si teda spo
kojné zdravé telo i ducha, športujme, 
hýbme sa, užívajme si pohyb. Vážme 
si naše zdravie – to najcennejšie, čo 
máme.

V zimných mesiacoch nám hádam 
na aktívny pohyb čoskoro poslúži no
vá športová aréna v areáli bývalej pí
ly. Mesto v  tomto období pristupuje  
k vyhláseniu verejného obstarávania 
na dodávateľa stavby.

n. Jánošová Zákonný zástupca dieťaťa môže 
základnej škole poskytnúť potreb-

né údaje pred zápisom prostred-
níctvom elektronického formulára. 
Informácie o zápise a podmienkach 
prijímania sú zverejnené na webo-
vých stránkach jednotlivých škôl.

Žiak plní povinnú školskú do-
chádzku prednostne v  základnej 
ško le 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.

Základné školy v Malackách:
•  ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefá-

nika 7
•  ZŠ, Štúrova 142/A
•  ZŠ, Záhorácka 95
•  ZŠ Mansveta Olšovského (súčasť 

Spojenej školy sv. Františka Assiské-
ho – 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.        -red-

Zápis do ZŠ sa blíži
Zápis do prvých ročníkov základných škôl pre školský rok 2022/2023 
sa bude konať v piatok 22. apríla a v sobotu 23. apríla. Zákonný zá-
stupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej do-
chádzky, ak dieťa do 31. augusta 2022 dovŕši 6 rokov.

Program na strane 3

Prehľad školských obvodov a kon takty na základné školy sú zverejnené 
na www.malacky.sk, časť oBČAn – vZdELÁvAnIE – ZÁkLAdnÉ ŠkoLY.

Piatkový podvečer 8. apríla patril v Malackách oceňovaniu najlepších 
športovcov za roky 2019 a 2020. Pandémia znemožnila usporiadanie 
podobného podujatia v minulých rokoch. A tak sa stalo, že naposle-
dy sme v Malackách vyhlasovali Športovca roka pred troma rokmi, 
v  marci 2019 (za rok 2018). na jeseň tohto roka sa uskutoční odo-
vzdávanie ocenení za rok 2021.

 nášho mesta za roky 2019 a 2020
najúspešnejší športovci 

Pokračovanie na strane 4



2 7/2022

V čase medzi 10.10 a 11.20 h bol 
Vzdušnými silami Ozbrojených síl 
SR vykonaný cvičný vzlet ostrej ho-
tovosti MiG-29 do priestoru západ-
ného Slovenska. Cieľom bolo preve-
renie funkčnosti systému ochrany 
vzdušného priestoru. Počas letu bola 
najnižšia výška nad terénom zazna-
menaná v priestore obce Rohožník, 
približne 400 metrov, čo je však viac, 
ako povoľujú predpisy na prelet nad 
zastavaným územím.

Ministerstvo obrany sa touto ces-
tou ospravedlňuje dotknutým obča-
nom za nepríjemnosti. Vykonávanie 
podobných letov je však v súčasnej 
dobe potrebné ešte viac ako v mi-
nulosti, a to v záujme udržania obra-
nyschopnosti našich vzdušných síl,  
a teda aj v záujme bezpečnosti Slo-
venskej republiky a jej obyvateľov.

Podobné situácie nemôžeme vy-
lúčiť ani do budúcnosti. Cvičia sa pri 
nich aj situácie, ktoré vojenskí piloti 
musia riešiť v prípade narušenia slo-

venského vzdušného priestoru. Taký-
to nácvik je z pochopiteľných dôvo-
dov v záujme bezpečnosti všetkých 
občanov Slovenska.

O  plánovaných cvičných letoch 
stíhacích lietadiel verejnosť vopred 
informujeme prostredníctvom mé-
dií. Archív takýchto upozornení je 
na www.mosr.sk/upozornenia-na- 
prelety-leteckej-techniky. V  tomto 
konkrétnom prípade však išlo o cvič-
ný vzlet ostrej hotovosti, o  ktorom 
ne vedia vopred ani samotní piloti, 
aby sa mohla preveriť ich spôsobi-
losť. -red-/Ministerstvo obrany SR

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Pri oslobodzovaní Malaciek 5. 
apríla 1945 padlo 152 sovietskych 
vojakov a  dôstojníkov. Boli pocho-
vaní v parku pri kostole, kde neskôr 
vznikol pamätník, ktorý stojí dodnes. 
Neskôr boli ich pozostatky preveze-

né na bratislavský Slavín. Jediným 
sovietskym vojakom, pochovaným 
v Malackách, je major Alexander Iza-
kovič Dubovský. Aj on sa zúčastnil na 
oslobodzovaní mesta, avšak s armá-
dou postupoval ďalej na rakúske úze-

mie. Zahynul necelé dva týždne po 
oslobodení Malaciek, 17. apríla 1945 
pri rakúskom Zistersdorfe. 

Oslobodenie nášho mesta bolo 
súčasťou útoku vojsk 2. ukrajinského 
frontu, ktorý znamenal prielom obra-
ny nemeckých vojsk v  tejto oblasti. 
Otvorila sa tak cesta k  obkľúčeniu 
Viedne a k postupu Sovietskej armá-
dy na Moravu. Nemecké vojská na zá-
padnom Slovensku sa z obavy pred 
obkľúčením začali rýchlo sťahovať 
smerom na západ. Prielom nemeckej 
obrany pri Malackách umožnil zatla-
čiť fašistické sily cez Javorníky na Mo-
ravu. Postupne boli oslobodzované 
všetky slovenské mestá a obce. 

Netreba zabúdať ani na negatívne 
javy, ktoré pred 77 rokmi sprevádzali 
postup Sovietskej armády cez naše 
územie. Oslobodenie od fašizmu je 
však faktom, a  preto je potrebné si 
ho dôstojne pripomínať. 

Text a foto: Ľ. Pilzová

neriskujte svoje zdravie
V centre mesta sa už začala stavať hromadná podzemná garáž. Z toh-

to dôvodu bol zabratý aj chodník pozdĺž ohybu cesty od Záhoráckej na 
Štefánikovu. Prosíme chodcov, aby rešpektovali dopravné značenie a aby 
neobchádzali stavenisko po ceste. Nielenže tým porušujú zákaz, ale sami 
seba vystavujú nebezpečenstvu. Obzvlášť apelujeme na školákov, ktorí 
zákaz opätovne porušujú. Podľa aktuálneho dopravného značenia, ktoré 
schválila polícia, musia chodci používať chodník na druhej strane cesty. Na 
Záhorácku ulicu sa dostanú cez svetelnú križovatku.                  -lp-/-jh-

národná diaľničná spoločnosť 
postupne sumarizuje dokumen - 
táciu na novú diaľničnú križo-
vatku d2-Rohožník. Jej súčas-
ťou je aj vizualizácia križovatky. 
Pri optimistickom scenári by 
moh li byť ešte v tomto roku za-
bezpečené stanoviská na zača-
tie povoľovacieho procesu.

Pôvodný návrh obsahoval popri 
diaľnici kolektorovú cestu – tá by však  
zabrala aj záhrady v  lokalite Raká-
renská či Táborisko. Napokon sa po-
darilo dosiahnuť zmenu a kolektory 
sa nahradili diaľničnou križovatkou, 
ktorá zmenší pôvodne plánovaný 
záber pozemkov. Aktuálna vizualizá-
cia počíta aj s novou lávkou pre cyk-
listov a chodcov, ktorá pomôže naj-
mä obyvateľom lokality Na majeri. Tí 
v súčasnosti používajú na peší alebo 
cyklistický presun do mesta frekven-
tovanú a  nebezpečnú cestu Rohož-
ník–Malacky. Dokumentáciu k novej 
lávke zabezpečili na vlastné náklady 
súkromní de veloperi. 

Text: -lp-, vizualizácia: 
národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Ďalšie použitie vizualizácií podlieha súhla su 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

dokumentácia k športovej
 hale je hotová

v utorok 5. apríla obyvatelia Malaciek počuli a videli let stíhačky na 
pohľad v malej výške nad zastavaným územím. o vyjadrenie sme po-
žiadali Ministerstvo obrany SR. Tu je jeho znenie.

 77. výročie oslobodenia
v utorok 5. apríla uplynulo 77 rokov od oslobodenia Malaciek. Primá-
tor mesta Juraj Říha pri tejto príležitosti položil kyticu k pamätníku 
na kláštornom námestí. výročie sme si pripomenuli s pokorou voči 
osloboditeľom, ale zároveň nezabúdame na aktuálne súvislosti, keď 
našu susednú krajinu bezdôvodne napadol iný štát. Rusi a Ukrajinci 
spolu s ďalšími národmi pritom spolu bok po boku bojovali v II. sve-
tovej vojne proti fašizmu.

vizualizácia križovatky d2-Rohožník

Mesto už dostalo kompletnú rea-
lizačnú dokumentáciu k výstavbe no-
vej športovej arény. Vyrastie v are áli 
bývalej píly na Pezinskej ulici v blíz-
kosti záchytného parkoviska. Rozpo-
čet je pripravený, mesto by chcelo 
stihnúť vyhlásiť verejné obstaráva-
nie na dodávateľa stavby eš te tento 
mesiac. „Naplno však cítime skokovité 

nárasty trhových cien stavebných ma
teriálov na všetkých aktuálne realizo
vaných, ako aj pripravovaných mest
ských stavbách. Budem rád, ak sa nám 
pri šport aréne podarí elektronickou 
aukciou stlačiť cenu pod 10 miliónov  
a začať s čo najskoršou výstavbou,” pri-
znal primátor.

Text a foto: -red-

PÝTATE SA
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Prosíme verejnosť o  pomoc 
pri dopĺňaní humanitárnej 
zbierky pre obyvateľov Ukra ji-
ny. Zbierku organizuje mes to 
Malacky v  spolupráci s  miest-
nou skupinou Slovenského 
Červeného kríža a  občianskou 
iniciatívou dobroMA.

Humanitárny sklad v  Malackách 
už pomohol mamičkám a  deťom 
z Ukrajiny, ktoré našli dočasné bydlis-
ko v Malackách, Lakšárskej Novej Vsi, 
Moravskom Sv. Jáne, Gajaroch, Stu-
dienke či Borskom Sv. Jure. Stále však 
potrebujeme dopĺňať oblečenie, hy-
gienické potreby a potraviny. Tak ako 

doteraz budeme postupne vaše dary 
naďalej posúvať do správnych rúk 
v našom regióne. 
Prosíme preto o: 
trvanlivé potraviny – ryža, cestoviny,  
mäsové a  zeleninové konzervy, olej, 
soľ, cukor, pohánka, strukoviny, bale né 
sladkosti, čaj, káva, koreniny, bujó ny, 

„wifonky“, trvanlivé a sušené mlieko; 
hygienické potreby – toaletný pa - 
pier, šampóny, mydlá, dámske vložky, 
detské plienky, zubné kefky, zubné 
pasty; jarné oblečenie pre deti od 
cca 6 rokov a mamičky;
školské potreby – farbičky, zošity, 
pe rá, peračníky, školské tašky 

Kontakt: 
darina Pelecová, Mestský úrad Ma-
lacky 
mail: darina.pelecova@malacky.sk 
mobil: 0948 183 681

Všetkým dobrým ľuďom, ktorí po-
mohli a  pomáhajú, patrí naše veľké 
ĎAKUJEME. Iba vďaka vám vieme po-
máhať.
Text: MsSČk Malacky/Msú, foto: -naty-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

 Pomôžte doplniť humanitárny sklad
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si, čo je našou základnou úlohou: vy
tvoriť vám podmienky, aby ste sa moh  
li rozvíjať,” povedal primá tor a pokra-
čoval: „Želám vám, aby sa vám darilo  
nielen zlepšovať výsledky, ale dosaho
vať aj osobné méty.”

Slávnostný večer poctili svojou 
prítomnosťou vzácni hostia.

Prvým bol Jaromír Truksa, stol-
notenisový reprezentačný tréner, kto-
rý sa so svojimi zverencami zú častnil 
na mi nuloročnej olympiáde v Tokiu  
a v ne dávnych rokoch hral za Malacky. 
Po zvanie prijal aj športový lekár Pavel 
Malovič, lekár množstva profesio nál-
nych družstiev a športovcov.

V úvode večera sa so svojou bojo-
vou ukážkou predstavili nádejní ma-
lackí karatisti. Nechýbala ani kul tú ra  
v podaní speváčky Ivany Rege šo vej. 
Jej hlas môžu diváci poznať z tele-
víznej šou Tvoja tvár znie povedome 
a z predošlých ročníkov Let‘s Dance. 
Prezradila nám, že je veľmi vášnivou 
fanúšičkou hokeja a  obdivuje všet-
kých športovcov pre ich disciplínu, 
ktorá je dôležitá aj pre umelcov.

Anton Pašteka, predseda komisie 
pre šport a mládež pri MsZ: „V  roku 
2019 ešte bolo možné usporiadať rôzne 
súťaže, ktoré sme v meste zvykli ro biť, 
a  tak sme mohli za tento spomína ný 
rok oceniť aj školský šport. V roku 2020 
sa však súťaže už nekonali. Verím, že to 
napravíme tento rok. Už teraz sa tešíme 
na májový Beh oslobo denia a  ďalšie 
športové podujatia.”

Keďže sa počas uplynulých rokov 
vyhlásenie Športovca roka neusku-
točnilo, ocenení mladší športovci do 
18 rokov povyrástli a niektorí sa do-
konca zmenili na nepoznanie. Na 
podujatí bolo veľmi milé sledovať ich 
zmenu, keďže organizátori ponúkli 
divákom aj ich fotografie z úspešných 
podujatí z minulých rokov, na základe 
ktorých boli ocenení.

Text: n. Jánošová, foto: -lp-/-naty-

ŠPORTOVEC ROKA

najúspešnejší športovci nášho 
mesta za roky 2019 a 2020
Dokončenie zo strany 1

Športovcom želáme všetko dob - 
ré a  veľa síl do ďalšieho súťa-
ženia! Veľké poďakovanie patrí  
Centru voľného času v Malac-
kách, ktoré v  spolupráci s  mes-
tom podujatie  pripravilo.

najlepší športovci 
Malaciek 2019
Mládež do 18 rokov
Ella Jung, vodný motorizmus 
 Šimon Jung, vodný motoriz- 
mus 
Jakub Štubňa, kulturistika
Michaela Salayová, atletika
Marek ondrovič, atletika
Eugen král, karate

Dospelí 
dávid Michálek, box
Rastislav Sárka, lukostreľba
Adam Brat, stolný tenis 
Jakub kopiar, atletika
Lukáš Piffko, karate
 Peter Jurkovič ml., letecké modelár-
stvo

Najlepší športový kolektív
 MSk Malacky – družstvo mužov 
v  stolnom tenise: vladimír Jančí, 
Branislav kalužný, Erik Illáš, Jaro-
mír Truksa
 MSk Malacky – družstvo žien v stol-
nom tenise: Pavlína Rajto ková, 
na tália kosová, Sára Bil kovi čová, 
Petra Tančiboková
 AC Malacky – družstvo príprav ky:  
Philip Halla, Alex Houndjo, vane-  
sa Salaiová, Teodor volek, Lilly 
Ziv čáková, Hana Zálesňáková, dá-
vid Lukáček, Lea Pauko vá

Najaktívnejšia škola
ZŠ Štúrova
ZŠ Záhorácka
ZŠ Dr. J Dérera

Najlepší výkon v školskom športe
Michaela Salayová, AC Malacky, ha-

lová majsterka Slovenska v behu na 
600 m starších žiačok 

Sieň slávy malackého športu
 Stanislav Ciprys, športová streľba (in 
memoriam)
Jozef Štipanitz, futbal
Jozef krasňanský, hádzaná

najlepší športovci 
Malaciek 2020
Mládež do 18 rokov
Šimon Jung, vodný motorizmus
Rebecca Slezáková, atletika
Jakub Pauko, atletika
Matúš klas, atletika
Samuel Škoda, karate

Dospelí 
Pavlína Rajtoková, stolný tenis 
Stanislav krivák, motorizmus

vladimír vaniš, kulturistika
Marek ondrovič, atletika
Lukáš Piffko, karate

Najlepší športový kolektív
 MSk Malacky – družstvo mužov 
v  stolnom tenise: vladimír Jančí, 
Branislav kalužný, Erik Illáš, Adam 
Brat
 MSk Malacky – družstvo žien v stol-
nom tenise: Pavlína Rajtoková, na-
tália kosová, Ivana Čermáková
 AC Malacky – družstvo prípravky:  
Michaela kováčiková, Lea Pauko-
vá, Regina Slezáková, Juraj Hla-
váč, Matias Michalovič, Šimon  
nehyba

Sieň slávy malackého športu
Štefan Polák, karate
 karol Wunderlich, letecké mode-
lárstvo (in memoriam)

Mladí atléti z AC Malacky. Zľava: A. Houndjo, H. Zálesňáková, Š. NehybaAtlétka M. Salayová s primátorom Malaciek J. Říhom
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1. kategória: 
Sára Klímová, ZŠ Záhorácka
Barbora Korčeková, SpŠ sv. F. Assis-
kého
Veronika Kubová, ZŠ Veľké Leváre
Čestné uznanie: Elizabeth Telárová, 
ZŠ Malé Leváre

2. kategória:
Nela Kronauerová, SpŠ sv. F. Assis-
kého

Adam Štovka, ZŠ Dr. J. Dérera
Laura Strečanská, ZŠ Záhorská Ves

Čestné uznanie:
Vivien Drndová, ZŠ Záhorácka

3. kategória:
Natália Fedorová, SpŠ sv. F. Assiské-
ho
Timotej Uhrinec, ZŠ Gajary
Viktória Rišová, ZŠ Dr. J. Dérera

Expedičná kamera je filmový 
festival, ktorý už od roku 2009 
prináša do kín tie najlepšie ces-
tovateľské a dobrodružné fil-
my z medzinárodnej a domácej 
produkcie. 

Výpravy dovnútra džungle i púš-
te, neuveriteľné výkony na skalách, 
plavby cez oceány a po divokých rie-
kach, adrenalínové šialenstvá, náv-
števy domorodých kmeňov, stovky 
ubehnutých kilometrov, putovanie 
na dvoch kolesách – to všetko sa dá 
zažiť počas festivalu.

Príďte nasať atmosféru diaľok, ob-
divovať pozoruhodné výkony a na-
čerpať inšpiráciu pre svoje cesty.

Program – utorok 26. apríla: 
1. blok – od 18.00 h
1000 miles 2021 – Juh proti severu
Kripl Trip
Boys 1970

2. blok – od 20.30 h
Kwanza – Topiaci sa diamant Angoly
Nájdem odvahu
Salto je kráľ

Vstupné na celý festival: 5 €
Viac informácií a vstupenky na 
www.kinomalacky.sk.       MCk

KULTÚRA

úvod apríla patril v centre voľ-
ného času okresnému kolu sú-
ťaže v  prednese slovenských 
povestí Šaliansky Maťko. 17 
recitátorov súťažilo v troch ka-
tegóriách podľa veku. víťazi 
postupujú na krajské kolo.

Prednes hodnotila porota v zlože-
ní poslankyňa mestského zastupiteľ-
stva Katarína Trenčanská, riaditeľka 
centra voľného času Alžbeta Šuri-
nová a riaditeľka Základnej školy Dr. 
J. Dé rera Katarína Habová, ktorá bo - 
la zároveň predsedníčkou poroty.

V závere sa poďakovali súťažiacim 
a odovzdali im aj cenné rady – čo by 
sa dalo vylepšiť a čoho sa vyvarovať. 
Nechýbalo ani poďakovanie mládež-
níkom za to, že sa recitovaniu venujú. 

Text a foto: -naty-

 Poznáme víťazov okresného kola 
 súťaže Šaliansky Maťko

Zažite 
 dobrodružstvo
v našom kine

 Šaliansky Maťko – víťazi okresného kola
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do Malaciek prišlo Srdce na dla-
ni. Ide o ocenenie výnimočných 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 
za ich aktivity v prospech iných. 
držiteľom ceny sa stala mládež-
nícka iniciatíva EMY TEAM – zo-
skupenie mladých nadšencov, 
ktorí v  našom regióne budujú 
komunitu aktívnych ľudí. Srdce 
na dlani si prevzali z rúk prezi-
dentky SR Zuzany Čaputovej 
v  rámci podujatia dobrovoľník 
roka 2021.

Iniciatíva EMY TEAM pôsobí v rám- 
ci občianskeho združenia Protect 
work. Mladí ľudia sa v ňom venujú eko-
lógii, inklúzii, neformálne mu vzdelá - 
vaniu a sociálnej pomoci. Svojimi ak-
tivitami vytvárajú priateľ ské, bezpeč-
né a zábavné prostredie bez rozdielu 
a predsudkov, v ktorom deti strácajú 
pocit, že sú „iné”. Členovia EMY TEAM 
tiež organizujú spoločný letný tábor 
pre deti a mládež so zdravotným po-
stihnutím aj pre tých zdravých.

Zapájajú sa do ekologických ini-
ciatív, zbierajú odpadky, čistili rieku 
Rudava, organizujú ekoworkshopy, 
učia, ako správne recyklovať, vytvára-
jú hand-made výrobky.

„Znamená to pre nás, že robíme 
zmysluplnú prácu, ktorá má význam 
pre komunitu, a budeme v nej pokra
čovať ďalej. Ako tím vieme dosiahnuť 
veľa, ale ako jednotlivec by som toho 
veľa nedosiahla. Každý sme iný, a keď 
sa spojíme, vytvoríme skupinu úžas
ných ľudí,” hovorí Ema, jedna z mla - 
dých dobrovoľníkov.

Počas prijatia v Prezidentskom pa-
láci venovali mladí ľudia zo Záhoria 
prezidentke háčkovanú tašku a vtá-
čiu búdku. Ručne vyrobené kabelky 
sa učia deti a mládež tvoriť počas 
aktivít s EMY TEAMom. Vtáčiu búdku 

vyrobili chlapci z reedukačného ústa-
vu Veľké Leváre.

Veľké poďakovanie patrí Základ-
nej škole na Záhoráckej ulici, ktorá 
deťom, žiakom a mladým ľuďom vždy  
ochotne poskytuje príležitosti na roz-
voj a podporuje ich aktivity. Dobro-
voľníci v spolupráci so ZŠ Záhoracka 

vysadili lipu, vyrobili náučné tabule či 
zorganizovali workshopy na ekolo-
gickú tému.

Význam dobrovoľníckej práce vý-
stižne zhodnotilo Národné dobrovoľ-
nícke centrum počas odovzdávania 
ocenení Srdce na dlani: Ďakujeme, že 
prispievate k  tvorbe krajšieho a lep-
šieho sveta.

Text: M. kottlík/-red-, foto: CARdo –  
národné dobrovoľnícke centrum, TASR

SPEKTRUM

 Skupina Hex sa vracia 
 do Malaciek

nikdy nebolo lepšie, v piatok pod večer, keď sme sami – známe hity 
skupiny Hex budú znovu znieť Malackami. dlhodobo plánovaný  
koncert, ktorý sa pre pandémiu niekoľkokrát posúval, má nový ter-
mín: piatok 22. apríla.

novela zákona o cestnej premávke zakázala od 1. marca 2022 par-
kovanie na chodníkoch, ak dopravné značenie neuvádza inak. Už od 
schválenia tejto novely koncom minulého roka sa samosprávy snažili 
docieliť jej odklad. Počas zimy totiž nemali prakticky čas na vyznače-
nie parkovacích miest na chodníkoch tam, kde ani doteraz parkova-
nie neobmedzovalo chodcov, avšak teraz tam nový zákon parkova-
nie zakazuje.

Hexáci už v Malackách niekoľko-
krát vystupovali, aj preto majú u nás 
silné fanúšikovské zázemie. „Na Ma
lacky a celé Záhorie sa už neskutočne 
tešíme. Koncerty u vás vždy patrili me
dzi tie najlepšie. Dávno sme sa nevide
li, a  aj to môže byť dôvodom prísť sa 

spoločne zabaviť a odreagovať. Stret
neme sa v piatok 22. apríla v Sokolov
ni,“ osobne pozdravuje a pozýva Yxo. 

Bližšie informácie: www.hex.sk 
Vstupenky: www.predpredaj.sk 

-bo-

Poslanci Národnej rady SR však 
napokon schválili prechodné obdo-
bie na všeobecný zákaz parkovania 
na chodníkoch. To by malo samo-
správam umožniť, aby sa pripravili 
na zmenu a mali čas na osadenie do-
pravného značenia. Prechodné ob-
dobie bude trvať do 30. septembra 
2023 a až po tomto dátume by mal 

do platnosti opäť vstúpiť zákaz par-
kovania na chodníkoch.

Novelu novely zákona už podpí-
sala prezidentka. Znamená to, že na  
chodníkoch priľahlých k ceste je opäť  
možné parkovať – podmienkou je 
zachovanie voľnej šírky chodníka 1,5 
metra.

Text: -jh-/TASR, foto: -jh-

 Zákaz parkovania  na chodníkoch sa posúva

do práce na bicykli: môžete sa registrovať 
Malacky sa opäť zapojili do kampane do práce na bicykli. Mesto je  
už zaregistrované, teraz sa môžu registrovať jednotlivé tímy. Súťaž - 
né kilometre 9. ročníka kampane sa budú zbierať počas júna.

Tímy, zložené z dvoch až štyroch kolegov, sa môžu prihlasovať do 7. 
júna. Všetci súťažiaci musia byť zamestnancami jednej firmy či organizá-
cie, prípadne študentmi jednej školy. Členovia tímu si samostatne evidujú 
cesty do práce a z práce na bicykli, pešo alebo verejnou dopravou, pričom 
sa nezarátavajú cesty v rámci pracovného času.

Vlani sa v Malackách zapojilo 80 ľudí z 24 tímov, reprezentujúcich 14 
zamestnávateľov.

Informácie: www.dopracenabicykli.eu            -red-/TASR

 dobrovoľníci robia svet 
 krajším a lepším
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Na majstrovstvá SR postúpili šty-
ri najlepšie tímy podľa ligovej tabuľ-
ky. V prvom zápase síce naše hráčky 
podľahli Topoľčanom, avšak v  dueli 
o 3. miesto suverénne zvíťazili.
MSk Malacky–ŠkST Topoľčany 0:5
MSk Malacky–kST drive Trenčian-
ske Jastrabie 5:0

„Naše veľké poďakovanie patrí 
mestu Malacky, sponzorom a všetkým 
fanúšikom klubu, ktorí nás hnali po  
čas celej sezóny dopredu,” napísali 
členky tímu MSK Malacky na svojej 
face bookovej stránke.

Text: -mb-, 
foto: MSk Malacky

31. marca sme si pri-
pomenuli 26. výro-
čie úmrtia Huberta 
kaffela a  12. apríla  
sme si pripomenu-
li jeho nedožité 72. 
narodeniny. Chýbaš 

nám. Manželka s rodinou.

Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať,
ale Tí, ktorí Ťa mali radi,
budú s láskou spomínať.
5. apríla sme si pri-
po menuli 1.  výročie  
úmrtia našej milo-
va nej oľgy Janko-
vi chovej. S  láskou 
v  srd ci spomínajú 
manžel Štefan, rodi - 
na a  kolegovia z  mestského úradu. 
Odpočívaj v pokoji.

Dni a roky ubiehajú, 
no spomienky zostávajú. 
5. apríla uplynulo 10 rokov,  čo nás 
opustil náš tata a starký  František 

Hanzlovič z Mala-
ciek. S úctou a lás-
kou spomínajú dcé- 
 ra Darinka s man-
želom Peťom, syn 
Feri, vnúčatá Re nin-
ka s Fabim, Deniska 

s Erikom, Peťko s Biankou a  Jakub, 
pravnučky Nelinka a Kiaruška, rodi-
na Boroňová, svatka, ostatná rodina 
a známi. Venujte mu tichú spomien-
ku.  Ďakujeme.

Ťažko sa nám s vami lúčilo, 
ťažko je bez vás byť, 
láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budete stále žiť.

12. apríla uplynie 25 rokov a 11. ap-
ríla 7 rokov, čo nás navždy opustili 
na ši drahí rodičia a starí rodičia otí-
lia Špelitzová a  Augustín Špelitz. 

S  láskou a  úctou spomínajú dcéry 
Eva a  Božena s  rodinami, vnúčatká 
Emka, Anetka, Elka, Paťka a  Miško. 
Starým rodičom posielajú do nebíč-
ka veľký bozk.

V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
15. apríla uplynul 
rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
maminka, manžel-
ka, babka, sestra, 
teta a priateľka Má-
ria Illá. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomien-
ku. S  láskou spomínajú manžel Jo- 
zef, dcéra Zuzana a syn Peter s rodi-
nami.

Ten, kto Ťa poznal, spomenie si.
Ten, kto Ťa mal rád, nezabudol. 
15. apríla si pripomíname smutné 
10. výročie, čo nás navždy opustila 

naša drahá a  mi-
lovaná Mária Šel-
bická z  Malaciek. 
S  láskou a  úctou 
spomínajú krstná 
dcéra Jarka a  rodi-
na Šelbická. Kto ste 

ju poznali, venujte jej, prosím, tichú 
spomienku. 

Odišiel si cestou,
ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok 
zostala dokorán...
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. 
Ten, čo Ťa mal rád, nikdy nezabudne.

16. apríla si pripo-
míname 3 roky od 
úmrtia nášho otca, 
manžela, deda, 
krst ného otca, bra-
ta, švagra a kamo-
ša Mi chala danie-

la z Malaciek. S  láskou a bolesťou  
v srdci spomínajú syn Adam s brat mi 
a ses trami, manželka Eva, vnučka Mi-
chaela a celá rodina. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM / ŠPORT 

SPoMIEnkY

75 rokov
Anton Binčík
Anna Blažíčková 
Mária Kožuchová 
Viera Kubincová 
Anna Lepší 
Milan Martinkovič 
Zdeňka Mikulášková
Stanislav Osuský 
Anna Podstavková 
Peter Veruzáb 

80 rokov
Anna Bajová
Roman Greguss 

Amália Hirnerová
Zuzana Kalivodová
Kornélia Pastorková
Mária Reisenauerová
Marcela Schreiberová
Blanka Suchánková
Emília Šišoláková
Mária Vojkovičová

85 rokov
Františka Hurbanová
Ján Izakovič
Etela Mináriková
Anna Valachovičová

90 rokov
Emília Ležovičová

91 rokov
Kvetoslava Kupcová

93 rokov
Karolína Melichárová

95 rokov
Mária Linderová

Srdečne
blahoželáme!

Štvrtok
21. apríl   od 9.00 h

do 12.00 h5. máj

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

Z našej kolegyne 
 je už dôchodkyňa

31. marec bol posledným pracovným dňom pre našu dlhoročnú ko-
legyňu Anežku kujanovú.

V mestskom úrade pracovala 29 
rokov. Nastúpila k nám v roku 1993 za 
primátorovania Vladimíra Moravčíka 
na vtedajšie organizačné od delenie.

Anežke by nikto nehádal dôchod-
kový vek. Za svoj mladistvý vý zor 
vďačí pozitívnemu mysleniu a pra-
vi delnému cvičeniu Päť Tibeťanov. 
Okrem dobrej nálady a úsmevu k nej 
neodmysliteľne patrí aj darovanie 
krvi. Anežka je 73-násobnou darky-
ňou!

Milá Anežka, 
dosýtosti si uži všetko, na čo sa ako 

dôchodkyňa tešíš – vnúčatá, záhradu 
aj aktivity v malackej organizácii Jed-
noty dôchodcov Sloven ska.

Text a foto: -lp-

APRíLoví JUBILAnTI

Nech Ti slnko šťastia svieti, 
nech Ti láska srdce hreje, 
nech Ti nikdy smutno nie je 
a nech Ti nebesá doprajú 
pevné zdravie.

Všetko najlepšie 
Emílii Ležovičo-
vej, rod. Skúpej, 
k  90. narodeni-
nám želajú rodi - 
ny Šabíková, 
T r o k  š i a r o v á , 

Skúpa, Knéblová, Kajinová a Mi-
kušová.

Pred 50 rokmi, 8. apríla 1972, si 
povedali svoje ÁNO Edita a  La-
dislav Šimunovci. Touto cestou 
im blahoželajú a ďakujú synovia 
Ladislav s  manželkou Dankou 
a Ľubomír s  manželkou Jan-
kou. Vnúčatá Ľubomír, Pavlínka 
a  Simonka želajú babke a  ded-
kovi pevné zdravie, šťastie a všet-
ko najlepšie v  kruhu najbližších. 
Máme vás radi. K blahoželaniu sa 
pripájajú priatelia a celá rodina.

BLAHožELAnIA

Milan Vosátko, Malacky
Emília Vachálková, rod. Červen-
ková, Malé Leváre
Anna Živnerová, rod. Bernátová, 
Malacky
Štefan Glonek, Malacky
Peter Klena, Gajary
Anna Petrášová, Stupava
Otília Leskovská, rod. Rybárska, 
Moravský Svätý Ján
František Irha, Gajary
Bohumil Spusta, Veľké Leváre
Milan Palka, Jakubov
Štefan Červenka, Malacky
Jozefína Jursová, rod. Sečkárová, 
Malacky
Ľuboš Januška Malacky
Margita Marušková, rod. Siváko-
vá, Gajary
Alžbeta Gegáňová, Malacky

oPUSTILI nÁS

klub filatelistov ZSF 52–32 
Malacky, 
ZŠ dr. J. dérera Malacky,
CvČ Malacky, 
MCk Ma lacky

pozývajú verejnosť na

Jarnú 
zberateľskú 
burzu
(stretnutie zberateľov všet-
kých zberateľských odborov)

známky, mince, bankovky, tele-
fónne karty, pohľadnice, kalendá-
riky, pivné suveníry, starožitnosti, 
figúr ky z kindervajíčok, hokejové 
kartičky, odznaky a podobne 
v sobotu 23. apríla 2022 
od 8.00 do 12.00 h
v školskej jedálni ZŠ dr. J. dérera 
(Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky) 

vstupné: 0,50 €; mládež do 15 ro-
kov vstup zdarma 
Prosíme o dodržiavanie platných 
hygienických opatrení.

 Malacky majú  bronz!
Pavlína Rajtoková, natália kosová, Henrieta Horníková a Bianka Po-
lakovičová sú čerstvými držiteľkami bronzových medailí za 3. miesto 
na majstrovstvách Slovenska družstiev. dievčatá MSk Malacky pod 
vedením trénera vladimíra Jančího potvrdili výbornú výkonnosť 
z celej sezóny a zaslúžene získali medailu. Srdečne blahoželáme!

Radosť bronzového malackého tímu. Zľava: tréner V. Jančí, B. Polakovičová, P. Rajtoková,  
H. Horníková, N. Kosová
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Bol počas šampionátu čas aj na  
prehliadku Groningenu a Amster - 
damu?

Najviac času sme trávili v bubline 
v hoteli, ale mohli sme aj asi dvakrát 
vybehnúť do mesta a  zoznámiť sa 
s prostredím. Boli sme sa pozrieť na-
príklad na štadión Ajaxu Amsterdam. 
Medzi ľudí sme však nechodili, keďže 
to bolo z  hľadiska koronavírusu rizi-
kové. Covid sa nášmu tímu vyhol, ale 
napríklad Azerbajdžan, Rusko či Špa-
nielsko zaznamenali prípady medzi 
hráčmi.

EURO ostro sledovali európ-
ske kluby. Mysleli ste na to, že 
počas zápasov si vás niekto môže 
všimnúť a možno sa vďaka nemu 
posuniete v kariére?

Každý hráč, ktorý bol na šam-
pionáte, mal za cieľ hlavne tímový 
úspech. Prítomnosť pozorovateľov či 
skautov bol len taký bonus. Ale chceli 
sme podať čo možno najlepší výkon 
aj preto, lebo turnaje ako tento ostro 
sledujú všetci, celá futsalová komu-
nita.

V posledných dvoch zápasoch 
ste mali aj podporu fanúšikov na 
tribúnach. Hralo sa vám lepšie, 
keď bol niekto v hale prítomný?

Určite sa nám hralo lepšie s divák-
mi, mali sme aj podporu fanúšikov 
zo Slovenska, čo bolo super. Podpo-
ra z tribúny nám dodala síl. Je lepšie 
hrať pred divákmi, hoci hala nemoh-
la byť úplne plná, ale len do polovice 
svojej kapacity.

Váš aktuálny klub z  Lučenca 
momentálne nemá na Slovensku 
konkurenciu. Myslíte si, že kvali-
ta slovenskej ligy limituje výkony 
našich reprezentantov na medzi-
národnej úrovni? Nechýbajú vám 
skúsenosti z ťažkých zápasov?

Áno, v  porovnaní so susednými 
krajinami je kvalita našej ligy slabšia. 
Myslím si však, že teraz je slovenský 
futsal na dobrej ceste, a  verím, že aj 
náš úspech na šampionáte prispeje 
k  tomu, že sa ešte viac pozdvihne. 
Skúsenosti z  ťažších zápasov však 
chýbajú, ale zatiaľ sa s tým nedá veľa 
spraviť. Aktuálne môže Lučenec hrať 
ťažký zápas v Lige majstrov alebo dú-
fať v to, že niektorý z klubov v sloven-
skej lige sa zdvihne. Príkladom môže 
byť Prievidza, kam prišiel nedávno 
investor, priviedli hráčov z  Chorvát-
ska a  začali vyhrávať všetky ligové 
zápasy, čiže nám možno rastie kon-
kurencia. Keby bolo takýchto klubov 

viac, možno tri-štyri, mali by sme isto 
viac skúseností z vypätých a ťažkých 
stretnutí. Profitovala by z toho iste aj 
reprezentácia. 

Ak by ste mali porovnať Rusov 

a Španielov, ktorý z týchto dvoch 
súperov sa vám zdal byť kvalit-
nejší?

Je to ťažké povedať, na tejto úrov-
ni sú kvalitní všetci. Za obidve re-
prezentácie tam hrali svetoví hráči. 
Nikdy by mi nenapadlo, že budem 
mať možnosť si proti nim zahrať. Sú 

to svetové hviezdy zo svetových líg 
– za Španielsko hrala jedna štvorka 
z Barcelony, druhá z Interu Movistar, 
čo sú top kluby. Za Rusko hrá naprí-
klad Robinho, kapitán lisabonskej 

Benficy. Nedá sa povedať, dokonca si 
netrúfam určiť, ktoré z mužstiev bolo 
lepšie.

Aký bol z  vášho pohľadu naj-
krajší moment EURA?

Jednoznačne musím povedať, že 
mi navždy utkvie v  pamäti podpo-
ra ľudí po tom, čo sa nám podarilo 
postúpiť zo skupiny. Dostal som de-
siatky správ, a to dokonca aj od ľudí, 
s ktorými som dlhší čas nebol v kon-
takte. Všetci gratulovali a  hovorili, 
ako fandia doma pri televízoroch. 
Neskutočne ma to tešilo, bol to neo-
písateľný pocit. A my sme tú podporu 
zo Slovenska cítili, hoci prvé dva zá-
pasy musela byť hala prázdna.

Čo čaká reprezentáciu ďalej?
Budeme bojovať v  kvalifikácii 

o  po stup na svetový šampionát, 
žrebovať by sa však malo až v  sep-
tembri. Vzhľadom na súčasnú si tu-
áciu je jasné, že napríklad Rusko ne-
bude mať šancu postúpiť, čiže to je 
o  jedného konkurenta na miestenku 
v rámci UEFA menej. Ale všetky naše 
šance budú závisieť od skupiny, kto - 
rú nám prisúdi žreb. Šampionáty 
nám však zachutili, chceme ísť aj na 
majstrovstvá sveta. Na svetový šam-
pionát sa však, logicky, dostane z Eu-
rópy menej mužstiev.

Za rozhovor ďakuje M. Binčík. 
Foto: archív D. Čeřovského
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Pridajte sa 
k basketbalovej 
rodine

Basketbalový oddiel TJ Strojár 
Malacky vstupuje do 75. roku práce 
s mládežou. Tento jubilejný rok je pre 
nás významným míľnikom a v prie-
behu roka si budeme jubileum pri-
pomínať. Dvere máme otvorené pre 
každého záujemcu. Kontaktovať nás 
môžete telefónom alebo cez sociál-
ne siete.

Telefón: 0905 413 702
Facebook:  TJ Strojár Malacky – bas-

ketbal
Instagram: @basketbal_malacky

TJ Strojár

Daniel Čeřovský:

Turnaje nám zachutili, 
budeme bojovať aj 
o svetový šampionát 

Malačan Daniel Čeřovský bol pri tom, keď sa písala slovenská histó-
ria vo futsale. Naši reprezentanti na februárovom turnaji EURO 2022, 
ktorý bol prvým finálovým turnajom pre slovenský futsal, postúpili 
zo základnej skupiny. Na úvod šampionátu síce prehrali proti neskor-
šiemu striebornému medailistovi z Ruska 1:7, ale potom remizovali 
s Poľskom 2:2 a zdolali Chorvátsko 5:3, čo ich posunulo do štvrťfinále. 
Tam prehrali s top favoritom zo Španielska 1:5. Ako prežíval historic-
ké dni bývalý hráč FC Malacky či malackej Canarie?

 Futbal – III. liga 
TJ Rovinka–FC Žolík Malacky 1:1 
(0:1)
Gól za Malacky: 

5. Ioannis Niarchos (hosťujúci hráč 
z FK Senica)

ŠK Nová Dedinka–FC Žolík Malac-
ky 0:1 (0:0)
Gól: 70. Predrag Radojičič

V  tabuľke III. ligy Bratislavského 
futbalového zväzu je tím FC Žolík  
Malacký na 5. mieste, pričom na štvr-
tý Inter stráca 4 body. Na čele je FK 
Slovan Ivanka pri Dunaji, na ktorý 
Malačania strácajú 14 bodov. Naj
bližší zápas hrajú naši v  nedeľu 17. 
apríla o 17.00 h doma proti ŠK Ber-
nolákovo.

-mb-

 Hádzaná –
výsledkový
servis

V 1. lige sa darí obom malackým 
tímom. Už niekoľko kôl svoje zá-
pasy neprehrali, a  tak je Štart HC 
Smartpoint v  tabuľke na 2. mieste 
a Záhoráci B sú na 4. mieste. Tabuľ-
ka nie je úplná, pretože veľa zápasov  
sa pre pandémiu neodohralo. 

Štart–HK Vajnory  36:28 
Štart–ŠK DAC Dunajská Streda 
42:26
Zápas HK Slovan Levoča–Štart sa 
odohrá v náhradnom termíne. 

HŠK-74 Kolárovo –Záhoráci B
25:30
Záhoráci B –MHáK Martin  27:21
Záhoráci B –HK Vajnory  33:21
ŠK DAC Dunajská Streda–Záhorá-
ci B  21:28 

Extraligový tím Záhoráci Stupava/
Malacky A hrá najbližší zápas v skupi-
ne o 9.–11. miesto v sobotu 23. apríla 
o 18.00 h doma proti Šali.

-mb-

č. 8 vyjde 27. apríla


