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Malacky poskytujú bezplatnú 
právnu pomoc pre seniorov

Poznáme to všetci: lákavé ponuky po telefóne, zájazdy spojené s prezentáciou výrobkov, podomoví pre-
dajcovia, falošní elektrikári, podvodníci, jedným slovom šmejdi. Nenápadným spôsobom vedia manipu-
lovať, v niektorých prípadoch sú dokonca nátlakoví či agresívni, a tak sa stane, že človek kúpi predražený 
nekvalitný výrobok alebo taký, ktorý vlastne ani nepotrebuje. Ťažko sa im odoláva, svoje o  tom vedia 
predovšetkým seniori. Ide o najzraniteľnejšiu skupinu, pričom často sa dostanú až do stavu exekúcie. 

 Malacky myslia na 
svojich seniorov a  práve 
pre nich sme otvorili kan-
celáriu bezplatnej právnej 
pomoci. Právna poradňa 
sídli na I. poschodí budovy 

Mestského úradu na Ber-
nolákovej ulici. Bezplatné 
právne poradenstvo sa 
poskytuje seniorom, ktorí 
majú trvalý pobyt v Malac-
kách. „Mesto si uvedomuje 

svoju zodpovednosť,   preto 
sme sa rozhodli pre bezplat-
nú právnu pomoc pre seni-
orov. Tu dostanú základné 
informácie a tiež radu, kam 
sa môžu obrátiť. Podávame 

im pomocnú ruku, aby sa 
vedeli orientovať v  spleti 
rôznych zákonov,“ 
povedal pri-
mátor Juraj 
Říha.

Slnkom zaliaty Deň Zeme v lesoparku
Prichádzame do slnkom zaliateho lesoparku na Hlbokej ulici. Stretávame skupinku usmiatych detí v sprievode mestského poslanca Richarda 
Hájka, ktorý je tu dnes ako zamestnanec štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR. Práve sa vydali na náučný chodník, kde budú spoznávať 
rastliny a živočíchy. O chvíľu sa k nám blížia ďalší žiaci.  Tentoraz je s nimi Martin Mráz, zhodou okolností tiež poslanec mesta, inak zamestnanec 
Štátnej ochrany prírody SR. Aj oni idú na náučný chodník. Ich ďalší kamaráti sa venujú aktivitám na lesoparkovom futbalovom ihrisku. Aj takto 
vyzeral Deň Zeme v Malackách. 

 „Máme tu okolo 200 detí – šiesta-
kov zo všetkých malackých škôl, teda 
z Dérerky, Štúrky, Záhoráckej, cirkevnej 
aj spojenej školy,“ s  úsmevom nás na 
Šťuvíku privítala riaditeľka Centra voľ-
ného času Alžbeta Šurinová. Zapojili 

sa aj gymnazisti, ktorí pomohli svojim 
mladším kamarátom zbierať v  leso-
parku odpadky. Na ihrisku vyrástlo 
niekoľko stanovíšť, kde sa postupne 
vystriedali všetky skupinky. Žiaci sa 
na nich hravou formou učili o  príro-
de, o tom, ako ju chrániť, ako sa v nej 
správať, podľa čoho sa v nej oriento-
vať. Z  rastlín, prinesených z  náučné-
ho chodníka, si urobili herbáre. Mali 
možnosť držať originálne parožie, sa-
dili stromčeky, učili sa o vode, triedili 
odpad, hrali sa loptové hry. Najväč-
šou hviezdou Dňa Zeme v lesoparku 
bol milý ježko, ktorého si chcel každý 
pohladkať. Za absolvovanie všetkých 

stanovíšť dostali deti sladkú odmenu 
a  chlebík s  vynikajúcou mrkvovou 
nátierkou, ktorú podľa receptu pani 
riaditeľky CVČ pripravili jej kolegyne. 
 Škoda, že sa cez novinový papier 
nedá preniesť radostný smiech a  vý-
skanie, ktoré sa zovšadiaľ ozývalo. 
„Vidno, ako sa deti tešia. Je krásny slneč-
ný deň a určite je pre ne lepšie byť tu, než 
sedieť v  lavici a  o  prírode iba hovoriť. 
Lesopark bol ešte nie tak dávno zaned-
baným hospodárskym lesom. Mestu sa 
v  spolupráci s  Vojenskými lesmi a  ma-
jetkami podarilo dostať ho do svojej 
správy. Dnes po čiastočnej revitalizácii 
ponúka krásne zákutia na prechádzky, 

ale aj ohnisko na opekanie či futbalové 
ihrisko,“ povedal primátor Juraj Říha 
po tom, čo prešiel všetky stanovištia.   
 Na organizovaní Dňa Zeme sa 
spolupodieľali mesto Malacky, Cen-
trum voľného času v  Malackách, 
TEKOS, Vojenské lesy a  majetky SR, 
š. p., Chránená krajinná oblasť Zá-
horie a IKEA. Za vydarené podujatie 
im patrí veľká vďaka. Mimochodom, 
chcete vedieť, čo je to ten spomí-
naný Šťuvík? Alebo kde sú Prčúle? 
Prípadne Stožár? Odpoveď nájdete 
v malackom lesoparku. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Poďte sa prejsť 
jarným mestom
 Súčasťou jari môžu byť rôzne zvu-
ky - spev vtákov, bzukot včiel... aj hrkot 
karbobrúsky. Na streche Spoločenského 
domu rekonštruujú svetlík, konečne je 
na to vhodné počasie. Mestom sa šíria 
aj ďalšie zvuky sprevádzajúce pracov-
nú činnosť, ktorú umožnila jar s letnými 
teplotami. Všade sa upratuje, zveľaďuje 
a vďaka výsadbe nových stromov pri-
búda zeleň. Všetky tieto činnosti navyše 
podčiarkol nedávny Deň Zeme. Naplno 
si ho užili predovšetkým malackí školáci. 
 V  ostatných dňoch výrazne ožíva 
Zámocký park. Už onedlho bude otvo-
rená návštevná sezóna bývalého pálffy-
ovského sídla. Posledný aprílový týždeň 
je zároveň predzvesťou veľkolepého 
podujatia Prvomájové Malacky 2018, 
ktoré sú lákadlom nielen pre domácich, 
ale i pre všetkých obyvateľov regiónu. 
Ak sa do dejiska tradičného podujatia 
vyberiete cez slimák, pristavte sa pri 
verejnom umeleckom diele - Anjelské 
krídla zdobia piliere nadjazdu už od je-
sene minulého roka. „Aké bolo moje 
prekvapenie po ich vzhliadnutí! Pri-
pomenuli mi krídelká na čiapke môj-
ho otca – železničiara, ktorú kedysi 
dávno, pred 80 rokmi, nosil k unifor-
me. Pamätám si, keď som za ním ako 
dieťa behávala do strážneho dom-
čeka na hradle číslo 9, medzi Veľký-
mi Levármi a  Malackami, kde sme 
v 40. rokoch minulého storočia bývali 
s  celou rodinou,“ napísala nám svoju 
krásnu spomienku rodáčka M. Králová. 
 Jar v našom meste je plodná, bo-
hatá nielen na prácu, ale i  zaslúženú 
zábavu a relax. Videli ste už rozkvit-
nutú Záhorácku ulicu? Nesledujte 
aktuálne ročné obdobie len spoza 
okien,  zúčastnite sa veľkolepého jar-
ného predstavenia osobne. Možno aj 
vo vás ožijú pekné spomienky, alebo 
sa zrodia prínosné nápady a navyše sa 
určite dobre zabavíte.  

I. Sochorová  
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Malacky poskytujú 
bezplatnú právnu pomoc 
pre seniorov
(dokončenie zo str. 1)

 Kancelária je otvorená dvakrát 
do mesiaca, vždy v  prvý a  tretí 
piatok v čase od 10.00 do 12.00 h. 
V  tomto čase je na mestskom úrade 
prítomný advokát František Kurnota, 
s ktorým spolupracujeme na právnej 
poradni pre Malacký hlas. Seniori sa 
naňho môžu obrátiť v týchto témach:
•	 exekúcie,	
•	 rodinné	 vzťahy	 (rozvod, rozdele-
nie bezpodielového spoluvlastníc-
tva manželov), 
•	 dedičské	konanie,
•	 zmluvné	vzťahy	(uzavretie kúpnej, 
darovacej alebo nájomnej zmluvy), 
•	 majetkové	 záležitosti	 (vysporia-
danie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc-

tvo nehnuteľností nezapísaných na 
liste vlastníctva, výpovede z nájmu), 
•	 spotrebiteľské	 problémy	 (rekla-
mácie tovaru/služieb),
•	 právna	 ochrana	 (usmernenia 
v  súdnych sporoch a v  konaniach 
pred štátnymi orgánmi). 

Poradenstvo sa neposkytuje 
v  trestných veciach a  advokát 
v  rámci bezplatnej právnej po-
moci nezastupuje v konaniach na 
súdoch.
 Právnik František Kurnota sa vo 
svojej praxi už stretol s viacerými prí-
padmi, keď sa seniori stali obeťami 
nečestných praktík. „Podvodníci si vy-
tipujú osamelých ľudí, ktorí často nav-
števujú cintoríny. Začnú sa im vyhrážať, 
že ak nezaplatia, zničia im náhrobný 
kameň. V  Bratislave sa dokonca stalo, 
že z cintorína zobrali urnu a istú staršiu 
ženu vydierali, aby im za jej vrátenie za-
platila,“ vymenúva skutočné prípady 
F. Kurnota. Stáva sa aj to, že seniorov, 
ktorí už nemajú príbuzných, oberú 
podvodníci o  dom alebo byt. Ako? 
Vlastne celkom jednoducho. Sú milí, 
prívetiví a  zhovorčiví. Starší osamelí 
ľudia sú vďační, že sa s  nimi niekto 
porozpráva, a ani si nevšimnú, že sa 
stali obeťou manipulácie. 
 Na otvorení kancelárie sa zúčast-
nili zástupcovia seniorských organizá-
cií a združení, ktoré pôsobia v našom 
meste. Za všetkých sa pre Malacký 

hlas vyjadrila predsedníčka Denného 
centra Veronika Jahodová: „My vekovo 
starší máme od mladosti vypestovanú 
dôveru voči ostatným, ale je dôležité 
naučiť sa, že občas treba vedieť povedať 
aj NIE. Každý z nás by mal vedieť rozlí-
šiť, čo potrebujem a  čo nepotrebujem. 
Bezplatnú právnu pomoc pre seniorov 
považujem za veľmi užitočnú a myslím, 
že ľudia budú jej služby využívať.“ 
 Bezplatná právna pomoc je 
ďalším krokom mesta v  zlepšovaní 
životných podmienok starších ľudí. 
V  ochrane seniorov však idú Malac-
ky ešte ďalej. Aktuálne sa pripravuje 
proces na dodanie krízovej domácej 

signalizácie, ktorou si budú môcť se-
niori okamžite privolať pomoc.

-lp-/-otano-

Anketa: 
Pôjdete na 
Prvomájové 
Malacky? 

 
Iveta 
Jasné, že ideme. Chodievame 
pravidelne, väčšinou popoludní. 
Program sa mi už dostal do rúk, ale 
ešte som ho veľmi neštudovala. 

Martin 
Nie som z Malaciek, ale zo Stupavy. 
O  Prvomájových Malackách som už 
počul, ale ešte som nebol. Tento rok 
sa chystám pozrieť, len neviem, či 
mi to vyjde, či budem práve vtedy 
v meste. 
 

Daniela 
Určite pôjdeme, samozrejme. 
Chodíme pravidelne. Už viem, že 
budú vystupovať mažoretky. 
Program sa mi tento rok zdá úžasný. 
Tešíme sa, lebo je to taký rodinný 
sviatok, keď sa stretávame všetci.

Dagmar 
Chodíme, takže pôjdeme aj teraz, 
ale na tento rok som ešte program 
nevidela. 

-mb-/-nb-

Jarná deratizácia 
 Do  15. mája treba vykonať 
jarnú preventívnu celoploš-
nú deratizáciu na území mesta 
Malacky. Povinnými subjektmi 
sú najmä vlastníci, príp. správ-
covia  zariadení spoločného 
stravovania, zdravotníckych za-
riadení, obchodných  a podnika-
teľských prevádzok, školských 
a predškolských zariadení, pre-
vádzkových a administratív-
nych budov, obytných domov, 
rodinných domov (v prípade 
chovu hospodárskych zvierat), 
kanalizačnej siete, výrobných 

a prevádzkových objektov a vo-
jenských objektov. 
 Tieto subjekty sú povinné vy-
konať deratizáciu vo svojich pries-
toroch, prípadne v  priestoroch, kde 
na území mesta Malacky vykonávajú 
funkciu správcu. Po deratizácii treba 
zaslať pracovný list, resp. iný vie-
rohodný doklad na Útvar výstavby 
a  životného prostredia MsÚ Malac-
ky. Nedodržanie týchto povinností 
bude postihované v zmysle platných 
právnych predpisov.

Útvar výstavby 
a živ. prostredia MsÚ

Otvárame sezónu v kaštieli
 Kaštieľ otvorí svoju bránu 
počas Prvomájových Malaciek.  
Pre záujemcov sú pripravené 
prehliadky so sprievodcami, po-
čas ktorých spoznajú históriu 
mesta a  okolia, uvidia niektoré 
zaujímavosti v  interiéri kaštieľa 
a  na novej výstave Mestského 
centra kultúry – Múzea Micha-
la Tillnera a  Štátneho archívu 
v Bratislave sa bližšie zoznámia 
s Pálffyovcami a ich osudmi v spo-
jitosti s prevratným rokom 1918.
 Prvá prehliadka sa začína 
o  10.00 h a  pokračovať budú 
každú polhodinu až do 16.30 
h. Vstup na prehliadky počas 
podujatia je zdarma. Tí, ktorí to 
nestihnú počas Prvomájových 
Malaciek, môžu kaštieľ navštíviť 
počas celej sezóny, ktorá potrvá 

do konca septembra.
Otváracie hodiny máj - september
streda – piatok 
10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h
sobota – nedeľa 
14.00 - 18.00 h

 Mimo otváracích hodín posky-
tujeme prehliadky pre vopred na-
hlásené skupiny (minimálne deň vo-
pred). Prehliadky v anglickom alebo 
nemeckom jazyku treba rezervovať 
minimálne 3 dni vopred.

Vstupné	na	prehliadku	kaštieľa	
s výkladom:
dospelí – 2 €
deti od 6 rokov, študenti, 
dôchodcovia, ZŤP – 1 € 

Text: MCK, foto: S. Osuský

Oznam žiadateľom o nájomné byty 
 Oznamujeme  žiadateľom o ná-
jomné byty na Ul. Pri Maline v Ma-
lackách, ktorí boli na základe vyhod-
notenia žiadosti zaradení do eviden-
cie, aby aktualizovali svoju žiadosť 
o nájomný byt a do 30. apríla 2018 
doplnili potvrdenie o čistom me-
sačnom priemernom príjme každej 
posudzovanej osoby za rok 2017. 
Ukladá to § 3 ods. 7 Všeobecne závä-
zného nariadenia (VZN) mesta Malac-
ky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými 
bytmi vo vlastníctve mesta Malacky. 
 V prípade, že v osobných úda-
joch nastala akákoľvek zmena (napr. 
stav, trvalý pobyt, narodenie dieťaťa 

a pod.), uveďte to  v dotazníku, kto-
rý nájdete na webe mesta Malacky 
www.malacky.sk, časť OBČAN - NÁ-
JOMNÉ BYTY. V opačnom   prípade   
bude žiadosť   o nájomný   byt   vyra-
dená z evidencie (§  3  ods.  8  VZN). 
Do 30 dní od skončenia lehoty na do-
plnenie požadovaných dokladov do-
stane žiadateľ písomnú informáciu.  

MsÚ

Bezplatná právna 
poradňa pre seniorov 
– najbližšie termíny 
•	4. máj
•	18. máj
•	1. jún
•	15. jún

Na termíny sa netreba objedná-
vať. Stačí prísť a predložiť občian-
sky preukaz, aby sa overilo trvalé 
bydlisko seniora. Poradňa je bez-
platná a anonymná. 

Ako odolať nátlaku 
•	 dobre	si	rozmyslieť,	čo	potre-
bujem
•	 o	 použití	mojich	 peňazí	 roz-
hodujem iba ja 
•	 pri	 každom	 zmluvnom	 vzťa-
hu je 14-dňová lehota na pí-
somné zrušenie zmluvy
•	 nebáť	 sa	 požiadať	 o  pomoc	
políciu alebo právnika 

Ďalšie číslo Malackého hlasu 
vychádza v stredu 9. mája.
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PaedDr. Viera Mária ADAMOVIČOVÁ

nezávislá poslankyňa
učiteľka, ZŠ Záhorácka  

Ako vnímate oblasť školstva v Ma-
lackách z pohľadu pedagogičky? 
Venuje zriaďovateľ dostatočnú 
pozornosť školským zariadeniam? 
 Školstvo, najmä základné, patrí 
medzi priority mesta Malacky. Je vše-
obecne známe, že som učiteľkou na 
Základnej škole Záhorácka, a preto ma 

táto oblasť osobitne zaujíma. ZŠ Záho-
rácka prešla v  ostatnom čase rozsiah-
lou rekonštrukciou, či už zateplením 
jedného pavilónu, ako aj rekonštruk-
ciou vnútorných priestorov, ktoré bolo  
financované priamo z rozpočtu mesta. 
Veľmi oceňujem aj plánované projekty 
ako zateplenie druhého  pavilónu školy 
či rozsiahlu rekonštrukciu sociálnych 
zariadení. Je však trochu na škodu veci, 
že neprešla investícia v  podobe multi-
funkčnej zimnej haly.
 V neposlednom rade musím oceniť 
veľkú angažovanosť mesta Malacky 
v  rozsiahlej rekonštrukcii materských 
škôl v Malackách. Veľmi pozitívne hod-
notím, že po rozsiahlej rekonštrukcii 
a  dobudovani nových pavilónov na 
elokovanom pracovisku na Bernoláko-
vej ulici alebo Štúrovej ulici sú Malacky 
jedným z mála miest v  Bratislavskom 
samosprávnom kraji, kde je materská 
škola schopná prijímať deti vo veku od 

2,5 roka. Veľmi oceňujem aj záujem vy-
budovať detské jasle. 

Ktoré doterajšie zmeny vo vašom 
obvode považujete za najdôleži-
tejšie?
 Som poslankyňou za centrálnu 
oblasť Malaciek. Už na prvý pohľad  je 
vidno, že tzv. dolný koniec mesta za-
čína mať charakter moderného mest-
ského centra, a to vďaka rekonštrukcii 
parkoviska na Záhoráckej ulici, od-
straňovaniu náletov drevín či rozsiah-
lej rekonštrukcii osvetlenia ulíc. Za 
dôležitý krok považujem plánovanú 
rekonštrukciu miestnych komunikácií 
ako aj odpadových stojísk vo vnútro-
blokoch bytových domov. 

Ako hodnotíte činnosť MsZ a spo-
luprácu s vedením mesta?
 To, že mesto sa mení v pozitívnom 
smere, je vidno už na prvý pohľad. Na-

predovanie je nemysliteľné bez dobrej 
spolupráce a konštruktívneho dialógu 
mestského zastupiteľstva, odborných 
komisií pri MsZ a vedenia mesta. 

Budete sa znovu uchádzať o po-
slanecky mandát? Ak áno, s akými 
zámermi? Akým konkrétnym pro-
jektom by ste sa chceli venovať? 
 Otázku uchádzania sa opätovne 
o poslanecký mandát zvažujem. Rada 

by som sa venovala projektom za-
meraným na oblasť školstva, športu, 
kultúry, cezhraničnej spolupráce a po-
dobne. Nedá sa mi však konkretizovať 
určitú oblasť, keďže aj v mojom obvo-
de je ešte veľa rozbehnutých projektov 
z  rôznych oblastí, ktoré treba dotiah-
nuť do konca. Každý s nás totiž vie, že 
pre finálne zrealizovanie niektorých 
projektov je 4-ročné volebné obdobie 
málo a vyžaduje si to viac času. 

Mgr. Martin MRÁZ

nezávislý poslanec
krajinár
Štátna ochrana prírody SR 

Ste poslancom MsZ v prvom fun-
kčnom období. Akú skúsenosť 
a poznanie vám prinieslo? 
 Zistil som, že byť miestnym po-
slancom je nielen o  zodpovednosti 
za veci verejné, poctivej príprave 
a rozhľade, ale aj o možnosti, ako 
pozitívne ovplyvniť dianie v  našom 
meste v  prospech jeho obyvateľov 
riešením ich podnetov či žiadostí. 
V  predchádzajúcom volebnom ob-
dobí som bol členom komisie pre 
územný rozvoj, dopravu a  životné 
prostredie, bola, myslím, pre mňa 
dobrá príprava. I keď práca v zastu-
piteľstve a v komisii je vzhľadom na 
širší záber problematiky veľký roz-
diel. Počas volebného obdobia som 
sa stretol a  oboznámil s  rôznymi 
problémami, ktoré trápia obyvate-
ľov nielen nášho obvodu, ale Mala-
ciek ako celku.

Ktoré doterajšie zmeny vo vašom ob-
vode považujete za najdôležitejšie?
 Rekonštrukciu parkoviska na Zá-
horáckej ulici medzi obchodným do-
mom AFK a okresným úradom, ktorá, 
myslím, výrazne prispela k  zlepšeniu 
problému s parkovaním v tejto lokali-
te.  Z môjho pohľadu bolo dôležité, že 
boli zohľadnené i  pripomienky oby-
vateľov. Mne k  tomuto projektu tiež 
prišlo viacero pripomienok, z  ktorých 
veľká časť bola zapracovaná, ako na-

príklad umiestnenie stojísk. Pre mňa 
ako človeka, ktorý sa profesionálne 
venuje ochrane prírody, bolo kľúčové, 
že pri rekonštrukcii boli minimalizo-
vané zásahy do zelene, čo nebývalo 
v  minulosti bežným javom. Verím, že 
podobne budú postupne zrekonštru-
ované i  ostatné „problémové“ časti, 
najmä na Záhoráckej ulici.  
 Za dôležitú zmenu považujem 
i  postupnú rekonštrukciu materských 
škôl, ktoré - i  keď sa nenachádzajú 
v našom volebnom obvode -  majú 
významné pozitívne následky pre 
veľa obyvateľov 3. volebného obvodu. 
Myslím, že bolo známe, v akom stave 
ich preberalo súčasné vedenie mesta. 
Za veľmi dôležitú považujem i  rekon-
štrukciu Základnej školy na Záhorác-
kej, ktorá sa podarila v  tomto voleb-
nom období. 

Ako hodnotíte činnosť MsZ a spo-
luprácu s vedením mesta?
 Ak to porovnávame s inými mesta-
mi v  regióne (napr. Stupava, Senica či 
Bratislava), tak sme asi „oázou pokoja“ 
a väčšina mestského zastupiteľstva do-
káže konštruktívne spolupracovať a rie-
šiť veci niekedy doslova „za pochodu“, 
a  to aj napriek  rozdielnym pohľadom 
na vec. I keď kvôli jednotlivým poslan-
com to nie je stopercentne ideálne, ale 
to asi nebude nikdy.  Rád by som pri 

tejto príležitosti ocenil vynikajúcu prá-
cu mestských komisií, ktorých odborné 
stanoviská sú obrovským prínosom pri 
rozhodovaní mestského zastupiteľstva. 
Taktiež by som rád ocenil nasadenie 
i ochotu zamestnancov mestského 
úradu i  riaditeľov príspevkových orga-
nizácií mesta spolupracovať v  rámci 
zastupiteľstva i mimo neho.

Budete sa znovu uchádzať o po-
slanecky mandát? Ak áno, s akými 
zámermi? Akým konkrétnym pro-
jektom by ste sa chceli venovať? 
 Na definitívne rozhodnutie mám 
ešte nejaký čas, ale s najväčšou prav-
depodobnosťou áno.  Je veľa vecí 
v našom obvode, ktoré treba dotiah-
nuť do konca a ktorých presadenie 
i realizácia často presahuje štvorročné 
funkčné obdobie poslanca. Mám na 
mysli okrem iného aj rekonštrukcie 
verejných plôch či stojísk vo volebnom 
obvode číslo 3. Taktiež by som sa rád 
ďalej venoval témam, ktoré sú mi pro-
fesionálne blízke, teda ochrane život-
ného prostredia, envirovýchove detí 
a mládeže a  územnému plánovaniu, 
v  čom sa síce mesto Malacky oproti 
minulosti zlepšilo, ale i  tak sú tu stále 
určité rezervy. Napokon i  obhajoba 
poslaneckého mandátu je pre mňa 
výzvou, či som zodpovedne naplnil 
očakávania svojich voličov.

4 SAMOSPRÁVA 

Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 3
Na jeseň tohto roka budú komunálne voľby. Skončí sa nimi volebné obdobie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa začalo v decembri 2014. V tomto vydaní Ma-
lackého hlasu pokračuje v seriáli odpočtov poslancov. Každého z nich sme požiadali o odpovede na štyri otázky, z nich tri sú pre všetkých rovnaké a jedna pre každého individuálna. 
Malacky majú 6 volebných obvodov a každý z nich má v zastupiteľstve troch poslancov.
Dnes sa venujeme volebnému obvodu číslo 3, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Viera Mária Adamovičová, Martin Mráz a Pavel Spusta. Každý z nich využil priestor podľa 
vlastného uváženia, a preto rozsah jednotlivých odpovedí môže byť rozdielny.

Volebný obvod č. 3:
Záhorácka 7, 8, 11, 11A, 13, 15A, 15B, 
17A, 17B, 17 C, 17D, 18, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 
81, 83, Brnianska, Břeclavská, Jozefa 
Kubinu, Poľná, Pribinova, Záhorác-

ka 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58, 60, 85, 
87, 89, 91, Časť obce ZO Prídavky, 
Časť obce Malacky 4491, 4521, 4621, 
4624, 4633, 4635, 4636, 4637, 4638, 
4639, 4640
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Ing. Pavel SPUSTA 

nezávislý poslanec
IT špecialista 

Ste jedným z  najdlhšie pôsobia-
cich poslancov malackého MsZ. 
Aké výzvy pre mesto vidíte z vlast-
nej skúsenosti ? 
 Áno, patrím k služobne najstarším 
poslancom. Za tie roky sa uskutočnilo 
veľa zmien, niečo k dobrému, niečo k 
horšiemu. Ale po vojne je každý ge-
nerálom. Za najpodstatnejšie pova-
žujem dve zmeny. Podarilo sa nám 
posunúť hranicu mesta až po diaľnicu 
a pri ceste na Rohožník dokonca kus 
za diaľnicu. Zrušil sa tak mýtus o ne-
dotknuteľnosti vojenského priestoru. 
Dúfam, že časom sa bude môcť mes-
to rozvíjať i týmto smerom. Za druhý 
významný krok je vznik okresu so 
sídlom v Malackách. I keď je to dnes 
samozrejmosť, pri vzniku sme museli 
doslova šachovať s inštitúciami mesta 
a dokonca predať vlastnú budovu pre 
potreby súdu. 
 Teraz nás čaká vyriešiť dve zásad-
né veci. Ako bude vyzerať prestavba 
železnice, keď sa zrušia všetky pre-
chody. Druhou záležitosťou je snaha 
dostať tranzitujúce autá v smere od 

Veľkých Levár mimo centra. Ak by sa 
podarilo urobiť prisľúbené  nájazdy 
na diaľnicu pri ceste od Studienky 
a od Rohožníka, situácia v meste by sa 
výrazne zlepšila. Tým by sa aj naplni-
la naša dlhoročná snaha vybudovať 
ľudovo nazývaný severný obchvat 
mesta.
 Mnoho z týchto plánov je zahrnu-
tých aj v územnom pláne mesta. Treba 
to len doladiť a urobiť. Zvykne sa ho-
voriť: „ Tohto sa my už nedožijeme!“ 
Ale dožili sme sa aj iných vecí, ktoré 
sú pre nás už dnes samozrejmé, a ja 
sa teším, že sa nám podarí dokončiť aj 
tento zámer.

Ktoré doterajšie zmeny vo vašom 
obvode považujete za najdôleži-
tejšie?
 Centrum mesta sa jednoznačne 
zmenilo k lepšiemu. Máme čisté cen-
trum, opravené chodníky a o zeleň sa 
starajú aj občania bývajúci v činžia-
koch.  Problémom je naďalej doprava 
a  predovšetkým parkovanie. Sú loka-
lity, kde sa nedá urobiť dostatok par-
kovacích miest, ani keby sme zrušili 
všetku zeleň. Budúcnosť je asi v par-
kovacích domoch. Otázne je, či budú 
ľudia ochotní zaplatiť takúto možnosť. 
Mesto chystá parkovaciu politiku, ale 
tu som skeptik, lebo ešte žiadne mesto 
na Slovensku nevyriešilo parkovanie. 
Každý chce parkovať hneď pred svojím 
vchodom, ale to sa jednoducho nedá.
 V centre mesta máme aj čierne 
miesta. Napríklad priestor pri Ok-
resnom úrade, pozemok medzi ZUŠ 
a Korzom, alebo trucpodnik oproti 
Tatre. Chystá sa veľká výstavba od 
hotela Tatra až po cestu pri križovatke. 
Pod terajším parkoviskom bude tiež 
mestské podzemné parkovanie a hore 

park. Tu sa uvidí v praxi, či tam budú 
ľudia ochotní platiť za parkovanie. 
Čaká nás i veľká zmena, keď sa cez náš 
obvod urobí popri ceste cyklotrasa od 
Kostolišťa až po železničnú stanicu. 
Takže si zase užijeme trochu stavenis-
ka. Ale bez toho sa nič budovať nedá.

Ako hodnotíte činnosť MsZ a spo-
luprácu s vedením mesta?
 Práca mestského zastupiteľstva 
je kolektívna. Cením si najmä to, že 
v  našom zastupiteľstve nie sú zásad-
né spory a drvivá väčšina poslancov 
si tyká. Nie sú tu konflikty, ako majú 
v Bratislave, Pezinku, Stupave či inde. 
V tomto smere sme takou oáza pokoja. 
 Nemusíme mať na všetko rovnaký 
názor, ale v zásadných otázkach sme 
sa dokázali vždy zhodnúť. Mnohí už 
berú ako samozrejmosť, že sa hranica 
mesta posunula až po diaľnicu a mohol 
tak vzniknúť i priemyselný park. Splnil 
sa nám aj sen o okrese Malacky. Máme 
krásny Zámocký park s kaštieľom, a to 
nám môžu závidieť. Tento proces pre-
chádzal cez troch primátorov, pričom 
každý z nich to posunul ďalej a nesabo-
toval predchádzajúcu prácu.
 Na tomto mieste by sa dalo hovo-
riť o mnohých úspechoch i prehrách, 
ale o tom je život. Každý občan vidí iba 
svoje priority a tie chce presadzovať. 
Nájsť rozumný kompromis je vskut-
ku skoro neriešiteľný problém. Ak si 
to chcete vyskúšať sami, skúste nájsť 
zhodu  medzi fajčiarmi a nefajčiarmi. 
Každý má svoju pravdu, z ktorej nie je 
ochotný ustúpiť. 

Budete sa znovu uchádzať o pos-
lanecký mandát? Ak áno, s akými 
zámermi? Akým konkrétnym pro-
jektom by ste sa chceli venovať? 

 Rád by som bol pri otváraní cesty, 
ktorá odkloní dopravu od Levár ponad 
železnicu na diaľnicu pri Moteli M. Do 
chodu mesta vážne zasiahne aj rekon-
štrukcia železnice, keď sa zrušia všetky 
úrovňové priechody a vybuduje sa 
niekoľko podchodov. Tesne pred reali-
záciou je rekonštrukcia cesty Malacky 
– Rohožník. Toto sú ale stavby, ktoré 
budú závisieť od štátnych orgánov. 
 Medzi poslancami a vedením mes-
ta panuje zhoda v tom, aby sa naďalej 
venovala pozornosť cestám, chodní-
kom a zeleni. Som rád, že máme dorie-
šené školstvo a všetky deti, ktoré chcú, 
môžu chodiť do škôlky. Čo by za to dali 
občania v Bratislave alebo iných mes-
tách! Ostatné problémy treba riešiť 
postupne, a  najmä podľa finančných 
možností. 
 Občania sa často sťažujú, že ne-
svieti lampa alebo je diera v chodní-
ku. Tieto veci by ale mali zabezpečo-
vať zamestnanci mesta. Ak to riešia 
poslanci na zastupiteľstve, tak niečo 
v meste nefunguje tak, ako má. Po-
slanci by mali riešiť koncepčné veci, 
ako je územný plán, ako sa bude 

rekonštruovať železnica či kadiaľ 
povedie obchvat mesta a podobne. 
Členovia zastupiteľstva by nemali 
riešiť ani to, či si nejaká organizácia 
alebo športový klub zaslúži podporu 
200 alebo 300 eur. To by mali riešiť 
odborné komisie. Mali by rozhodovať 
o tom, či sa zateplia budovy, či sa zo-
berie úver na zimný štadión alebo na 
prestavbu školy. I keď sa zdá, že ľudia 
nemajú o mestskú politiku záujem, 
opak je pravdou. Moja skúsenosť je 
taká, že každé posedenie s kamarátmi 
na pive či pri víne sa mení na debatu 
s poslancom. Tam dostáva poslanec 
radikálne podnety, ktoré sa ale ne-
dajú realizovať. Zakázať vjazd autám 
do mesta, zakázať chovať psov či do-
máce zvieratá alebo  vysťahovať za 
mesto nepohodlných susedov – to 
sú naozaj debaty iba k pivu a nie do 
reálneho života. Budúcnosť ukáže, 
koho si ľudia vyberú vo voľbách za 
svojich zástupcov, na ktorých presu-
nú aj riešenie týchto problémov. Je 
veľa rozrobených vecí a bol by som 
rád pri ich dokončení. Preto budem 
kandidovať i v ďalšom období.

5SAMOSPRÁVA 

Pripravila redakcia Malackého hlasu.

Obvod č. 3: čo sa 
podarilo, čo sa pripravuje

Podarilo sa:
•	 prvá etapa zateplenia ZŠ Záhorác-
ka, nové podlahy v  kmeňových trie-
dach, nové osvetlenie v telocvičniach 
•	 modernizácia verejného osvetlenia 
•	 rekonštrukcia veľkého parkoviska 
na Záhoráckej 
•	 rekonštrukcia chodníkov pri byto-
vých domoch a pri psom cvičisku

Pripravujeme:
•	 druhá etapa zateplenia ZŠ Záho-
rácka a rekonštrukcia sociálnych za-
riadení v škole 
•	 idea zimného štadióna v areáli ZŠ 
Záhorácka 
•	 výstavba cyklotrasy od Kostolišťa 
k železničnej stanici po Záhoráckej 
•	 rekonštrukcia ulice za Korzom Parkovisko na Záhoráckej

Zateplená  budova ZŠ Záhorácka Nové podlahy na ZŠ Záhorácka
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Využívajte výhody troch 
služieb naraz
V domácnosti však často dochádza aj k iným pro-
blémom. Raz sa pokazí televízor, inokedy vypovie 
službu práčka, prípadne kvapká radiátor, či iskrí 
elektrická zásuvka. Našťastie, existujú služby, s kto-
rými vás takéto situácie nezaskočia a navyše, vďaka 
nim môžete ušetriť nemalé peniaze.

„Zákazníci môžu využiť výhody troch asistenčných slu-
žieb naraz v rámci balíka ZSE Balík Domov Komplet. 
Výhodou je, že v rámci tohto balíka im bude uhradený 

neobmedzený počet havárií a opráv spotrebičov, 
bielej a čiernej techniky v domácnosti vrátane ná-
hradných dielov, a to do výšky 200 ◊ na jednu haváriu 
alebo opravu. Navyše majú k dispozícii lekára na te-
lefóne 24 hodín denne, preplatenie nadštandardnej 
izby pri hospitalizácii do výšky 200 ◊ a taktiež zís-
kajú pomoc pri ťažkostiach s počítačom a nastavení 
domácej elektroniky, či obnovu dát z poškodených 
dátových nosičov,“ informuje Marián Ponechal, vedúci 
tímu propozícií a analýz v ZSE. 

ZSE poskytuje aj ďalšie služby, ktoré zákazníkom 
pomáhajú ušetriť peniaze a starať sa o bezpečný 

a bezproblémový chod domácnosti. „K elektrine 
a plynu majú naši zákazníci možnosť aktivovať si 
bezplatné služby Elektrina a Plyn so zárukou. Ide 
o nonstop havarijné služby, v rámci ktorých zákaz-
níkom zabezpečíme príchod technika pri havárii 
elektriny alebo plynu do 2 hodín a práce spojené 
s odstránením havárie do 150 ◊ zadarmo. Sme radi, 
že vďaka našim asistenčným službám sme doteraz 
mohli zákazníkom ušetriť viac ako milión eur,“ dopĺňa 
Marián Ponechal zo ZSE. 

Inovácie, ktoré prinášajú 
pohodlie a úsporu

Možnosť úspor však nie je jedinou výhodou nových 
služieb od ZSE. ZSE nedávno prišlo na trh s novou 
produktovou značkou ZEON, pod ktorou prináša 
svojim zákazníkom práve inovatívne riešenia. 

„Sme experti v kompletných energetických rieše-
niach. Našim zákazníkom sme v poslednom období 
dodali a inštalovali približne 350 riešení so solárnymi 
kolektormi ZEON Solar a viac ako 180 riešení s foto-
voltickými panelmi ZEON Fotovolt. Stovky zákazní-
kov po celom Slovensku využívajú naše riešenie pre 
inteligentnú domácnosť ZEON Smart Domov. Tento 
rok prichádzame s novinkou ZEON Klima, v rámci 
ktorej ponúkame špičkové japonské klimatizácie 
za dostupné ceny. Naše klimatizácie sú v úspornej 
energetickej triede A+ až A++ a sú veľmi tiché. Na-
vyše, iba u nás zákazník získa až o 20 % výhodnejšiu 
cenu za dodávku elektriny počas mesiacov júl a au-
gust, kedy je predpoklad zvýšenej spotreby elektriny. 
Ďalšou výhodou je predĺžená záruka na 4 roky 
a servis s čistením a výmenou filtra v nasle-
dujúcom roku zadarmo. Záujemcovia o ZEON 
Klima nám môžu nezáväzne nechať kontakt na 
www.zeon.sk/klima a my ich budeme kontaktovať,“ 
dodáva Marián Ponechal zo ZSE. 

Zákazníkom sme vďaka 
našim službám ušetrili 
viac ako milión eur
Už sa vám niekedy stalo, že ste po zabuchnutí dverí na dome 
či v byte zistili, že pri sebe nemáte kľúče? Toto zaváhanie vás 
môže stáť aj 60 ◊. 

Malacky hlas_258x343mm_06.04.indd   1 10.4.2018   11:43
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S tichou spomienkou 
k Tvojmu hrobu chodíme, 

pri plamienkoch 
sa za Teba modlíme. 

28. apríla si pripomíname 
25. výročie úmrtia našej milovanej 

babičky pani Terézie Plhalovej. 

S láskou a úctou v srdci spomínajú 
vnučka Táňa s manželom Jozefom 

a pravnuk Pavel s rodinou. 

Spi sladko, 
snívaj svoj večný sen, 

v spomienkach sme pri Tebe 
každý deň. 

10. apríla sme si pripomenuli 
3. výročie úmrtia našej mamičky 

a babky Márie Hrúzovej z Malaciek. 

S láskou a úctou spomínajú syno-
via, dcéry, vnúčatá a ostatná rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 

s nami tichú spomienku.

6. mája si pripomenieme
10. výročie náhleho odchodu 

manžela, otecka a dedka 
Miroslava Móru.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku 

a modlitbu.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. 
Len láska, úcta a spomienky 

v srdciach zostávajú.

16. apríla sme si pripomenuli 
3. výročie úmrtia našej milovanej 
Marcelky Dávidovej z Malaciek.

S láskou a úctou spomína manžel 
Emil a blízka rodina. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

SPOMIENKY

  Vítame medzi nami:
Hanka Hindrová * 4. 4. 2018
Linda Sokolová * 7. 4. 2018

  Povedali si ÁNO:
Monika Malá a Marek Baráth
Soňa Šefčíková a František Vávra
Mária Poláková a Adam Škoda 
Jana Rybárová a Michal Lím

  Opustili nás:
František Kopča, Malacky, *1930

Ján Balcar, Pernek, *1951
Martin Dujnič, Lozorno, *1939
Radoslav Sedlák, Malacky, *1954
Jozef Galba, Gajary, *1938
Ján Samel, Malacky, *1953
Peter Hegedűs, Mor. Svätý Ján, *1937
Helena Lepiejza, Malacky, *1927    
Michal Mízner, Malacky, *1959
Anton Šarközy, Rohožník, *1962
Jozef Nemec, Malacky, *1960
Mária Rybárová, Malacky, *1931
Jaroslav Mojžiš, Malacky, *1952
Martina Osuská, Malacky, *1979
Ján Kotes, Kuchyňa, *1935
Štefánia Pekárková, Malacky, *1944

MALACKÁ MATRIKA 
od 2. 4. do 23. 4. 2018

27. apríla si pripomenieme 
nedožité 90. narodeniny 

Jindricha Kožucha z Malaciek.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S láskou dcéry s rodinami.

Škôlkari sa predviedli 
na Záhoráckom slávičkovi 
 Záhorácky sláviček je súčasťou ok-
resnej akcie organizovanej Materskou 
školou v  Malackách s  názvom Záho-
rácky päťlístok. Skladá sa z  piatich 
podujatí: Kreslím,	 kreslím,	maľujem, 
Mám básničku na jazýčku, Záhorác-
ky sláviček, Tancuj, tancuj a Športo-
vá olympiáda. Po úspešnom kreslení 
a recitovaní ukázali škôlkari svoj talent 
aj v spievaní. Záhorácky sláviček sa ko-
nal v MŠ na Bernolákovej ulici. Zúčast-
nilo sa na ňom 26 detí zo všetkých elo-
kovaných pracovísk MŠ v  Malackách, 
ale aj z  Jakubova,  Zohoru, Sološnice, 
Plaveckého Mikuláša a Suchohradu.
 Podujatie otvorili domáci škôlka-
ri spoločným tanečným vystúpením, 
po ktorom už nasledoval spev. Smelí 
predškoláci zaspievali Červené jabĺč-
ko, Slovenské mamičky, Tenká som ja, 
tenučká, Černá vlna na bílém barán-
ku, Močila konope, močila a  ďalšie. 
Najčastejšie však odzneli pesničky 

Po nábreží koník beží a  Sedemdesiat 
sukieň mala. Napriek drobnej tréme 
deti podali skvelý výkon a domov si 
odniesli diplom a malý darček v po-
dobe predškolskej výbavy. Potlesk 
patrí nielen deťom, ale aj pani uči-

teľkám, ktoré sa zúčastnili na prípra-
ve a zorganizovali opäť skvelé podu-
jatie s výbornou atmosférou.

Text: N. Bednáriková, 
foto: S. Osuský 

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Všetko najlepšie 
Anne Lichnovskej 

k 64. narodeninám želajú 
manžel Anton, sestry Iveta 

Rigáňová, Mária Karasová a Vierka 
Trávničková a brat Ali Vrbovský. 

Vnúčatá Davidko a Matúško 
Machoví prajú hodne zdravia 

do ďalších rokov. K blahoželaniu 
sa pripájajú priatelia a známi. 

BLAHOŽELANIE

Oslavy sv. Floriána

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru 
v Malackách pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána 

(patróna hasičov) pozýva na deň otvorených dverí. 

Uskutoční sa v piatok 4. mája od 8.30 do 12.00 h 
v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského 

a záchranného zboru v Malackách (Továrenská ulica č. 1).

Od 9. hodiny budú pripravené ukážky:
•	vyslobodzovanie raneného za pomoci hydraulického náradia,

•	poskytnutie prvej pomoci,
•	transport raneného sanitkou,

•	hasenie vodou a penou,
•	ukážková činnosť odboru kynológie 

a hipológie Prezídia Policajného zboru.

Návštevníci si môžu prezrieť aj hasičskú zásahovú techniku. 
Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

HaZZ

Opustila nás pani 
Žofia Lomnická 

 Členovia Jednoty dôchodcov 
Malacky s  hlbokým zármutkom 
prijali správu, že nás nečakane 
opustila naša dlhoročná členka 
Žofia Lomnická. 
 Celý svoj život venovala vý-
chove a  vzdelávaniu detí pred-
školského veku. Počas svojej 
dlhoročnej pedagogickej práce 
pripravila do života veľa malých 
Malačanov, z  ktorých sú dnes 
úspešní občania nášho mesta. Po 
skončení aktívnej pedagogickej 
činnosti sa venovala seniorom. 
Bola zakladajúcou členkou 

Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska Malacky 
a  predsedníčkou Krajskej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov Slo-
venska Bratislava.
 V  pani Lomnickej strácame 
dobrú priateľku, kolegyňu a rad-
kyňu, vždy ochotnú pomôcť. 
S  hlbokým smútkom v  srdci sa 
všetci s  našou milou Žofkou lú-
čime. Ďakujeme za všetky pekné 
chvíle, ktoré sme spolu prežili. 

D. Bukovská, 
predsedníčka JDS Malacky 



8/20188 ŠPORT 

Malackí stolní tenisti 
získali slovenský bronz!

Stolní tenisti MSK Malacky sa postarali o historický úspech. V extralige mužov obsadili v sezóne 2017/2018 
nádherné 3. miesto. Srdečne blahoželáme! 

 V boji o bronz sa stretli s  MŠK 
Vranov nad Topľou, hralo sa na dve 
víťazstvá.
V  utorok 17. apríla Malačania odo-
hrali prvý zápas na pôde súpera, 
ktorému podľahli 2:5. Body: Truksa 
1, Janči 1.
 V druhom zápase, ktorý sa hral 
v piatok 20. apríla v  Malackách, zvo-
lil skúsený kapitán družstva Jaromír 
Truksa novú taktiku. Vo výbornej do-
mácej atmosfére naši hráči zvíťazili 
5:2, čím vyrovnali skóre série na 1:1. 
Bodovali: Truksa 2, Kalužný 2 a Janči 1.
 Rozhodujúci zápas hrali opäť 
doma v  sobotu 21. apríla. Chlapci 
do večera výborne zregenerovali a aj 
vďaka svojim skúsenostiam si po-
sledný zápas postrážili. Nad mladý-

mi šikovnými Vranovčanmi Oráčom 
a  Fečom zaslúžene zvíťazili 5:1. Bo-
dovali: Truksa 2, Kalužný 2 a Janči 1.
 Jaromír Truksa, Vladimír Janči, 
Branislav Kalužný, Adam Brat a Ivan 
Josimovič – to je naša bronzová zosta-
va. Patrí im obrovské poďakovanie za 

vzornú reprezentáciu počas celej se-
zóny. Ďakujeme aj realizačnému tímu, 
mestu Malacky, sponzorom, všetkým 
divákom a priaznivcom stolného teni-
su v Malackách za dôležitú podporu! 

Text a foto: -PR-
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Dievčatá zo Štúrky zvíťazili 
v okresnom kole vo vybíjanej
 Športová hala Malina hostila 
okresné kolo vo vybíjanej mladších 
žiačok za účasti 11 tímov. Najskôr sa 
odohrali tri základné skupiny a  víťaz 
každej z nich postúpil do finálovej 
skupiny. Po minulom roku, keď sa 
naše dievčatá stali majsterkami Slo-
venska, sa na ďalšie boje veľmi tešili. 
Z  minuloročnej zostavy ich zostalo 
v tíme až osem, a tak boli pred turna-
jom papierovými favoritkami. Vo svo-
jej základnej skupine na ZŠ Záhorácka 
porazili ZŠ Závod 20:2, ZŠ Gajary 19:10 
a  ZŠ Záhorácka Malacky 17:4. Zabez-
pečili si tak postup z prvého miesta do 
finálovej skupiny v ŠH Malina. 
 Vo finálovej skupine najskôr 
zdolali ZŠ Stupava 20:10. V posled-
nom zápase sa podľa očakávaní 
a výsledkov v priebehu turnaja stretli 
dve najlepšie a neporazené družstvá, 
Štúrka a Rohožník. Dievčatá počas ce-

lého duelu nepustili súperky praktic-
ky k ničomu a zvíťazili až príliš hladko 
20:3. Okresným turnajom tak preleteli 
s obdivuhodným skóre 96:29. Žiačky 
zo Štúrky sa tak šiestykrát po sebe 
stali majsterkami okresu a postúpili 
na majstrovstvá kraja. Tejto generácii 
dievčat sa to podarilo už trikrát.
 V  tomto školskom roku nás re-
prezentujú Eva Balaščíková, Laura 

Walterová, Aneta Mrázová (7. A), 
Melánia Kršková, Vanesa Horvát-
hová, Aneta Vanišová, Nikol Jur-
kovičová (6. A), Kristína Sabová, 
Vanda Petrivalská, Miriam Pavla-
čičová, Magdaléna Mrázová (6. B) 
a  Cyntia Chmelová (5. B).  K úspe-
chu aj k postupu im blahoželáme 
a držíme palce v krajskom kole. 

Text a foto: P. Ondruš  

Poďakovanie z MŠ Rakárenská 
 Deti z Materskej školy na Raká-
renskej ulici sa nedávno zúčastnili na 
plaveckom výcviku. Materská škola 
ďakuje autobusovej doprave L plus L, 

ktorá škôlkarov celý týždeň bezpečne 
a načas vozila do plavárne. 

MŠ

Spoznávame Záhorie 
s Martinom: rodinný 
výlet na Plavecký hrad
 V  sobotu 7. apríla sme s  deťmi 
z krúžku i niektorými rodičmi využili 
nádherné počasie a vyrazili na zná-
mu zrúcaninu Plaveckého hradu. Po 
vstupe do lesa nás uvítala intenzív-
na vôňa medvedieho cesnaku. Deti 
a  dospelí počas stúpania na hrad 
obdivovali rozkvitnuté chochlačky 
a  dozvedeli sa veľa zaujímavostí 
nielen o  prírode Plaveckého krasu, 
ale i histórii Plaveckého hradu. Od-
menou za námahu bol nádherný 
výhľad na Záhorskú nížinu a  Malé 
Karpaty, časť Veterlína, Kršlenice 
a Jelenej hory. 

 Po oddychu na zrúcanine sme 
pokračovali okolo Pohanskej, na 
vrchole ktorej sa v minulosti nachá-
dzalo významné keltské opevnené 
sídlo – tzv. oppidum.  Cez sedlo Ba-
borská a  lúky sme sa znovu dostali 
do Plaveckého Podhradia. 
 Krúžok Spoznávame Záhorie 
s Martinom je stále otvorený pre deti, 
ktoré majú rady výlety do prírody. Bliž-
šie informácie radi poskytneme v Cen-
tre voľného času (Rázusova ulica, Ma-
lacky) alebo na www.malacky.sk. 

Text a foto: M. Mráz

FC Malacky po druhýkrát 
v sezóne stratil body
 Malackí futbalisti remizovali 
v  22. kole štvrtej ligy BFZ (nedeľa 22. 
apríla) s Rusovcami 1:1. Je to ich dru-
há remíza v sezóne, vôbec prvá v jar-
nej časti, a  tak naďalej neohrozene 
okupujú prvú priečku tabuľky. Mala-
čania na ihrisku tretieho celku súťa-
že viedli od 16. minúty 1:0 zásluhou 
Rastislava Havlíka. Zdalo sa, že prida-
jú svoje 21. víťazstvo v sezóne, avšak 
dvadsať minút pred koncom domáci 
vyrovnali na konečných 1:1. Najbliž-
ší zápas odohrajú malackí futbalisti 
v  nedeľu 29. apríla, keď o  17.00 h 
v  Zámockom parku privítajú druhý 

tím súťaže OŠK Slovenský Grob.

MFK Rusovce – FC Malacky 1:1 (0:1)
Góly: 69. Matúš Keszi – 16. Rastislav 
Havlík
Zostava FC Malacky: Ondrej Klempa – 
Lukáš Rupec, Štefan Kovárik, Jaroslav 
Zváč – Daniel Čeřovský (Pavol Micha-
lovič), Juraj Miklušičák (Tomáš Mifko-
vič), Vladimír Ronec, Martin Sloboda 
(Denis Michalek) – Rastislav Havlík 
(František Lörinczi), Jakub Hitmar (Mi-
chal Prečuch), Pavol Uhrinec (C).

M. Binčík 

46. ročník Behu oslobodenia 
a 12. ročník Pohára CVČ (propozície)
Usporiadateľ: Mesto Malacky, CVČ, 
                           TJ STROJÁR, AC, AD HOC 
Záštita: Komisia pre vzdelávanie, 
                mládež a šport MsZ 
Termín: 8. máj (utorok)
Miesto: futbalový štadión 
               v Zámockom parku
Riaditeľ pretekov: Anton Pašteka
Tajomníčka: Alžbeta Šurinová
Hlavný rozhodca:  Petr Filip

   8.00 -    9.30 h prezentácia, 
  nástup, otvorenie
   9.30 - 10.30 h súťaže žiakov
10.30 - 10.45 h súťaže dorastu
10.45 - 11.00 h súťaže dospelých
11.15 h                 vyhlásenie výsledkov

Vekové kategórie a dĺžka tratí:
•	najmladší	žiaci	 1.	- 2.	roč.	ZŠ	 200	m

•	najmladšie	žiačky	1.	- 2.	roč.	ZŠ	 200	m
•	mladší	žiaci	I.	 3.	- 4.	roč.	ZŠ	 300	m
•	mladšie	žiačky	I.	 3.	- 4.	roč.	ZŠ	 300	m
•	mladší	žiaci	II.	 5.	- 7.	roč.	ZŠ	 400	m
•	mladšie	žiačky	II.	 5.	- 7.	roč.	ZŠ	 400	m
•	starší	žiaci	 8.	- 9.	roč.	ZŠ	 800	m
•	staršie	žiačky	 8.	- 9.	roč.	ZŠ	 600	m
•	dorastenky	 15 - 18 rokov 1 000 m
•	dorastenci	 15 - 18 rokov 2 000 m
•	ženy	 od 19 rokov 1 000 m
•	muži	 od 19 rokov 3 000 m 

*  Žiaci budú bojovať o  Pohár 
Centra voľného času. Prvých päť 
pretekárov v  každej kategórii sa 
bude bodovať a  súčet určí víťaz-
nú školu. Podujatie je súčasťou 
hodnotenia o najaktívnejšiu školu 
v  zapojení sa do celomestských 
športových akcií.

*  Prví traja v každej kategórii získa-
jú vecnú cenu a diplom. Vecnú cenu 
získajú i  najmladší a  najstarší účast-
ník pretekov. Ocenená bude aj účasť 
rodín s  najväčším počtom účastní-
kov (minimálne 1 dospelý a 2 deti)

*  Pretekár môže štartovať iba v jed-
nej (svojej) vekovej kategórii. Štart je 
v pretekoch na vlastné riziko. Protest 
možno podať u  hlavného rozhodcu 
do 15 minút po skončení preteku 
príslušnej kategórie s vkladom 2 €.

*  K  dispozícii sú neuzamykateľné 
šatne (iba na prezlečenie). Za odlo-
žené veci sa neručí.

Organizačný výbor 
Behu oslobodenia


