
Našťastie, zdá sa, že obavy nie sú 
namieste. „Mnohí ste sa báli, že po 
poslednom požiari to majú zrátané 
aj pôvodné domčeky z Pezinskej ulice. 
Nemajú. S majiteľom areálu sme sa 
do hodli, že zostanú. V  týchto dňoch 
ich oba zabezpečuje. Budú dokonca 

zakomponované do architektonickej 
sú ťaže celej zóny. Budeme hovoriť aj  
o tom, že by ich mesto dočasne pre
vzalo do správy, aby sme ich uchránili 
pred vandalmi,” vysvetlil primátor Ju
raj Říha.

Pozemok je už vyčistený od zvyš

kov starej haly. Aj napriek nebezpe
čenstvu, ktoré predstavoval pohyb 
po polozborenej budove, sa tam 
stre távali bezdomovci či vandali, ale  
aj zvedavci, ktorých lákalo toto spust  
nuté miesto preskúmať. Podľa na
šich informácií aktuálne prebiehajú 
rokovania, za akých podmienok by 
mesto mohlo prevziať starostlivosť 
o domčeky do vlastných rúk. „Kiežby 
mal rovnaký prístup k mestu aj vlast
ník liehovaru na Vinohrádku. A možno 
to chce iba čas a predsa len precitne,” 
uzavrel primátor.

Zvažuje sa tiež, čo bude s budo
vou bývalého sila, ktoré je vidno aj 

z diaľky a jeho silueta pripomína dve 
postavy. O  jeho budúcnosti sa ešte 
definitívne nerozhodlo, avšak ako 
sme sa dozvedeli, mesto nevylučuje, 
že by sa tiež využilo v rámci zóny.

História píly
Malackú pílu neďaleko Zámocké

ho parku založili Pálffyovci v 19. sto
ročí (predtým bola píla na Rakárni). 
Keď bola koncom 19. storočia vybu
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úvodník

Testovanie
 nás stálo 
takmer
 15-tisíc eur
Náklady na plošné testovanie v Ma
lackách dosiahli výšku 14  720,76 €.  
Túto sumu mesto zdokumentovalo 
a odovzdalo okresnému úradu, pro
stredníctvom ktorého by mal štát 
náklady preplatiť. Vyčíslená suma  
obsahuje materiálové vybavenie od
berných miest, personálne zabezpe
čenie, informovanie verejnosti, stra
vu pre personál a  prevádzkové ná
klady. Podľa dostupných informácií 
by mal štát samosprávam preplatiť 
náklady do konca tohto roka.           -lp-

Strecha kina 
je už hotová

str. 2

Malacké zborníky 
sú na internete

str. 5

opäť prichádza 
Art Club 2002

str. 5

 Darujte kúsok 
svojho srdca

str. 7

Rozhovor 
s víťazom veľkej 
pardubickej

str. 8

Dobro a zlo
Nadpis tohto úvodníka mohol byť 

aj opačný, teda Zlo a  dobro. Verziu 
Dobro a zlo som zvolila skôr pocito
vo a  vlastne aj racionálne. Nielenže 
je to podľa abecedy, čo je asi to naj
spravodlivejšie poradie na svete, ale 
predovšetkým preto, že dobro je vždy 
a  v  akejkoľvek súvislosti sympatic
kejšie.

S konfliktom dobra a zla sa každý 
z  nás stretával od malička. Najskôr 
v rozprávkach, neskôr aj v každoden
nom živote. Zlo je často plíživé, avšak 
veľakrát je nadmieru viditeľné a po
čuteľné. Dobro až tak veľmi nekričí.

V  mestských médiách veľmi radi 
informujeme o  dobrých skutkoch. 
Tohto roku ich bolo – na našu veľkú ra  
dosť – veľa. Tak napríklad: Malackí 
zberači opakovane zbierali v prírode  
odpadky, tento rok okrem iného vy
čistili lokalitu Tri duby. Naše seniorky 
z  Jednoty dôchodcov na jar počas 
prvej vlny pandémie ušili a  darovali  
množstvo rúšok. Dobrovoľníci nedáv 
no zadarmo pomáhali pri plošnom 
testovaní na ochorenie Covid19. Or
ganizácia Vstúpte do stala peniaze 
z  dražby obrazov, ktoré vytvorili jej 
klienti pod gesciou výtvarníčky Ru
ženky Habovej. Do prá ce sme jazdili 
na bicykloch namiesto autami. Žia
ci základných škôl v  okresnej súťaži 
písali a  kreslili, ako pomohli svojim 
menej šikovným či inak znevýhod
neným spolužiakom a  kamarátom. 
Mestskí policajti zachránili život do
rezanému taxikárovi.

Dobro môžeme robiť v každoden
ných maličkostiach, každý podľa svo
jich možností. O  niektorých sa dočí
tate aj v  tomto vydaní Malackého 
hlasu. Môžete darovať krv či pripraviť 
vianočný balíček pre seniorov v  do
movoch sociálnych služieb. Môžete 
podporiť mestské centrum kultúry 
– trebárs nákupom knihy alebo su
venírov. Môžete prísť na výstavu Art 
Clubu 2002, a  podporiť tak našich  
výtvarných umelcov. Môžete si zo
brať si psíka na adopciu z  malackej 
karanténnej stanice. Karma má ad
resu každého z nás.

Ľ. Pilzová 

Sčítanie je rozdelené na dve eta
py. Prvou je sčítanie domov a bytov  

(v rokoch 2020 a 2021), druhou bude 
sčítanie obyvateľov (v roku 2021).

Sčítanie obyvateľov 
 Sčítanie obyvateľov sa síce začne 

až v polovici februára, avšak dôležité 
je, kde má obyvateľ trvalé bydlisko 
v  rozhodujúcom okamihu sčítania,  
t. j. o polnoci z 31. decembra 2020 na  
1. januára 2021.

Každý obyvateľ by sa mal sčítať 
sám tak, že vyplní formulár na inter
netovej stránke Štatistického úradu 
SR. Samozrejme, myslí sa aj na tých, 
ktorí nemajú technické možnosti,  
prípadne im chýbajú internetové 
zručnosti. V  takom prípade môže 
obyvateľ využiť tzv. kontaktné mie
sto, ktoré vznikne aj v Malackách. Za 
imobilnými, staršími a chorými oby
vateľmi príde osobne na ich požia
danie tzv. mobilný asistent sčítania. 
Sčítanie je pre obyvateľov povinné.

Zachraňujeme domčeky na Píle
Rozsiahly areál bývalej malackej píly postupne mení svoju tvár. na 
časti pozemkov vzniklo mestské záchytné parkovisko, ktoré od sep-
tembra 2019 slúži verejnosti. v ďalšej časti by mala vyrásť mestská 
športová aréna. Pozemky v tejto lokalite okrem mesta vlastní aj súk-
romný majiteľ.  Ten prisľúbil, že do začiatku výstavby športovej arény 
vyčistí svoj areál od pozostatkov stavieb. Mnohí sa však pýtajú, čo sa 
stane s pôvodnými domčekmi, ktoré ešte stoja. Majú totiž historickú, 
estetickú aj technickú hodnotu.

Začalo sa

v júni tohto roka sa začal rozsiahly projekt Sčítanie obyvateľov, do-
mov a bytov. Ide o   štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou na 
celom svete. naše sčítanie je súčasťou celosvetového programu pod 
záštitou Európskej únie a organizácie spojených národov. Sčítanie 
predstavuje zdroj informácií a štatistických údajov o stave spoločnos-
ti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruk-
túrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Rozhodu-
júci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc  
z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.
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Záujemcovia o bezplatné testovanie na ochorenie Covid-19 môžu 
v Malackách využiť odberné miesto v areáli nemocnice pred polik-
linikou (biele unimobunky). Prevádzkuje ho spoločnosť MEdIREX 
GRoUP. doterajšie odberné miesto, ktoré zabezpečoval Hasičský 
a záchranný zbor na Legionárskej ulici, sa v týždni od 16. do 20. no-
vembra neotvára.

Na budove malackého kina už 
svieti nová strecha. V uplynulých týž
dňoch tam pracovali tesári a  klam
piari, aby opravili starú, nefunkčnú 
strechu, ktorá netesnila a počas daž
ďov zatekala. Plechy boli nahradené 
estetickou škridlou, v  podkroví sa 
doplnilo nové latovanie a navyše pri
budla aj poistná vrstva hydroizolácie. 

Kino je v prevádzke pravdepodob
ne od začiatku roka 1927. Po takmer 
sto rokoch prevádzky si zaslúžilo 
všet ky investície, ktoré doň boli vlo
žené v  posledných rokoch. Od vla
ňajška má kvalitný zvukový systém 
a tento rok pribudol moderný lasero
vý projektor. Mimochodom, naše ki
no je prvým jednosálovým kinom na 
Slovensku s  takouto kvalitnou pre
mietacou technikou. Kino sa už teší 
na svojich návštevníkov po vynúte
nej pauze, spôsobenej hygienickými 
opatreniami.

Investície do obnovy mestského 
majetku by mali pokračovať. Mesto 
plánuje v budúcom roku zrekonštruo
vať strechu synagógy a  pravdepo
dobne aj strechu mestského úradu. 
V  prípade dobrej finančnej situácie 
by mal kompletnú opravu podstúpiť 
zámocký múr v  úseku pozdĺž ulice 
Duklianskych hrdinov.

Text: -lp-, foto dron: d. krakovský, 
historické foto: Malacké pohľady

každoročne 11. novembra si celý svet pri-
pomína pamiatku vojnových obetí. dá-
tum 11. november nie je náhodný: práve  
v  tento deň v  roku 1918 o  11. hodine 
a  11. minúte sa podpisom prímeria pri 
francúzskom meste Compiègne skonči-
la I. svetová vojna. Preto sa symbolicky 
tento deň stal dňom veteránov (v rôz-
nych verziách deň vojnových veterá-
nov či deň červených makov) a v širšom 
zmysle dňom obetí všetkých konfliktov.

Pamiatku obetí všetkých vojen a  ozbroje
ných konfliktov si každoročne pripomíname aj 
u nás pri pomníku padlých na Radlinského ulici. 
Zo známych dôvodov sa v tento deň nemohla 
konať tradičná spomienka. Členky Jednoty dô
chodcov Slovenska v Malackách v mene všet
kých obyvateľov nášho mesta položili kyticu 
k pamätníku a zapálili sviečky. 

Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme.
Na oblohe škovránky
statočne svoju pieseň spievajú,
hukotom zbraní pod nimi neprestajne rušenú.

My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.

Do vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ. 

Ak by vám zhasla, spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.

John McCrae: na flámskych poliach 

Táto báseň sa stala symbolom 1. svetovej 
voj ny. Jej autorom je chirurg John McCrae, 
ktorý sa v máji 1915 zúčastnil na veľkej krva
vej bitke o belgické mestečko Ypres. Hoci bol 
lekárom, nevedel si zvyknúť na utrpenie a bo
lesť, ktoré tam zažil.

deň vojnových obetí má tri symboly 
Prvým sú kvety červených makov, ktoré za

kvitli nad hrobmi tisícov padlých pri Ypres.
Druhým symbolom je 22-tonový zvon z ta

lianskeho Roverata. Je odliaty zo zbraní a ná
bojníc, ktoré pozbierali na okolitých bojiskách 
obyvatelia mesta. 

Tretím symbolom sú plamienky horiacich 
sviečok. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

 Pamiatka vojnových obetí – 102 rokov od skončenia I. svetovej vojny

Prvé mobilné odberné miesto 
otvo rili v  pondelok 9. novembra 
v  are áli Záchrannej brigády (HaZZ) 
na Továrenskej ulici. Vysoký počet 
záujemcov však skomplikoval dopra
vu v tejto lokalite, preto sa po dvoch 
dňoch testovanie presunulo na Le
gionársku ulicu.

Aj v nemocnici sa testuje antigé
novými testami, čo znamená, že po
stup je presne ten istý, ako bol počas 
plošného testovania (registrácia, vý
ter, čakanie na výsledok, certifikát).

Odberné miesto v nemocnici má 
zatiaľ stanovené otváracie hodiny do 
piatka 20. novembra. 

Aktuálne informácie a  prípadné  
zmeny zverejňujeme na stránke mes  
ta www.malacky.sk a na facebooku.

Text: -lp-, foto: -otano-

V príprave siete mestských cyklotrás nastali zmeny. Pôvodne avizovaná pr
vá etapa Družstevná – Radlinského bude druhou v poradí. Mesto muselo za
staviť proces verejného obstarávania z dôvodu nevyhnutných zmien projektu. 
Prvou cyklotrasou bude teda úsek Pezinská – priemyselný park. „Už obstará
vame dodávateľa. Radi by sme ho zazmluvnili ešte počas decembra, aby sa s vý
stavbou začalo už úvodom budúceho roka,” vysvetlil primátor Juraj Říha.

Na spomínané dva úseky, teda Družstevná – Radlinského a Pezinská – prie
myselný park, už samospráva získala financie z eurofondov. Pri tretej trase 
(Partizánska – Cesta mládeže) sa o dotácie uchádzame. Mesto súbežne pripra
vuje ďalšie úseky budúcej siete mestských cyklotrás, ktorými sú Pezinská – Pa
dzelek a 1. mája – Sasinkova.

-red-

 Bezplatné testovanie
 na ochorenie Covid-19 je
 po novom v nemocnici

odberné miesto nemocnica:
Štvrtok – 19. novembra od 8.00 h do 13.00 h
Piatok – 20. novembra od 12.30 h do 15.00 h

Strecha kina je už hotová

v akom štádiu sú dlhoočakávané
 mestské cyklotrasy?

PýTATE SA:

Testovanie je bezplatné.
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dovaná pozdĺž píly železnica, Pálffy
ovci nechali vybudovať vlastnú lesnú 
železničku – štrečku, pomocou ktorej 
sa zvážalo drevo z Karpát priamo na 
pílu.

Správcom píly v pálffyovskom 
ob dobí bol František Hanuš, ktoré
ho sem povolali z Moravy. Jeho syn 
Fridrich dlhé roky učil telocvik na  

tu najšom františkánskom gymnáziu.
Píla fungovala ďalej v priebehu 

20. storočia aj po odchode Pálffyov
cov. S jej prevádzkou sa skončilo na 
prelome 20. a 21. storočia. Čo nezničil 
zub času, zničili požiare. Nádej, že sa  

podarí zachrániť aspoň posledné his
torické budovy na píle, je teda veľmi  
reálna. Aký to kontrast s  osudom 
iných pamiatok v Malackách – Malé
ho kaštieľa, starej fary na Záhoráckej  
či hostinca Bersón. Tie sa, žiaľ, zacho

vali iba v spomienkach a na starých 
fotografiách.

Text: Ľ. Pilzová s využitím informácií 
z www.malackepohlady.sk, 

foto: S. osuský, 
archív Múzea Michala Tillnera

SAMOSPRÁVA  

Miesto práce: ZŠ Štúrova 142/A, Malacky
Termín nástupu: 1. január 2021
Pracovný úväzok: 100 %
Pracovný pomer: na dobu určitú

Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o prijatie do zamestnania,
•  štruktúrovaný životopis s uvedením telefo

nického a emailového kontaktu,
•  fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
•  písomný súhlas so spracovaním osobných 

údajov.

Všetky požadované doklady je potrebné do
ručiť najneskôr do 27. novembra 2020 na ad
resu: Základná škola, Štúrova 142/A, 901 01  
Malacky alebo na zssturma@zssturma.sk. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú po
zvaní na pracovný pohovor.

  ASISTEnT UČITEĽA

Základná zložka funkčného platu: 
•  817,50–915,00 € (v závislosti od dosiahnuté

ho vzdelania)

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a podmienky prijatia:
•  úplné stredné vzdelanie v zmysle zákona  

č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamest nan-
coch a odborných zamestnancoch a o zme ne 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výsku
mu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných 
pred pokladoch pedagogických a odborných 
zamestnancov,

•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka.

  ŠkoLSký PSYCHoLÓG 

Základná zložka funkčného platu:
1064,50 – 1336 € (v závislosti od dosiahnutého 
vzdelania)

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a podmienky prijatia:
•  vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona  

č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnan
coch a odborných zamestnancoch a o zme  
ne a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výsku 
mu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných 
predpokladoch pedagogických a odborných 
zamestnancov,

•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka.

  ŠkoLSký ŠPECIÁLnY PEdAGÓG 

Základná zložka funkčného platu:
1064,50 – 1336 € (v závislosti od dosiahnutého 
vzdelania)

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a podmienky prijatia:
•  vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona  

č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnan
coch a odborných zamestnancoch a o zme 
ne a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výsku
mu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných 
predpokladoch pedagogických a odborných 
zamestnancov,

•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka.

Základná škola na Štúrovej ulici ponúka tri voľné pracovné miesta:

asistent učiteľa, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg 

Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme na mobilnom telefónnom čísle 0905 738 794, kontaktná osoba: Mgr. dušan Šuster, riaditeľ ZŠ Štúrova.

 Zachraňujeme
 domčeky na Píle

Pán primátor, zachovajte indus
triálne a historické prvky mesta.

Malacká píla je moje detstvo. Pre
žili sme spolu v  jednom z domče
kov s  mojimi rodičmi veľa krás
nych chvíľ.

Veľmi sa teším, že tie domčeky za
chováte, a verím, že sa s citom za
komponujú do nového projektu.

Je to naša história. Držím palce, 
aby to vyšlo.

Sčítanie domov a bytov
Sčítanie domov a bytov sa začalo 

1. júna a  potrvá do 12. februára bu
dúceho roka. Na tomto sčítaní sa ne
podieľajú obyvatelia. Vykonávajú ho 
samosprávy. Okrem adresy (ulica, sú
pisné číslo, orientačné číslo) a zeme
pisných súradníc sa zisťujú napríklad 
aj tieto údaje: forma vlastníctva, roz
loha, prípojky (vodovod, kanalizácia, 
plyn), počet podlaží, počet obytných  

miestností, typ kúrenia, obdobie vý
stavby, či sú obnovené okná alebo 
obvodový plášť atď.

Poverení pracovníci mesta zhro
mažďujú údaje z rôznych dostupných  
zdrojov – kataster, Bratislavská vo
dárenská spoločnosť, Slovenský ply
nárenský priemysel, stavebné a ko
laudačné rozhodnutia, systém SMAR
TMAP, správcovia bytových domov. 
Ďalšie informácie: www.statistics.sk 
– web Štatistic kého úradu SR

Ľ. Pilzová 

Stav sčítania bytov v Malackách 
k 13. novembru (počet)
• úplné  5 133
• neúplné   3
• rozpracované 1 807
• needitované 2 781
• zrušené 4 581

Stav sčítania bytov v Malackách 
k 13. novembru (%)

Začalo sa sčítanie obyvateľov,
 domov a bytov

Prečo je dôležité sčítať sa a mať trvalé bydlisko v Malackách? 
•   zápisy detí do materskej či základnej školy,
•   poskytovanie sociálnych služieb mesta (sociálny taxík, umiestnenie v za

riadení opatrovateľskej služby atď),
•   od oficiálneho počtu obyvateľov závisí, koľko mesto dostane tzv. po

dielových daní od štátu. Od toho sa odvíjajú možnosti investícií (cesty, 
chodníky, parkoviská),

•   obyvatelia Malaciek môžu využiť zľavy na športovanie (športová hala 
Malina, krytá plaváreň).

Dokončenie zo strany 1

Dokončenie zo strany 1

Časť rodiny správcu píly Františka Hanuša.

Celkový pohľad na pílu. Lokomotíva Felicitas priviezla po lesnej železnici drevo z Malých Karpát (prelom 19. a 20. stor.).

Z dISkUSIE nA fACEBookU 

Silueta bývalého sila pripomína dve po
stavy.
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Učenie, učenie a zase učenie
Najmä v máji som sa „bavila“ pí

saním seminárnych prác a prípravou 
prezentácií. V  slovenčine pre moju 
domovskú univerzitu, v  angličtine 
pre Varšavskú univerzitu. Z nich som 
získala záverečné hodnotenie. Ča
kala ma aj jedna ústna skúška, takže 
to bol celkom náročný mesiac. Som 
však rada, že som všetko úspešne 
zvládla aj vďaka pravidelným taneč

ným online tréningom v  internátnej 
izbe, ktoré mi dodali pozitívnu ener
giu, ako aj vďaka podpore priateľov 
a rodiny.

Čiastočný návrat do života
Najprv síce celý čas s  rúškami na 

ústach a nose, neskôr už len v interié

ri a vo verejnej doprave, mohli sme sa 
začať stretávať s priateľmi. Konečne 
sme nešli na prechádzku len do po
travín, ale aj do parkov alebo do mes
ta. Po dlhom čase sme si vychutnali 
pocit sedenia v kaviarni a popíjania 
kávy. Jedli sme pizzu, ktorá nebola 
z mrazáku. S kamarátkami sme si vy
šli do mesta na nákupy. Všetky sme 
totiž mali so sebou v  podstate len 
zimné veci. Najviac vhodné do tepla 

som mala asi len rifle a  tričká s  troj
štvrťovými rukávmi. No a  úprimne, 
keď je vonku vyše dvadsať stupňov 
a  idete si s  kamošmi spraviť bar
becue na pláži pri Visle, ostatní sú 
v šortkách a krátkych tričkách alebo 
šatách, v džínsoch je celkom teplo. 
Všetko sa to ale dá v pohode prežiť, 

keď máte okolo seba fajn spoločnosť 
a navyše dobré jedlo. Skvelý zážitok 
mám aj z návštevy záhrad na streche 
knižnice Varšavskej univerzity, z pre
chádzok popri toku Visly, lemovanej 
menšími reštauráciami a barmi, z ra
ňajok v  príjemnom bistre v  centre 
mesta alebo z múzea ilúzií Cosmos. 

Tam sme so štyrmi ďalšími kamoš
mi zažili super zábavu. Do labyrintu 
v múzeu sme napríklad vliezli mini
málne päťkrát, takže si viete predsta
viť to detské nadšenie v našich „do
speláckych“ očiach.

Prvý a jediný výlet za celý pobyt
Alebo ako sa štyri Slovanky (dve 

Slovenky, Poľka a  Ruska) vybrali tri 
hodiny vlakom na dva dni do Gdan
ska. Hviezdy nám boli naklonené 
a napriek hláseným búrkam bolo po 
celý čas príjemné počasie bez daž
ďa. Prvý deň sme strávili v   mesteč
ku Sopot, ktoré preslávilo najdlhšie 
drevené mólo v Európe a tiež známy 
hudobný festival, kde kedysi vystu
povali Karel Gott či Helena Vondráč
ková. V  stánku kúsok od  pláže sme 
si vychutnali vafle poliate  ovocným 
želé. Ako nám prezradila kamarátka 
z Poľska, vafle sú tu pri pláži typickým 
jedlom. Prechádzali sme sa po pláži 
a móle a dokonca sme vyplávali na 
more pirátskou loďou. Síce nerady, 
ale pomaly sme opustili pobrežie 
Baltského mora a  zamierili vlakom 
do Gdanska. Toto históriou pretkané 
mesto sme preskúmali na ďalší deň 
aj vďaka úžasnému sprievodcovi na 
Free Walking Tour (forma prehliadky 
mesta miestnymi obyvateľmi, kde 
o výške finančnej odmeny pre sprie
vodcu rozhodujete vy sami podľa 
vlastnej spokojnosti).

Rozlúčka s Poľskom
Pobyt som zakončila s  partiou 

kamarátov rozlúčkovým bowlin
gom, posedením v čokoládovni (áno, 
v Poľsku, a nie, nedala som si čoko
ládu, ale čaj, hoci poľská čokoláda 
v Poľsku chutí lepšie než poľská čo
koláda na Slovensku) a prechádzkou 
po meste.

Odchod z  Poľska prekonal moje 
očakávania. Týždeň pred odchodom 
ešte nič nebolo isté, a  kým som sa 
dostala k  nejakej relevantnej infor
mácii, stálo to veľa nervov. Našťastie 
sa tesne pred dňom môjho plánova
ného odchodu otvorili hranice. Poľ
sko bolo zaradené medzi bezpečné 
krajiny a  ja som po návrate domov 
nemusela absolvovať povinnú karan
ténu ani test na COVID19.

Čo mi Erasmus dal a vzal
Na záver by sa hodilo zhodnotiť 

plusy a  mínusy pobytu v zahraničí. 
Hm... Rozhodne som sa zlepšila v an
gličtine, ktorou sme komunikovali 
v škole aj so zahraničnými študentmi. 
Spoznala som skvelých ľudí, rozšírila 
si obzory, vyskúšala som si iný spô
sob výučby, osamostatnila som sa 
a zlepšila sa vo varení. Okrem iného 
mi Varšava prirástla k srdcu, a keď to 
bude možné, rada ju opäť navštívim.

O negatívnych stránkach mobili
ty musím porozmýšľať o niečo viac. 
Možno trochu odradzujúca bola mä
túca byrokracia pri vybavovaní po
bytu. Rozhodne však neodporúčam 
vzdať to len preto, lebo neviete, ako 
vypísať tlačivo. Všetko sa dá, keď sa 
chce, a  s  pomocou domovskej ale
bo zahraničnej univerzity som to 
v  pohode zvládla. Na mieste bolo 
náročné (ale nie nemožné) prvotné 
vykročenie z komfortnej zóny, keď 
som bola nútená hovoriť cudzím ja
zykom. Mínusom, za ktoré mohla 
práve koronakríza, bolo to, že sme 
ako zahraniční študenti prišli o mož
nosť viac preskúmať krajinu. Poduja
tia, kde sme mohli spoznať nových 
ľudí, a plánované výlety boli od mar
ca zrušené. Svoje rozhodnutie zostať 
vo Varšave do konca semestra na
priek tomu neľutujem, pretože bez 
ohľadu na situáciu bol tento Erasmus 
jedným z mojich najlepších zážitkov 
v živote.

Text: P. Arpášová, foto: archív P. A. 

vtedy na Erasme 2 – ako to dopadlo
„Pati, bude pokračovanie článku o Erasme?” pýtali sa ma často ľu-
dia, ktorí si prečítali moje rozprávanie o študijnom pobyte v za-
hraničí. Záver som totiž napísala v podsta te neukončený, ale bez 
prvotného zámeru napísať pokračovanie. no nakoniec ma časté 
otázky presvedčili a po návrate na Slovensko som sa rozhodla zhr-
núť posledný me siac môjho Erasmus+ pobytu vo varšave.

Projekt z verejných zdrojov podporil fond 
na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Žiaci 4. ročníka Základ-
nej školy na Záhoráckej 
sa ešte pred sprísnením 
opatrení zúčastnili na 
divadelnom predstavení 
bábkového divadla Pe-
tro nely dušovej Teát ra 
neline v knižnici MCk. 
Predstavenie Ja som In
na vzniklo na základe 
knižnej predlohy Gorila 
a ja od švédskej autorky 
fridy nilsson.

9ročná Inna žije v det
skom domove, nerada si 
umýva ruky a nerada sa češe. 
Riaditeľka detského domova, 
ktorá ju nemá rada, dá toto 
„vytŕčajúce” dieťa na adopciu 
Gorile, ktorá sa jedného dňa 
zjaví v detskom domove. Na
priek prvotnému strachu sa 
Inna s Gorilou zblíži. Gorila, 
mimochodom vášnivá čita
teľka, síce žije na smetisku a 

živí sa predajom „starožitnos
tí”, avšak stane sa pre Innu tou 
najlepšou spoločníčkou. Diev
čatko v nej objaví spriaznenú 
dušu, ktorej nezáleží na tom, 
či má umyté ruky, ale na nej 
samej. Dokáže jej po skytnúť 
lásku a pocit bezpečia, ktoré 
jej v detskom domove chý
bali. Do príbehu však zasiah

nu dospelí a všetko sa začne 
komplikovať! Predstavenie Ja 
som Inna rozpráva dojímavý 
príbeh o samote, prekonávaní 
strachu z ľudí a o hľadaní dô
very. Zámerom autorov bolo 
priniesť toto divadelné pred
stavenie do knižníc a vyvolať 
diskusiu o inakosti a tolerancii 
so snahou motivovať deti ku 

kritickému prehodnocovaniu 
prvých dojmov.

Text a foto: MCk

divadelné predstavenie o samote,  strachu a dôvere
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Tento rok pribudlo do zbierok Múzea Mi
chala Tillnera veľa vzácnych historických kús
kov. Podrobnejšie o  nich napíšeme v  niekto

rom z budúcich vydaní Malackého hlasu. Zatiaľ  
vám pár z  nich ponúkame prostredníctvom 
foto grafií.   foto: v. kráľovičová

Ako je otvorené
Mestské
centrum kultúry
TIk, galéria, múzeum
Pracovné dni  9.00–17.00 h
Sobota  9.00–12.00 h

knižnica
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok
10.00–12.00 h;  13.00–18.00 h
Sobota 9.00–12.00 h

Hoci sú divadlá zatvorené, 
Divadlo na hambálku prichá
dza za svojimi divákmi cez 
virtuálny priestor. Na svojom 
facebookovom profile zverej
nia záznam hry Moja fešná slečna. 
Predlohou je obľúbená romantická ko
média G. B. Shawa Pygmalion, ktorú veľ
mi úspešne sfilmovali pod názvom My 

Fair Lady s očarujúcou Audrey 
Hepburn v hlavnej úlohe.
Divadlo na hambálku hru pre
miérovalo v  roku 2014. Mô-
žete si ju pozrieť od soboty  

21. novembra o 20.00 h až do piatku 
27. novembra. Hambálkovci sa takouto 
formou zapájajú do Noci divadiel 2020.

Text: -lp-, foto: archív

 Ľudové motívy 
v TIk-u

Keďže ľudové motívy sú stále 
veľmi obľúbené, Turistickoinfor
mačná kancelária (TIK) doplnila 
svoju ponuku o suveníry s originál 
slovenskými vzormi. Pri výbere vy
chádzali zo vzorov na habánskej 
keramike, ktoré si návštevníci mô
žu porovnať s originálnymi kúska
mi zbierkových predmetov vysta
vených v mestskom múzeu. 

Kúpou týchto suvenírov podpo
ríte nielen náš TIK, ale aj Slovenskú 
ľu do vú majoliku v Modre.

MCk

 Malacké zborníky 
sú na internete

Prvé tri zborníky Múzea Michala Tillnera Malacky a okolie 1, 2 a 3 
(vyšli v rokoch 2008, 2009 a 2010) sú už vo svojej tlačenej forme vy
predané. Preto sa Mestské centrum kultúry rozhodlo sprístupniť ich 
v elektronickej podobe vo formáte pdf na voľné stiahnutie. Malacké 
múzeum sa zároveň takto zapája do tohtoročnej neobvyklej Noci  
múzeí a galérií.           MCk

Posledné týždne 
roka sú neodmysliteľ
ne späté s  výstavou 
umelcov, združených 
pod názvom Art Club 
2002. Ich tohtoročná 
výstava bude už 19. 
v  poradí. Hoci aktuál
ne okolnosti nedovo
ľujú usporiadať tradič
nú vernisáž, umelci sa 
rozhodli otvoriť výsta
vu online. Znamená 
to, že vo štvrtok 26. no
vembra o  17. hodine 
môžete byť „na diaľku” 
prítomní na vernisáži 
prostredníctvom face
bookovej stránky Art 
Club 2002 Malacky.

Výstavu môžete 
osobne navštíviť v Ga
lérii MCK od 27. no
vembra.  Všetkých sr
dečne pozývame strá
viť príjemný čas s  Art 
Clubom 2002.

-red-/foto: archív

 Nové prírastky v Múzeu Michala Tillnera

 Opäť prichádza
Art Club 2002

... šesť výtvarníkov, šesť ciest, šesť osudov, šesť pohľadov na svet 
výtvarnými očami...

 Pozývame do
 divadla  na hambálku

muzeummalacky.sk
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Žiaci základných škôl v okrese Malacky sa mohli 
zapojiť do 1. ročníka okresnej literárnej a výtvar-
nej súťaže na tému Ako som pomohol svojmu  
kamarátovi alebo spolužiakovi, ktorý je niečím 
iný (menej šikovný, znevýhodnený). Prvostup nia-
ri súťažili s  výtvarnými dielami, žiaci II. stupňa 
tvorili poéziu alebo prózu.

Spoluorganizátormi súťaže boli Úrad práce, sociál
nych vecí a rodiny Malacky, Centrum voľného času Ma
lacky, Ústredný sekretariát Slovenského Červeného krí
ža Bratislavaokolie, spoločnosť TESCO STORES SR a zá
kladné školy okresu Malacky.

Cieľom súťaže bolo poukázať na škodlivosť šikano
vania a  motivovať deti, aby rozmýšľali, ako pomôcť 
svojim kamarátom, ktorí sú iní. Organizátori chceli tiež 
odhovoriť od šikanujúceho správania čo najviac žiakov. 
Súťaž mala za cieľ aj rozprúdiť diskusiu o šikane na ško
lách. Keďže sa podstatná časť súťaže konala v období, 
keď sa na školách vyučovalo dištančne, dali sa jednodu
cho prostredníctvom vyhlásenia súťažných podmienok 
dostať k deťom kontakty pomoci pre prípad, že im nie
kto ubližoval. Napriek tomu, že súťažiaci práce odovzdá
vali elektronicky, deti museli výtvarné a literárne práce 

vypracovať len ručne, čím sa podporila ich tvorivosť 
a mohli plnohodnotne využiť čas a myslieť v čase šíre  
nia koronavírusu na pekné veci.

Do súťaže sa zapojili deti z  celého okresu Malacky, 
porotcovia vybrali 10 finalistov v  kategóriách výtvar
ných prác, poézie a  prózy. Finalistami výtvarnej a  lite
rárnej súťaže sa stali: Sandra Egidyová, veronika kla-
sová, filip kňaze, nina nerádová, viktória olejková, 
Jakub daniel Temer, viliam Tesár, Adriana Tesárová, 
Lucas Zábojník a  Jiří Zveřina. Pre pandemické opat
renia sa odovzdávanie ocenení neuskutočnilo osobne, 
hoci by si to malí umel ci zaslúžili.

Ďakujeme zástupcom všetkých spolupracujúcich 
organizácií, rodičom detí, ale tiež učiteľom a riaditeľom 
všetkých základných škôl v okrese Malacky a, samozrej
me, všetkým deťom, ktoré sa zapojili do súťaže.

Text a foto: UPSvaR Malacky 

Som žiačkou 6. ročníka. Moja spo
lužiačka sa volá Emília, je fajn dievča, 
ale má problém s  učením matemati
ky. V  žiackej knižke má samé štvorky 
a päťky. Na konci piateho ročníka skoro 
prepadla. Videla som, že potrebuje po
moc. A  keďže som s  matematikou na 
tom dobre, tak som sa jej ponúkla, že jej 
pomôžem. Súhlasila s tým, že cez letné 
prázdniny sa budeme spolu učiť.

Hneď druhý deň prázdnin sme sa 
pustili do učenia matematiky. Naším 
cieľom bolo naučiť sa uhly za jeden 
týždeň. Vysvetlila som jej, že uhly majú 
stupne. Od jedného až po tristošesťde
siat. Jej mamka nám spravila výbornú 
limonádu. Založili sme si vlastné zošity 
a učili sme sa. Samozrejme, mali sme aj 
prestávky, ale inak sme sa celý deň učili, 

aby mala na budúci školský rok dobré 
známky.

O mesiac sme na prekvapenie stih
li prebrať päť učív, čo je veľký pokrok. 
Bola som na Emíliu veľmi hrdá, že ma
la záujem sa učiť a  zároveň si vedela 
so mnou zahrať aj matematické hry. 
Je veľmi šikovná. Po čase sa veľmi zlep
šila a  mala som z  nej väčšiu a  väčšiu 
radosť. Do začiatku nového školského 
roka sme stihli prebrať všetky učivá. 
Bolo skvelé pozerať sa, že obetovať ce
lé prázdniny na učenie a  pomoc spo
lužiačke sa oplatí. Odteraz má samé 
jednotky. Aj pani riaditeľka nás po
chválila. Emíliina mamka mi poďa
kovala za to, že som s Emíliou strávila 
ce lé prázdniny. Veľmi som sa tešila, že  
moja snaha pomôcť sa oplatila.

Ako som pomohla spolužiačke
(ukážka z jednej z ocenených prác)Umením 

proti šikane

domov sociálnych služieb pre dospelých 
Moravský Sv. Ján

príjme do pracovného pomeru

hlavnú zdravotnú sestru 
a zdravotnú sestru, 
prípadne praktickú sestru 
alebo zdravotníckeho asistenta.
Bližšie informácie na tel. číslach 034/774 72 17
alebo 034/777 03 78 v čase od 8.00 do 15.00 h.

Jedna zo súťažných prác. 
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Čo môže obsahovať krabica: 
• niečo voňavé 
• niečo sladké
• niečo slané
• niečo teplé
• niečo na čítanie
• niečo na pamiatku

kontaktné osoby pre Malacky: 
•  Veronika Fuseková
   veronika.fusekova@gmail.com 
•  Dominika Fišerová
   nikaf96@gmail.com 
•  Zuzana Janská
   zuzana.janska@seniorville.eu

v Malackách môžete balíčky 
odovzdať na štyroch miestach: 
•  Mestský úrad Malacky, Klientske 

centrum, pani Monika Gajarová
• rodinný dom Legionárska 32 
•  Záhradné centrum Slnečnica  

(Pe zinská ulica)
•  Darčeková predajňa FLY   

(hotel Atrium)

dôležitá prosba: zvlášť treba za
baliť spodnú časť a zvlášť vrchnú časť 
krabice. 

dôvod: každá krabica ešte pre
chádza kontrolou. Vlani niektorí ľu
dia zabalili alkohol, použitú kozme
tiku, potraviny po záruke alebo ovo
cie – všetko toto sa musí z balíčkov 
odstrániť. Ak v  nejakej krabici ešte 
zostane miesto, organizátorky do 
nich ešte čoto doplnia.

 -red-/www.kolkolasky.sk 
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Kto ju poznal, spomenie si. 
Kto ju mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
18. novembra sme 
si pripomenuli ne
dožitých 74 rokov 
Zitky Markovej. 
S  láskou spomína 
celá rodina.

20. novembra uply nie 9 rokov,  
čo nás navždy opustil milova
ný manžel a  otec Pavol Šefčík. 

S  láskou v  srdci 
spomínajú man
želka, dcéra a  syn 
s rodinami. Kto ste 
ho poznali, venuj
te mu tichú spo
mienku.

SPoMIEnkY

MALACkÁ MATRIkA
od 18. 10. do 13. 11. 2020

Povedali si Áno
Michaela Barkóciová a Marko Lö
rinczi

vítame medzi nami
Markus Gálik, *18. 8.
Sebastián Matúšek, *19. 10. 
Jakub Vostál, *31. 10.

Akútne 
chýbajú
darcovia 
krvi

v dôsledku pre-
trvávajúcej mi- 
moriadnej situá- 
cie spôsobenej 

koronavírusom ubudol počet 
darcov krvi. národná transfú-
zna služba (nTS) vyzýva všet-
kých pravidelných darcov krvi 
a taktiež prvodarcov, aby ne-
váhali a prišli darovať krv. ví-
taní sú darcovia s akoukoľvek 
krvnou skupinou.

nTS ubezpečuje, že na všet-
kých pracoviskách platia 
prísne hygienické podmien-
ky a  preventívne opatrenia 
na zamedzenie šírenia koro-
navírusu.

Darcovia krvi môžu vstúpiť na 
pracovisko až po preukáza
ní negatívneho výsledku testu 
alebo dokladu preukazujúceho 
existenciu niektorej z  výnimiek 
podľa Vyhlášky Úradu verejné
ho zdravotníctva, s  prekrytím 
horných dýchacích ciest, po de
zinfekcií rúk, zmeraní telesnej 
teploty a po vyplnení tzv. check
listu.

Mobilné odberné jednotky 
momentálne nefungujú. Ma-
lacky majú najbližšie praco-
viská nTS v bratislavských ne - 
mocniciach kramáre a  Ruži-
nov. na darovanie krvi sa tre-
ba objednať.

odberové hodiny: 
pondelok, streda, štvrtok, 
piatok od 7.00 do 14.00 h; 
utorok od 7.00 do 17.00 h

kontakty na objednanie 
termínu:
Bratislava-Kramáre 
0902 207 576
Bratislava-Ružinov
0911 326 011

Ďalšie informácie: 
www.ntssr.sk.

MsÚ Malacky určil termín na vykonanie jesennej preventívnej celoploš
nej deratizácie na území mesta do 30. novembra.

Povinnými subjektmi na vykonanie preventívnej deratizácie sú fy-
zické osoby – správcovia zariadení spoločného stravovania, zdravot-
níckych zariadení, obchodných a podnikateľských prevádzok, škol-
ských a predškolských zariadení, prevádzkových a administratívnych 
budov, obytných domov, rodinných domov (v prípade chovu hospo-
dárskych zvierat), kanalizačnej siete, výrobných a prevádzkových  
objektov, vojenských objektov.

Tieto subjekty sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, 
prípadne v objektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu 
správcu. Po vykonaní deratizácie treba obratom zaslať pracovný list, resp. 
iný vierohodný doklad o výkone týchto prác, na adresu Msú Malacky, 
útvar výstavby a životného prostredia, Bernolákova 5188/1A, 901 01 
Malacky. Nedodržanie povinnosti bude postihované v zmysle platných 
právnych predpisov.

útvar výstavby a životného prostredia, Msú Malacky 

Jesenná deratizácia
Pálffyovská lipa, stojaca na 
Zámockej ulici, napokon titul 
Strom roka 2020 nezískala. 
Spomedzi 12 stromov, ktoré  
sa dostali do finále, skončila  
na 8. mieste s 1498 hlasmi od 
verejnosti. Za vašu podporu 
ďakujeme.

Víťazom sa stal 700-ročný dub 
z  obce Drnava v  okrese Rožňava, 
druhá bola lipa zo Štitár (okres Nit
ra) a tretiu priečku obsadila lipa zo 
Zákamenného (okres Námes tovo).

Naša lipa bola kedysi súčasťou 
pálffyovskej lipovej ale je medzi 
kaštieľom a kláštorom. Za 180 rokov 
svojho života prežila kadečo, ustála 
zmeny v  urbanizme mesta, rekon
štrukcie i  neodborné zásahy. Stále 
však hrdo stojí na svojom mieste 
pri pomníku padlých hrdinov a  je 

posledným zachovaným stromom 
z historickej aleje.

Text: -lp-, foto: archív

 vložte do krabice
 kúsok svojho srdca

Tak ako vlani a predvlani, aj tento rok sa koná celoslovenská zbier-
ka pre seniorov v domovoch dôchodcov. Zapojiť sa môže každý, kto 
chce potešiť. Stačí k tomu krabica, napríklad od topánok, pár malič-
kostí a kúsok svojho srdca. krabicu naplňte podľa pokynov na strán-
ke www.kolkolasky.sk a odo vzdajte jednej z vyše 150 kontaktných 
osôb po celom Slovensku. krabice sa zbierajú od 23. novembra do  
6. decembra.

Prosíme vás, ak máte otázku, skúste na ňu najskôr nájsť odpoveď na webe www.kolkolasky.sk, až potom 
kontaktujte organizátorky cez mail  info@kolkolasky.sk. Ďakujeme.

 Pálffyovská lipa
sa nestala 
stromom 
roka

Bezplatná
právna
poradňa
Termíny sú
vždy v čase 
od 10.00 h 
do 12.00 h. 

Bezplatná právna pomoc je ur
čená pre seniorov s trvalým bydlis
kom v Malackách. Na konzultáciu 
s právnikom sa netreba objednávať 
vopred, stačí prísť na Mestský úrad 
v Malackách (1. poschodie, číslo 
dverí 129). Prineste si so sebou ob
čiansky preukaz (na overenie bydlis
ka). Poradenstvo je diskrétne a ano
nymné.          -red-

19. november
3. december
17. december

číslo 20 vyjde 
2. decembra
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kedy ste sa začali venovať jaz-
dectvu?

Celé sa to začalo v  deviatich ro
koch, vtedy som začal navštevovať 
kone. Chytilo ma to, a tak som začal 
jazdiť pravidelne. Prvé dostihy som 
absolvoval v pätnástich.

Pamätáte sa na ne?
Samozrejme, bolo to v roku 2002, 

jazdil som na koni Mirped House 
a vy hral som.

Ako vyzerá tréning džokeja?
Okrem jazdeckých tréningov sa 

pripravujeme aj individuálne. Džokej 
musí byť fyzicky a kondične dobre pri
pravený. Preto beháme, jazdíme na 
bicykli a  pomáha nám aj jazdecký 
trenažér, ktorý simuluje dostihového 
koňa. Kondícia jazdca musí byť sto
percentná.

Ako džokej máte len jedného, 
vlastného koňa, alebo ich dostih 
od dostihu striedate?

Kone sa vždy striedajú, trebárs 
v Pardubiciach z ôsmich dostihov jaz

dievam päť až šesť, ale každý z  nich 
na inom koni. Vyberú mi ho v stajni, 
pre ktorú jazdím. V  súčasnosti sú
ťažím za stajňu rodiny Holčákov
cov z Česka. Je pomerne veľká, majú 
okolo 40 dostihových koní.

Akým spôsobom sa zoznamu-
jete s  novým koňom pred dosti-
hom? koľko trvá príprava jazdca 
a koňa na preteky?

Stáva sa mi, že po prvý raz na koni 
sedím až päť minút pred pretekom. 
Vtedy ide len o také rýchle oťukanie. 
Pripravujeme sa aj pomocou videí 
z  predchádzajúcich pretekov toho 
koňa. Z  nich následne vieme zistiť, 
čo mu vyhovuje, ako beží, ako skáče 
a ako s ním počas dostihu pracovať. 
Navyše, bližšie informácie ku kon
krétnemu koňovi dá vždy jeho tréner. 

Stáva sa, že si džo-
kej s  koňom neporozu - 
mie?

Určite áno, nie každé
mu jazdcovi sadne kaž
dý kôň. Závisí veľmi aj 
od jazdca – niektorí majú 
tvrdšiu ruku, iní sú pri pre
tekoch voľnejší.

v  roku 2017 vás kôň 
pri páde počas pretekov 
kopol do tváre, mali ste 
zlomeninu lícnej kosti. 
nebáli ste sa po tomto 
hrozivom zranení opäť 
pretekať?

Vôbec nie. Skôr som bol nešťastný 
z  toho, že som nemohol pokračovať 
ďalej v  dostihoch. Pauzoval som so 
zranením mesiac a  pol, čo ma hne
valo.

opäť je témou veľká Taxisova 
priekopa, ktorá patrí medzi naj-
nebezpečnejšie prekážky veľkej 
pardubickej. Hovorí sa dokonca 
o jej zrušení. Aký je váš názor?

Taxis sa určite rušiť nebude. Veľ
ká pardubická bez Taxisu by nebola  
Veľkou pardubickou. Možno budú 
menšie úpravy tejto prekážky, ale na 
tom sa musí dohodnúť komisia do
stihov.

Hegnus bol považovaný za jed-
ného z  favoritov pretekov. Cítili  
ste pred štartom väčší tlak než 
zvyčajne?

Áno, bola to veľká zodpovednosť. 
Vedel som, že jazdím na veľmi dob
rom koni, stajňa do mňa vložila ná
de je. Tréner i  majiteľ koňa mi dôve
ro vali, že s Hegnusom môžem urobiť 
výborný výsledok. Som šťastný, že 
som ich nesklamal.

Ste prvým Slovákom po tak-
mer 30 rokoch, ktorému sa po-
darilo vyhrať veľkú pardubickú. 
Ako vyzerá budúcnosť sloven-
ského dostihového športu?

Žiaľ, nádejných mladých džokejov 
veľa nemáme. V Šali bolo stredné od
borné učilište so zameraním na poľ
nohospodárstvo, ktoré sa zaoberalo 
aj výchovou mladých jazdcov, ale táto 
škola už zanikla. Osobne však vidím 
problém v mládeži. Mladí sa do tohto 
športu príliš nehrnú, lebo k nemu patrí 

aj ťažká práca okolo koní a fyzická ro
bota im príliš nevonia.

Pociťujete počas pretekov ne-
priaznivé počasie?

Keď prší, v duchu si džokej povie – 
zasa budeme zmoknutí. Pred štartom 
však akékoľvek počasie ide bokom, 
sústredíme sa na čo najlepšie odve
denú prácu v dostihoch.

Aký je ideálny vek pre džoke-
ja?

Na dostihoch platí, že čím mladší 
jazdec, tým dravší. Ak má mladý jaz
dec za sebou silnú stajňu, vie sa veľ
mi rýchlo prepracovať na najvyššiu 
úroveň. V  prípade, že stajňa, za kto
rú mladý džokej jazdí, nepatrí k elite, 
jeho progres je podstatne pomalší. Ja 
som bol podobný prípad. Jazdieval 
som v  Bratislave, Topoľčiankach či 
v Senici, no na výslnie ma dostala až 
kvalitná stajňa rodiny Holčákovcov. 
Majú dobré kone a  nie nadarmo sa 
hovorí, že kone robia džokeja.

Máte vôbec popri športe a prá-
ci čas aj na oddych? ktoré miesta 
v  Malackách vyhľadávate na re-
lax?

Veľa času na relax nemám, keďže 
žijem neustále v  kolotoči medzi prá
cou, športom a  koňmi. Ale ak mám 
čas, regenerujem predovšetkým 
v saunách.

Hovorí sa, že najkrajší pohľad 
na svet je z konského sedla. Je to 
naozaj pravda?

Pre mňa určite. Predovšetkým, keď 
ste s koníkom niekde vonku v prírode, 
kocháte sa ňou. Mám radšej adrena
línovú rýchlu jazdu s  koňom, naprí
klad na dostihoch, ale občas sa pre
veziem aj vychádzkovo do lesa. Je to 
nádherné.

Za rozhovor ďakuje Miroslav Binčík. 
foto: archív Lukáša Matuského 

 neprestaňme
 sa hýbať

Keďže počasie neumož ňuje každý 
deň športovať vonku, po núkame 
možnosť individuálneho športo-
vania v  ŠH Malina a  stolnoteni-
sovej hale. V  jednom momente sa 
v  telocvični môže nachádzať ma
ximálne 6 športovcov, čo nahráva 
skôr individuálnym športom ako bed  
minton a stolný tenis. Dá sa však hrať 
aj basketbal na jeden kôš či ďalšie 
športy s upravenými pravidlami.

Vzhľadom na to, že niektoré špor
tové kluby dočasne prerušili trénin
gový proces, uvoľnilo sa viac termí
nov. Rezerváciu si môžete vytvoriť 
telefonicky na čísle 0907 793 399 
alebo prostredníctvom rezervač-
ného systému na www.adhocma-
lacky.sk.

ŠH Malina:
bedminton – jedno ihrisko 8 €/h 
(6 €/h cez pracovné dni do 15.00 h)
celá hala – rekreačný šport 23 €/h 
(17,50 €/h cez pracovné dni do 15.00 h)

stolnotenisová hala:
jeden stôl 5 €/h

Za poplatok sa dajú požičať rakety, 
košíky a loptičky.

Ad HoC 

Slovenský futbalový 
reprezentant a kmeňo
vý hráč talianskeho Em
poli v aktuálnej sezóne 
oblieka dres poľského 
tímu Zaglebie Lubin. 
Pod vedením sloven
ského trénera Martina 
Ševelu zatiaľ nastúpil 
do každého z  doteraj
ších ôsmich ligových 
zápasov Zaglebia v Ek
straklase. Hoci sa ma
lackému rodákovi do
teraz nepodarilo streliť 

gól, napriek tomu má 
vysokú hernú vyťaže

nosť. Okrem Samuela 
Mráza pôsobí v Zaglebí 
aj slovenský stopér Ľu
bomír Guldan, ktorý je 
kapitánom mužstva.

Mráz tiež zasiahol 
do záverečných minút 
a  na predĺženie víťaz
ného barážového zápa
su Slovenska v  Sever
nom Írsku, v ktorom si 
naši vybojovali postup 
na budúcoročné EURO. 

Text: -mb-, 
foto: Zaglebie Lubin  

Športovec
roka 2019
sa prekladá

Vyhlásiť a  oceniť najlepších 
športovcov a športové kolektívy 
mesta za rok 2019 sa v  tomto 
roku už nepodarí. Pôvodný ter
mín v  marci aj náhradný v  no
vembri prekazili obmedzenia 
súvisiace s koronavírusom. Pod
ujatie je na tento rok už defini
tívne zrušené a  prekladá sa na 
budúci rok. Ak to podmienky 
dovolia, na jar naraz vyhlásime 
tých najlepších za roky 2019 aj 
2020.

O  najlepších športovcoch 
a  športových kolektívoch Ma
laciek minulého roka budeme 
podrobne informovať v  nasle
dujúcom vydaní Malackého hla
su.                    -mb-

 Samuel Mráz sa udomácnil 
v základnej zostave Zaglebia

Slovenský džokej Lukáš Matuský sa stal prvým Slová-
kom po 28 rokoch, ktorý dokázal vyhrať jeden z najpre-
stížnejších prekážkových dostihov v Európe – veľkú par-
dubickú.  Zvíťazil v sedle Hegnusa. Svoj najväčší triumf 
v kariére venoval matke do neba. Bude Slovensko čakať 
ďalšie dlhé desaťročia na víťaza z Pardubíc? Ako vidí bu-
dúcnosť slovenského dostihového športu náš najlepší 
džokej? Lukáš Matuský, ktorý býva v  Malackách, nám 
poskytol exkluzívny rozhovor.

 džokej Lukáš Matuský:

 Mladí sa za jazdectvom
  príliš nehrnú

33-ročný Lukáš Matuský je najlepším slovenským džokejom súčas-
nosti. Rodák zo Skalice momentálne žije v Malackách. Základom ho 
naučil v  Šajdikových Humenciach legendárny džokej, takisto víťaz 
veľkej pardubickej, Jaroslav Brečka. Matuský vyhral svoje prvé do-
stihy už ako 15-ročný, odvtedy z vyše tisíc pretekov zvíťazil 185-krát 
na Slovenku i v zahraničí.

vIZITkA


