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úvodník

Naše mesto,
jeho ľudia

Roznášam dane. Presnejšie pove
dané, osobne doručujem do vlastných
rúk rozhodnutia o dani z nehnuteľnos
tí, dani za psa a o poplatku za komu
nálny odpad. Mám svoj určený „rajón”
a rovnako to robia aj moji ďalší kolego
via - tak, aby každý Malačan dostal rozhodnutie najneskôr v pondelok 1. júna.
Je to moja prvá skúsenosť. A celkom
príjemná. Ľudia, u ktorých zazvoním
alebo zaklopem, sú väčšinou milí a prí
vetiví. Niektorí nechávajú pozdravovať
kolegov na úrade, niektorí s úsmevom
poznamenali, že už dúfali, že sme na
nich tento rok „zabudli”. Jeden maji
teľ domu sa obrátil do dvora a veselo
zavolal: „Trhaj, prišli vyberať dane!” –
a vzápätí prišiel malý psík, ktorý vyze
ral ako plyšová hračka, a ledva vedel
zaštekať. Pri tejto práci som sa tiež do
zvedela, že v Malackách žije pes me
nom Bodrík – úplne ako z rozprávky.
Iba raz sa mi stalo, že istý pán ma
počastoval vulgárnym pomenovaním
s dôvetkom, čo si to vôbec dovoľujeme,
v čase koronavírusovej pandémie pý
tať peniaze.
Nuž, a prečo teda mesto vyberá da
ne? Tieto peniaze sú súčasťou mestské
ho rozpočtu. Z neho sa platí fungovanie
mesta vrátane služieb pre obyvateľov,
okrem iného vývoz odpadu, kosenie
trávy, údržba mestských budov, opra
va výtlkov. Z mestského rozpočtu sa
tiež spolufinancujú projekty, na ktoré
sme dostali externé dotácie (záchytné
parkovisko, rozšírenie materskej ško
ly na Záhoráckej, nová telocvičňa na
Dérerke, nová premietacia technika
v kine atď.). Za tieto peniaze vznikla aj
krásna nová karanténna stanica pre
psov či napríklad vyrastie nové parko
visko na Bernolákovej (píšeme o ňom
na strane 3).
Takže ide o obojstranne nevyhnut
ný vzťah. Mesto potrebuje ľudí, ľudia
Ľ. Pilzová
potrebujú mesto.

Primátora
zadržala polícia

Utorok 12. mája
Primátora mesta Juraja Říhu zadr
žali príslušníci Národnej kriminálnej
agentúry (NAKA). Polícia na svojej
facebookovej stránke uviedla, že dô
vodom je „nepriama korupcia”. Spolu
s ním bol zadržaný aj podnikateľ Má
rio Longauer.
Streda 13. mája
Vyšetrovateľ obvinil primátora
z prijímania úplatku.
Štvrtok 14. mája
Špecializovaný trestný súd v Ban
skej Bystrici pustil primátora na slo
bodu. Prokurátor sa proti tomuto
rozhodnutiu odvolal. O jeho odvola
ní bude rozhodovať Najvyšší súd SR.
Až do skončenia vyšetrovania
sa primátor nebude vyjadrovať.
Redakcia mestských médií nemá
v tejto súvislosti žiadne bližšie in
-redformácie.		

Uvoľňovanie opatrení pomôže
aj kultúre v našom meste
Po oznámení vládnych krokov v rámci ďalšieho uvoľňovania opatrení
sa potešili aj v Mestskom centre kultúry (MCK) v Malackách. Od stredy
20. mája môžu byť otvorené kiná a divadlá do 100 ľudí.
V MCK už v utorok 12. mája opä
tovne sprevádzkovali knižnicu, galé
riu, Múzeum Michala Tillnera a Turis
ticko-informačnú kanceláriu. Nad ki
nom vtedy ešte visel otáznik.
Samotnému sprevádzkovaniu ki
na predchádzajú viaceré prípravné
kroky, predovšetkým komunikácia
s distribútormi filmov. Technicky sú
pripravení výborne – malacké kino je
po redigitalizácii prvým jednosálo
vým kinom na Slovensku s lasero
vým projektorom. Vymenené bolo aj
premietacie plátno, takže milovníci
kinematografie sa naozaj majú na čo
tešiť. Pandémia síce zatvorila sály kín
po celom Slovensku, no ich prevádz
kovatelia spojili sily a filmovým fanú
šikom prinášali možnosť nahliadnuť
do virtuálneho kina. Aj naše kino
zostalo v spojení so svojimi divákmi
v rámci projektu Kino z gauča.

Galéria, múzeum, TIK
Vstup do múzea je povolený na
raz maximálne piatim ľuďom, do ga
lérie štyrom a do TIK-u jednej oso
be. Rúško, dodržiavanie odstupov
a použitie dezinfekcie sú stále sa
mozrejmosťou. Odporúča sa pobyt
maximálne 20 minút. Keďže vládne
konzílium schválilo zmenšenie plo
chy na jedného človeka z 25 na 15 m²,
počet návštevníkov sa postupne mô
že zvýšiť.

Knihy prechádzajú karanténou
V mestskej knižnici upravili výpo
žičné hodiny a vstup majú len regis
trovaní čitatelia s preukazom. Vstu
puje sa jednotlivo a návštevníci by
mali zvážiť, či so sebou zoberú deti.
Knižnica zatiaľ poskytuje len výpožič
né služby, teda vrátenie (len do bib
lioboxu) a vypožičanie maximálne
sedem kníh. Zamestnanci sa zároveň
obracajú s prosbou na čitateľov, aby
doma nedezinfikovali knihy z kniž
nice, všetky boli v karanténe, a to je
dostatočná ochrana. Dezinfekcia kni
hy ničí.

Zmena
otváracích hodín
budovy MsÚ

Nezaháľali ani v čase pandémie
Keď boli rozhodnutím Úradu ve
rejného zdravotníctva SR 10. marca
zakázané všetky kultúrne podujatia,
Malacky boli akýmsi predskokanom.
V MCK, i keď veľmi neradi, ako prví
zrušili predstavenie domáceho Di
vadla na hambálku, ktoré malo byť
v sobotu 7. marca. Nasledovali

Mestský úrad Malacky oznamu
je zmenu otváracích hodín budovy
Mestského úradu Malacky, Bernolá
kova 5188/1A:

pondelok – piatok 6.00 –17.00 h
sobota
8.00 –16.00 h
nedeľa
zatvorené
Zmena platí do odvolania.

MsÚ

okamžité rokovania o presúvaní a ruš ení veľkého množstva už napláno
vaných a zazmluvnených podujatí,
pre verejnosť bola pozastavená prá
ve prevádzka kina, knižnice, múzea,
galérie a turisticko-informačnej kan
celárie. Ľudia, ktorí pracujú a doslova
žijú pre kultúru v meste, začali fungo
vať za zatvorenými dverami, nepriro
dzene – bez svojich divákov, návštev
níkov, čitateľov, turistov, tanečníkov,
výtvarníkov, divadelníkov... jedným
slovom nastalo smutné obdobie.
Čas sa snažili využiť na upratanie
vecí, ktoré dlhé roky tlačili pred se
bou, lebo vždy bolo niečo dôležitej
šie. Okrem toho sa venovali množ
stvu štatistických výstupov či minu
loročných a tohtoročných grantov

s uvedomením si, že treba - tak ako
po iné roky, ale v tomto čase omno
ho viac – získavať financie aj z iných
zdrojov, a nielen naťahovať ruku sme
rom k mestu.
V období, keď knižnica nebola
otvorená pre verejnosť, zaraďovali
nové knihy do systému, venovali sa
kompletnému triedeniu a usporadú
vaniu knižného fondu a pripravovali
ďalší projekt na nákup kníh. Zároveň
pracovali na príprave novej webovej
stránky knižnice. V Múzeu Michala
Tillnera dokumentovali aktuálnu si
tuáciu, skúmali a skenovali historické
materiály či pripravovali nové pub
likácie. Za mesiac a pol sa podarilo
naskenovať 3500 historických doku
Pokračovanie na strane 2

Dostanete rozhodnutia
k miestnym daniam

Mestský úrad Malacky oznamuje, že poverení zamestnanci mesta
roznášajú do domácností rozhodnutia k miestnym daniam a po
platkom, t. j. daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komu
nálny odpad. Daňovníci dostanú rozhodnutie osobne do vlastných
rúk.

Fyzické osoby s aktivovanou elektronickou schránkou a tiež všetky
právnické osoby na území mesta už
dostali rozhodnutia v elektronickej
forme. Daň je možné zaplatiť naraz
alebo v dvoch splátkach – v tomto
prípade je prvá splátka dane splat
ná do 15 dní od nadobudnutia prá
voplatnosti rozhodnutia a druhú
splátku je potrebné uhradiť do 30.
septembra 2020.

Prosíme daňovníkov, aby upred
nostnili bezhotovostnú platbu pria
mo na účet mesta Malacky s pres
ným uvedením variabilného symbo
lu. Tieto údaje sú uvedené v každom
rozhodnutí. Daň je možné zaplatiť aj
osobne v pokladni mestského úra
du (Bernolákova 5188/1A, Klientske
centrum, prízemie) počas úradných
hodín.
MsÚ
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Uvoľňovanie
opatrení pomôže
aj kultúre v našom
meste
Dokončenie zo strany 1

mentov. V Turisticko-informačnej
kancelárii finalizovali novú webovú
stránku, aktualizovali sprievodcov
ské manuály a súčasne pracovali na
aktualizácii databáz. Zároveň pripra
vovali výstavu v kaštieli.
Skúšanie novej inscenácie Divad
la na hambálku, ktorá mala mať pre
miéru 24. apríla, bolo samozrejme
prerušené. Divadlo preto pre svojich
priaznivcov sprístupnilo záznamy
svojich starších inscenácií na svojej
facebookovej stránke.
Pomaly do normálu
Všetky pracoviská MCK síce zatiaľ
fungujú v obmedzenom režime s do
držiavaním nevyhnutných hygienic

kých opatrení, ale fungujú. „Naši za
mestnanci používajú ochranné štíty
a rukavice, v priestoroch vykonávame
pravidelnú dezinfekciu,” ubezpečila J.
Zetková. Informovala, že na verejnosť
čakajú viaceré novinky, napríklad
nové vstupenky do múzea. Zároveň
všetkých pozvala na otvorenú vý
stavu jedného zo zamestnancov
MCK Andreja Wsóla Medzi knihou
a komiksom. Aktuálne vládne roz
hodnutia a postupné uvoľňovanie
opatrení dávajú kultúre šancu po
maly uviesť svoje fungovanie do
normálu. To je dobre, lebo v Ma
lackách bola kultúrna činnosť vždy
veľmi bohatá a jej absenciu pociťo
vali nielen ľudia, ale aj jej tvorcovia.
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Prijímanie
detí do MŠ

Žiadosti o prijatie dieťaťa do
materskej školy na školský
rok 2020/2021 sa podávajú do
31. mája formou elektronickej
prihlášky, zverejnenej na we
bovej stránke materskej školy
www.msmalacky.edupage.org.

Mesto dostalo
dar od župy
Bratislavský samosprávny
kraj (BSK) daroval Malackám
10 000 rúšok. Zásielku pri
šli osobne odovzdať prededa
BSK Juraj Droba, podpredsed
níčka BSK Alžbeta Ožvaldová
a riaditeľka úradu BSK Patrícia
Mešťan.

Dar prevzali primátor Juraj Říha
a prednostka mestského úradu Ľu
bica Čikošová. „Sú to vysokokvalit
né štvorvrstvové zdravotnícke rúška.
Dostali sme ich ako dar od akciovej
spoločnosti CZ Slovakia, za čo im
znovu veľmi pekne ďakujem. V čase,
keď sa mnohí snažia respirátory ale
bo rúška predávať, my sme ich dosta
li zadarmo,” povedal J. Droba. Ako
ďalej doplnil, župa dostala okolo
350-tisíc rúšok. Snažia sa ich distri
buovať samosprávam spravodlivo
bez toho, aby im určovali, komu ich
majú dať:

Ak zákonný zástup
ca
nemá možnosť elektro
nickej komunikácie, žia
dosť o prijatie dieťaťa do
materskej školy si môže
vyzdvihnúť a podať (bez
osobnej prítomnosti dieťaťa a za do
držania hygienicko-epidemiologic
kých opatrení) každý pracovný pia
tok v máji (15. mája, 22. mája, 29. mája)
v čase od 9.00 h do 10.00 h na riadi
teľstve Materskej školy (Štúrova 139
v Malackách). Podanie žiadosti je
možné aj zaslaním poštou či vhode
ním do poštovej schránky pri vstu
pe do areálu Materskej školy, Štúro
va 139 v Malackách (zo strany od zá
kladnej školy). Rozhodnutia o prijatí/
neprijatí budú vydané do 15. júla a posielané poštou. Bližšie informácie:
www.msmalacky.edupage.org.
MŠ Malacky

„Dôverujem starostom a primáto
rom, ktorí najlepšie vedia, kto rúška
najviac potrebuje. Samosprávy ich
dávajú domovom seniorov alebo do
movom sociálnych služieb, prípadne
do zdravotníctva, alebo ich priamo
odovzdávajú svojim obyvateľom
v seniorskom veku.” Primátor nášho
mesta župana doplnil: „Určite náj
deme najvhodnejší spôsob distribú
cie tak, aby sa dostali do tých naj
správnejších rúk.”
-lp-/-otano-

opäť vydáva zberné
nádoby

IV. obvod, 30. máj
• Záhradná – Jesenského – Dubov
ského (pri detskom ihrisku)
• Sadová (pod lesom)
• Dubovského (bytovky Vojenských
lesov)
• križovatka Rakárenská – Táborisko
• Na majeri – parkovisko pri Vojen
ských lesoch
• križovatka Rakárenská – Duklian
skych hrdinov
• križovatka Tichá – Duklianskych hr
dinov
• Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fy
topharme)

• križovatka Oslobodenia – Legionár
ska
• križovatka Rudolfa Dilonga – Nad
výhonom
• križovatka Hurbanova – Lesná – Bo
ženy Nemcovej
• križovatka Hurbanova – Janka Krá
ľa
• križovatka Hurbanova – Hlboká
• križovatka Písniky - Džbankáreň
• križovatka Džbankáreň – Vysoká –
Hlboká
• križovatka Hodžova – Hlboká

Spoločnosť Tekos oznamuje, že
opäť predáva zberné nádoby. Vydá
vajú sa na zbernom dvore na Parti
zánskej ulici denne v čase od 7.00 h
do 14.30 h. Platba je možná iba v ho
tovosti. Odporúčame si vopred tele
fonicky overiť, či má Tekos požadova
nú nádobu práve na sklade, kontakt
034 7975 115.

Veľkoobjemový zber – zvyšné dva obvody
Zber veľkoobjemového odpa
du, ktorý sa stihol pred vyhlá
sením koronavírusových obmedzení iba v I.obvode, pokračuje.
sobota 23. máj – III. obvod
sobota 30. máj – IV. obvod

V rámci jednotlivých obvodov sú
určené miesta, kde sa pristavia veľ
kokapacitné kontajnery a do ktorých
môžu obyvatelia vyniesť odpad.
Veľkokapacitné kontajnery sú ur
čené výlučne pre obyvateľov Mala
ciek - fyzické osoby. Nie sú určené pre
podnikateľov, aby sa zbavovali odpa

du v rámci svojich podnikateľských
aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov
PATRÍ:
nábytok rozbitý na dosky, kober
ce, matrace a odpad, ktorý nepatrí
do komunálneho odpadu ani do
separovaného zberu.
Do veľkoobjemových kontajnerov
NEPATRÍ:
pneumatiky, elektroodpad, baté
rie a akumulátory, stavebný od
pad, nebezpečný odpad (farby,

oleje a pod.). NEPATRIA SEM ANI
KONÁRE A INÝ BIOLOGICKY ROZ
LOŽITEĽNÝ ODPAD. Sú určené len
na objemný odpad z domácností.
Elektroodpad sa môže voziť na
zberný dvor Partizánska celoročne
a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad
sa môže voziť celoročne na zberné
dvory.

Pristavené veľkokapacitné
kontajnery
III. obvod, 23. máj
• Vinohrádok
• gen. M. R. Štefánika – jasle, veterinár
•g
 en. M. R. Štefánika – zastávka Taba
rín
• Stupavská – bývalé Zberné suroviny
• trafostanica pri Betánii
•M
 ichala Tillnera 5219/19 – parkovisko
• Štúrova – detské ihrisko a škola
• Štúrova – pri potoku
• križovatka Štúrova – Boreckého – L.
Novomeského
• trafostanica V. Clementisa – Jozefa
Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
• Kalista Orgoňa – parkovisko
• križovatka Jánošíkova – Príjazdná
• križovatka Záhradná – Stromová –
Olšiny
• križovatka Gaštanová pri Hobbi

Obvody podľa ulíc

III. obvod
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stro
mová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jáno
šíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt.
Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen.
M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu,
záhradkárska osada Olšiny.
IV. obvod
Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova,
Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vy
soká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová,
Dubovského, Jesenského, Na majeri.
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Zmena dopravného značenia –
zákaz zastavenia na Sasinkovej

Na Bernolákovej
vznikne parkovisko

Na Bernolákovej ulici sa zlepšia možnosti parkovania. Nové parko
visko s 19 parkovacími miestami vznikne pri MŠ Bernolákova. Projekt
bude stáť na mieste súčasného neudržiavaného starého trávnika.

Výstavba zlepší situáciu v tejto lo
kalite po viacerých stránkach:
• vzniknú verejné parkovacie miesta
(vyšší komfort pre vodičov),
• chodník sa posunie bližšie k areálu
škôlky (bezpečnejšie pre chodcov),
• r ozšíri sa vozovka (v týchto miestach
je síce obojsmerná, avšak úzka),
• z revitalizuje sa existujúce kontajne
rové stojisko,

• upraví sa križovatka (vrátane no
vých bezbariérových priechodov
pre chodcov a ostrovčekov).
Všetky stromy zostanú zachova
né a ďalšia nová zeleň ešte pribud
ne. Parkovisko už má právoplatné
stavebné povolenie a jeho výstavba
by sa mala začať v najbližších týž
dňoch.
-lp-/-otano-

Župan podporuje novú
diaľničnú križovatku
Je známe, že predseda Brati
slavského samosprávneho
kraja Juraj Droba podporuje
výstavbu novej diaľničnej kri
žovatky D2-Rohožník.

Svoj názor nedávno verejne pre
zentoval znovu, keď na tlačovej kon
ferencii predsedov všetkých samo
správnych krajov po stretnutí s no
vým ministrom dopravy Andrejom
Doležalom vyhlásil: „Čo sa týka Bra
tislavského samosprávneho kraja,
pomenujem veľmi stručne tri veľké
dopravné projekty, kde bude nevy
hnutná spolupráca medzi rezortom
dopravy a Bratislavským samospráv
nym krajom. Prvým je napojenie našej

novej cesty Malacky– Rohožník na
diaľnicu D2. Budem veľmi rád, keď sa
nám to podarí urobiť.”
Pripravovaná diaľničná križovat
ka D2 – Rohožník by mala odkloniť
ťažkú nákladnú dopravu, ktorá sme
ruje od Rohožníka a ďalších obcí
malokarpatského podhoria na diaľ
nicu D2. Tieto vozidlá momentálne
musia prechádzať cez obývané časti
Malaciek, ba dokonca popred ne
mocnicu. Národná diaľničná spoloč
nosť na svojej internetovej stránke
k stavu projektu uvádza, že je v pro
cese prípravy a vypracovania doku
mentácie pre územné rozhodnutie
a dokumentácie stavebného záme
ru.			
-red-

Korona a svadby alebo
Nepovedali si ÁNO

Jedným z dôsledkov koronavírusovej krízy je zrušenie hromadných
spoločenských akcií. Vyplýva zo samotného zákazu stretávania sa väč
šieho počtu ľudí, a preto sa priamo dotkol aj sobášov a svadobných
hostín. Ak by sme tradičnú rubriku v Malackom hlase Povedali si ÁNO
znegovali, zoznam tých, ktorí si naopak áno nepovedali, by bol sku
točne dlhý. A to ako v prípade občianskych, tak i cirkevných sobášov.

V marci bolo zrušených až šesť ci
vilných sobášov, v apríli štyri. Aktuál
ne sa tak deje aj z iniciatívy snúben
cov. „Na matrike máme žiadosti aj na
zrušenie, prípadne odklad májových
sobášov. Ide o snúbencov, ktorí chcú
mať väčšie svadby, takže sú ochotní
radšej počkať na neskôr,” informovala
Katarína Krišková z malackej matriky.
Mesto môže sobášiť za podmienky,
že bude prítomný minimálny počet
ľudí – ženích, nevesta a dvaja sved
kovia, prípadne rodičia snúbencov.
Zatiaľ posledný civilný sobáš v Ma
lackách bol 5. mája. Stalo sa tak po

dlhej prestávke, predchádzajúci pár
oddali už 20. februára.
V období od 21. marca do 16. má
ja sa uskutočnili tri cirkevné svadob
né obrady, okrem uvedených termí
nov aj 18. apríla. Šesť sobášov bolo
na žiadosť snúbencov odložených na
mesiace október–november, jeden
dokonca až na rok 2021. V troch prí
padoch boli cirkevné sobáše úplne
zrušené, informoval Rímskokatolícky
farský úrad v Malackách s tým, že naj
bližší cirkevný svadobný obrad bude
v júni.
I. Sochorová

Upozorňujeme vodičov na
zmenu dopravného značenia
na Sasinkovej ulici smerom na
Záhorácku (pri bývalej predaj
ni NAY, blízko pobočky Tatra
banky a telefonických operáto
rov). Napriek tomu, že ide o pl
nohodnotný odbočovací pruh,
zvykli v ňom parkovať autá.
Pôvodný úsek so zákazom za
stavenia sa pred nie
koľkými
dňami predĺžil, preto upozor
ňujeme vodičov, aby zákaz reš
pektovali.

„V priebehu jednej hodiny sme za
znamenali porušenie zákazu až v 26
prípadoch. Neprešlo ani desať minút,
a znova tam bol odstavený rad vozi
diel. Na mieste preto pôsobila hliad
ka a zamedzovala zastavovaniu vo
zidiel. Nie je naším cieľom rozdávať
vodičom pokuty. Preto i touto cestou
upozorňujeme vodičov na zmenu
značenia,” uviedol náčelník Mestskej
polície v Malackách Ivan Jurkovič.
Po osadení nového dopravného
značenia sa na sociálnych sieťach
znieslo množstvo negatívnych ko

mentárov smerom k mestu a mest
skej polícii. Preto je potrebné pripo
menúť, že mestská polícia nerozho
duje o umiestnení dopravného značenia a ani neposudzuje jeho vhod
nosť. O osadení značky rozhodol
správca komunikácie a cestný správ
ny orgán.
Zákon o cestnej premávke hovo
rí: Vodič nesmie zastaviť a stáť na
pripájacom alebo na odbočova
com pruhu (Zákon č. 8/2009 o cest
nej premávke, § 25).
–lp-/-otano-

75. výročie konca II. svetovej vojny:
plukovník Alexander Dubovský
bojoval za slobodu Malaciek
Sedemdesiatpäť rokov žijeme v mieri. Presne toľko uplynulo od
skončenia doteraz najhrôzostrašnejšieho ozbrojeného konfliktu –
II. svetovej vojny.

Keď sa pred dvomi rokmi – pri
storočnici I. svetovej vojny – otvori
li archívy, tisíce ľudí hľadali svojich
príbuzných, snažili sa získať akúkoľ
vek stopu, ktorá by ich doviedla as
poň na miesta ich posledného od
počinku. A tak nájsť nemý hrob bolo
vlastne šťastie, mohli sa k nemu
prísť pokloniť, položiť kyticu, zapá
liť sviecu. Niektorí merali na pietne
miesta dlhú cestu po celej Európe.
Mnohí svojich blízkych nenašli ale
bo hľadajú dodnes.
V Malackách na starom cintoríne
je pochovaný jeden zo sovietskych
vojakov – inžinier major Alexander
Izakovič Dubovský, ktorý sa zúčast
nil na oslobodzovacích bojoch náš
ho mesta. Ďaleko od rodnej krajiny,
krátko pred koncom vojny položil
svoj život 17. apríla 1945 v Zisters
dorfe ako 31-ročný (narodil sa 4. júna 1913 v Ščorse, bývalom Soviet
skom zväze). Padol v boji proti fa
šizmu, za slobodu, pravdu a spra
vodlivosť, píše sa na jeho pomníku.
Hrob sovietskeho hrdinu Alexandra
Izakoviča Dubovského sa nachá
dza vľavo pri cestičke od vchodu

k hlavnému krížu. Oslobodzovanie
prebehlo pomerne rýchlo, napriek
tomu v Malackách padlo počas pre
chodu frontu približne sto ľudí. Po
vojne bol v parku vybudovaný pa
mätník vojakom Červenej armády
a Dubovského meno nesie jedna
z malackých ulíc.
Nezáleží na tom, že časy sa zme
nili, je jedno, aké je aktuálne spo

ločenské zriadenie v krajine a kto
je pri moci, nič nemôže zmeniť de
jinné fakty a skutočnosť, že by sme

k nim mali pristupovať s pokorou a s
úctou spomínať na tých, ktorí padli.
Tak, ako tomu je každoročne v deň
výročia skončenia vojny v našom
meste, keď sa pri pamätníku v par
ku stretnú predstavitelia radnice, ar
mády a obyvatelia, aby si pripome
nuli udalosti z roku 1945.
Text: I. Sochorová,
foto: L. Wernerová
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Malackí Zberači:

Každý z nás vie prispieť
k lepšej budúcnosti

Sú mladí a budúcnosť našej planéty im nie je ľahostajná. Ján Kunštek, Patrik Cigánek, Peter Medrický,
Tomáš Beňo a Boris Pálka tvoria základnú päticu dobrovoľníckeho zoskupenia Malackí Zberači, ktoré sa
už od roku 2015 stará o ekologickejšie prostredie v Malackách a okolí. K organizácii skupinových zberov
pre verejnosť sa neskôr pridali aj iné aktivity ako vysádzanie stromčekov v meste či workshopy na eko
témy. Pre mestské médiá prezradili, ako vnímajú povedomie ľudí o ochrane životného prostredia v na
šom okolí aj to, ako fungujú počas súčasnej koronavírusovej krízy.

Už je to päť rokov od vzniku Malackých Zberačov. Čo vás pritom
drží celý ten čas?
V našom tíme sa všetci dobre po
známe ešte z čias, keď sme boli študen
tami malackého štátneho gymnázia.
Práve vtedy vznikli Malackí Zberači. Po
maturite sa stala naša dobrovoľnícka
skupina jednou z možností, ako naďa
lej zostať v kontakte. Zrejme si mnoho
ľudí myslí, že dobrovoľníctvo musí byť
nudné a nezáživné. My si však z každej
aktivity odnášame mnoho zážitkov
a dobrý pocit. Baví nás robiť veci, kto
ré majú pre prírodu význam, a chceme
ukázať, že každý jeden z nás vie pri
spieť k lepšej budúcnosti. Zároveň si
veľmi vážime aj záujem ľudí pomôcť
nám akýmkoľvek spôsobom. Práve títo

ľudia nás motivujú naďalej pokračovať
v tom, čo robíme.
K zberom ste postupne pridali
aj ďalšie aktivity ako vysádzanie
stromčekov, workshopy pre deti,
zúčastnili ste sa na viacerých mest
ských podujatiach. Myslíte si, že
ľudia v Malackách a okolí vedia,
ako šetriť našu planétu?
Žiaľ, nie. V našom regióne neustále
pribúdajú nové skládky a dokonca sa
na niektoré vyčistené lokality musíme
opätovne vracať. Stále nerozumieme,
prečo si niekto dá námahu vyhodiť v le
se chladničku či televízor. V konečnom
dôsledku to daného človeka stojí viac
síl, ako keby navštívil zberný dvor. Ne
smieme zabudnúť, že ochrana život
ného prostredia súvisí aj s klimatickými

zmenami. V súčasnosti sa tiež veľa
diskutuje aj o škodlivosti obalov na
jedno použitie. Dúfame, že túto prob
lematiku čiastočne vyriešia bezobalo
vé obchodíky, ktoré sú už aj v Malac
kách.
Reakcie ľudí na vašu prácu sú
rôzne. Aké odozvy máte najčastej
šie?
Prevládajú pozitívne reakcie. Bežne
nás s úsmevom zdravia rodičia s deť
mi, ktorí nás vidia pri práci. Taktiež sa
nám ozývajú ľudia a ponúkajú nám
pomoc. Veľmi nás to teší, avšak stretli
sme sa aj s určitým nepochopením.
Stalo sa nám, že sme vo vyčistenej lo
kalite umiestnili informačnú značku
a tú niekto počmáral fixkou. Našťastie
sa nám podarilo tento „výtvor” zotrieť

pomocou acetónu. Horšie to bolo v prí
pade mladých stromčekov, ktoré sme
vysádzali minulý rok. Pár dní po vý
sadbe sme ich našli polámané a báli
sme, sa či prežijú. Páchateľ, ktorý nám
spôsobil značnú materiálnu škodu, si
zrejme neuvedomil, ako sa nás jeho
čin dotkol. Napriek nepríjemným skú
senostiam sme odhodlaní v aktivitách
pokračovať. Veríme, že šlo len o jed
notlivcov, a podobná situácia sa už
nebude opakovať.
Ako fungujete v tomto období,
keďže súčasná situácia neumož
ňuje organizovať skupinové zbe
ry? Na vašej facebookovej stránke
som zachytila, že napríklad meníte
systém zberov.
Žiaľ, koronavírus ovplyvnil aj naše
fungovanie. Zvyčajne by sme v týchto
mesiacoch po zimnej prestávke opäť
rozbiehali skupinové zbery s verej
nosťou. Nechceli sme odkladať začia
tok novej sezóny, preto sme pristúpili
k zmene systému. Jej cieľom je poskyt
núť všetkým občanom možnosť čistiť
les aj bez hromadných zberov. Navyše,
chceme pomôcť aj s odvozom odpa
du. Nedávno sme začali so zbieraním
v okolí Marheckého rybníka, ktorý sa
nachádza medzi Malackami a golfo
vým areálom pri Píniovej aleji. Násled
ne sme na sociálnych sieťach vyzvali
našich priaznivcov, aby s čistením pri
rybníku pokračovali. Preto budeme
radi, ak sa zapoja aj čitatelia a vo svo
jom voľnom čase túto lokalitu navští
via. Takisto si môžu vybrať miesto ďal
šieho zberu v prírode. Stačí nás o ňom
informovať - buď cez naše sociálne sie
te alebo email. Radi im pomôžeme.
Okrem toho je pre nás dôležité aj
vzdelávanie mladých v oblasti envi
ronmentalistiky. Preto voľný čas vyu
žívame aj na prípravu neformálneho
vzdelávania pre základné a stredné
školy, spojeného s rôznymi aktivita
mi a kvízom. Plánujeme ho spustiť po
otvorení škôl.
Začiatkom apríla sa vám poda
rilo získať finančnú podporu od
programu Raiffeisen banky Gesto pre mesto, v ktorom ste so zis
kom 548 hlasov skončili na prvom
mieste. Financie by ste chceli po
užiť na realizáciu projektu Malacky pre stromy. Chystáte sa projekt
presunúť na neskôr, alebo máte
nejakú inú alternatívu, ako ho
uskutočniť?
Projekt plánujeme uskutočniť na
jeseň, ktorá je ideálnym časom na vý
sadbu. Stále veríme, že sa situácia zlep

Úspešný jazykový program v gymnáziu
Medzinárodný jazykový program Deutsches Sprachdiplom (DSD)
štátneho gymnázia v Malackách bol v tomto školskom roku veľmi
úspešný. Všetci absolventi zvládli jazykovú skúšku výborne, z toho 8
študentov na úrovni B2 a 10 študentov na úrovni C1. DSD je program,
v ktorom majú žiaci možnosť získať nemecký jazykový diplom I. a II.
stupňa – štátnu jazykovú skúšku.

Nad programom má záštitu Minis
terstvo kultúry a školstva Spolkovej
republiky Nemecko. Diplom platí ako:
• doklad o znalosti nemeckého jazyka
na celkom svete,
• jazykový doklad pre prijatie na štú
dium na nemeckej vysokej škole,
• jazykový doklad pre uzavretie pra
covného pomeru v Nemecku a Ra
kúsku.
Naša škola zaviedla vo vybraných trie
dach, zaradených do tohto programu,
učebný plán s rozšírenou hodinovou
dotáciou vyučovania nemčiny. Vyu
čovanie prebieha podľa špeciálnych

učebných osnov, zameraných na prí
pravu žiakov na vykonanie skúšky
DSD. Žiaci majú zahraničného lektora,
ktorý prípravu dozoruje a priebežne
kontroluje.
Zahraničný partner programu za
bezpečuje kontinuálne vzdelávanie
vedenia školy a učiteľov nemčiny, ktorí sa na príprave žiakov pre DSD podieľajú. Okrem toho zabezpečuje kon
takty s nemeckými a rakúskymi in
štitúciami a podnikmi. Malacké gym
názium je zaradené do celosvetovej
siete škôl, ktoré realizujú vzdelávací
program DSD, od roku 2010.

Text: Gymnázium Malacky, foto: I. Sochorová

ší a všetko zrealizujeme v pôvodnom
termíne. Ak by sa stav nezmenil, bude
me to riešiť operatívne.
Minulý rok ste realizovali po
dobný projekt s názvom Stromy
pre Malacky. Čo je cieľom tohtoroč
ného projektu Malacky pre stromy?
Keďže ide o pokračovanie minu
loročného projektu, náš cieľ zostáva
rovnaký: vysadiť čo možno najväč
šie množstvo listnatých stromčekov,
aby sa rozšírila ich diverzita v Malac
kách. Tento rok plánujeme vysádzať
aj okrasné dreviny, a vytvoriť tak od
dychovú zónu v centre nášho mesta.
Samozrejme budeme pokračovať aj
s výsadbou ovocných druhov.
Pri príležitosti Dňa Zeme ste
tento rok založili facebookovú skupinu EKOKLUB. Čo bolo dôvodom
jej založenia? Má niečo spoločné
so súčasnou situáciou (korona krí
za)?
Už dávnejšie sme premýšľali nad
vytvorením internetovej platformy,
kde by sme mali osobnejší kontakt
s našimi sledovateľmi. Chceli sme, aby
sa ľudia viac angažovali, diskutovali
a vymieňali si nápady, ktoré sú šetrné
k životnému prostrediu. Korona kríza
výrazne prispela k vytvoreniu skupiny
EKOKLUB, ktorú sme symbolicky spus
tili na Deň Zeme. Radi by sme, aby sa
prostredníctvom tejto platformy zvy
šovalo povedomie o ekologickom ži
votnom štýle. Myslíme si, že EKOKLUB
bude veľkým prínosom pre nás všet
kých.
Aktivity Malackých Zberačov mô
žete sledovať na sociálnych sieťach
Facebook a Instagram.
Za rozhovor ďakuje Patrícia Arpášová.
Foto: archív Malackých Zberačov

Aj u nás máme
Kino z gauča
Pandémia zatvorila sály kín po ce
lom Slovensku. Filmoví nadšenci zo
stali bez svojho obľúbeného spôsobu
trávenia voľného času a kiná zo dňa na
deň bez svojich divákov a tržieb. Pre
vádzkovatelia slovenských kín spojili svoje sily. Projekt KINO Z GAUČA
prináša možnosť nahliadnuť do vir
tuálneho kina a vychutnať si filmy do
mácej i svetovej kinematografie z po
hodlia domova. Zapojilo sa aj malacké kino Záhoran, ktorého program
nájdete na www.kinomalacky.sk.

Ako sa zapojiť
Cez webstránku kina si vybrať film
a vstupenku zakúpiť obvyklým spô
sobom. Po zakúpení vstupenky príde
na zadaný mail kód, ktorý je možné
použiť iba raz a na konkrétny film.
Vstup do virtuálnej sály je na webe
www.kinozgauca.sk.
Organizačné informácie:
• navštíviť virtuálne kino sa dá aj na
poslednú chvíľu,
• predaj vstupeniek na film končí pol
hodinu po začiatku premietania,
• premietanie sa začína načas,
• film nie je možné zastaviť ani pre
točiť,
• ponuka filmov je rovnaká pre celé
Slovensko.
„Kúpou vstupenky zároveň podporu
jete vaše obľúbené kino v ťažkých ča
soch. V prípade, ak chcete vaše kino
podporiť ešte viac, vstupenky môžete
zakúpiť v neobmedzenom množstve,”
hovoria organizátori projektu www.
-ts-/-redkinozgauca.sk.
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Malačania pomohli
seniorom netradične
– eurami z kúpy piva
Počas pandémie sme boli sved
kami toho, ako mladší obyva
telia mesta ochotne pomáhali
našim seniorom. Okrem rúšok
či nákupov to boli aj rôzne ne
tradičné spôsoby, napríklad
prostredníctvom piva.

Vďaka tomu mohol primátor mesta
Juraj Říha prevziať symbolický šek

v hodnote 2365 €. „Hoci ide o pomer
ne netradičný spôsob pomoci, oceňu
jem originálnosť myšlienky,“ skonšta
toval.
Financie putovali na nákup dezin
fekčných prostriedkov a potravín pre
klientov Mestského centra sociál
nych služieb a pre ďalších malackých
seniorov, ktorí potrebujú hmotnú
pomoc.
Text a foto: L. Wernerová

CVeČko: ako funguje
v čase pandémie
S príchodom pandémie sa síce
život spomalil, no my v Centre
voľného času v Malackách mys
líme na svojich CVeČkárov aj
v tejto neľahkej situácii. Každo
denne vymýšľame rôzne akti
vity, vďaka ktorým sme spolu
bližšie.

Týmto spôsobom sa snažíme ro
dičom uľahčiť túto situáciu a deťom
spríjemniť chvíle v karanténe. Pod
heslom Na nudu u nás nie je nikdy
čas, preto CVeČko opäť zabaví vás
každodenne pridávame na náš face
book príspevky z oblasti športu, hud
by, tanca, jazykov, tvorenia či šachu.
Naše úsilie – to sú aj výzvy, do kto
rých sa môžu zapojiť všetci CVeČkári.
Bola to napríklad výzva ku Dňu Zeme
pod názvom Príroda okolo nás, kde
deti mohli tvoriť a ukázať, ako si vá
žia a ochraňujú našu prírodu. Ďalšie
naše výzvy na vás ešte čakajú, my sa
už teraz tešíme na vašu aktivitu.

Napriek tomu, že situácia s ko
ronavírusom postihla aj reštaurácie
a podniky, Plzeňská hodovňa prišla
s unikátnym nápadom, ako pomôcť
tým, čo to potrebujú. Po tom, čo štát
zatvoril gastronomické prevádzky,
sa majiteľ podniku rozhodol dopre
dať zásoby piva a celú sumu z tohto
predaja darovať mestu Malacky pre
seniorov. „Pivo, ktoré máme v tan
koch, má záruku len 21 dní. Keďže sme
nechceli, aby vyšlo navnivoč, poprosil
som nášho výhradného dodávate
ľa piva, či by sme ho mohli využiť na
zbierku pre našich dôchodcov,” vy
svetlil Tibor Kuklovský.
Malačania teda postupne kúpili
tisíc litrov piva, pričom celý výťažok
vrátane dobrovoľných darov nad
sumu nákupu išiel do zbierky. Po
darilo sa to za neuveriteľné štyri dni.

Prosíme o darovanie krvi

Kontakty:

Prosíme dobrovoľných darcov krvi, aby pomohli za
chraňovať životy. Národná transfúzna služba SR
ubezpečuje, že na všetkých pracoviskách platia sprís
nené hygienické podmienky.
Každý darca krvi má možnosť objednať sa na darovanie na presný
čas prostredníctvom telefonických čísel:

Mgr. Kristína Černá

Bratislava-Ružinov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Malackách poskytuje psycholo
gickú pomoc cez telefón.
Deti, mládež a dospelí môžu kontaktovať psychologičky v pracov
ných dňoch od 8.00 do 12.00 h.

034/24 44 617
Mgr. Zuzana Pajonková 034/24 44 616

Pod záštitou Národného koordi
načného strediska pre riešenie prob
lematiky násilia na deťoch a Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Ma
lacky sme spustili 1. ročník okresnej
výtvarnej a literárnej súťaže (online)
na tému Ako som pomohol svoj
mu kamarátovi alebo spolužiako
vi, ktorý je niečím iný (slabší, cho
rý, menší, znevýhodnený). Ide o sú
ťaž pre všetky deti základných škôl,
aby zobrazili, resp. opísali dobrý čin,
ktorým niekomu pomohli v ťažkej si
tuácii a stali sa jeho hrdinom. Úlohou
žiakov I. stupňa ZŠ je nakresliť obráz
ky, žiaci II. stupňa ZŠ by mali tento čin
opísať poéziou alebo prózou.
Veríme, že túto situáciu spoloč
ne zvládneme a čoskoro sa už opäť
stretneme u nás v Centre voľného ča
su, kde sa všetci cítime dobre a kde
môžeme rozvíjať svoju osobnosť
CVČ Malacky
a talent.		

proti nude

číslo 10 vyjde 3. júna

Psychologická pomoc
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0911 326 011
Bratislava-Kramáre 0902 207 576

Šošovicování v časech korony

Centrum voľného času na svojej
facebookovej stránke prináša
inšpirácie na aktívne trávenie
času: nápady pre šachistov, mi
lovníkov umenia a tvorenia, ta
nečné, hudobné a športové va
riácie. Priebežne ich tvoria ve
dúci krúžkov.
CVeČko čaká aj na vaše príspevky,
v ktorých sa môžete podeliť o ná
pady, ako doma využiť voľný čas.
Texty, fotografie alebo krátke videá
môžete posielať pod heslom Ukáž,
čo vieš na adresu cvcmalacky.
zborovna@gmail.com. Najzaují
mavejšie príspevky zverejníme.

Na nudu u nás nie je nikdy čas,
preto CVeČko opäť zabaví vás!

Občianske združenie Malacká šošovica prichádza v časoch koro
navírusu, ktorý znemožnil organizovanie májových trhov Malackej
šošovice, s originálnym nápadom. Ponúklo možnosť stálym predaj
com, aby sa predstavili virtuálne na webe www.sosovicovani.sk.
„Vírus Covid-19 so sebou priniesol zmeny v takmer všetkých oblas
tiach života. Jarná Malacká šošovi
ca (a možno ani jesenná) sa nebude
konať. Naši predajcovia prišli o mož
nosť prezentovať sa a priamo predá
vať svoje produkty. Návštevníci s ni
mi zase strácajú kontakt a nakúpia
si tam, kde vedia, že je to možné.
Preto sme sa rozhodli vytvoriť online
priestor, v ktorom dáme o šikovných
ľuďoch v Malackách a okolí vedieť.
Neobmedzujeme sa len na doteraj

ších predajcov Malackej šošovice. Je
tu mnoho malých biznisov, ktoré
musia byť zatvorené, alebo fungujú
v upravenom režime. Cez projekt Šo
šovicováňí sa o nich verejnosť môže
dozvedieť,” vraví grafička Mária Ma
reková zo šošovicového tímu, ktorá
webovú stránku vytvorila.
Takže klikajte, vyberajte a pod
porte tých vašich „srdcových” pre
dajcov z Malackej šošovice na
www.sosovicovani.sk.
L. Vidanová
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Vtedy na Erasme – pobyt,
ktorý (ne)dopadol...
Tieto riadky píšem po štyroch mesiacoch strávených na študijnom
pobyte v zahraničí. V krátkom príbehu podľa skutočných udalostí
sa dozviete o radostiach i strastiach študentky Erasmu pred vypuk
nutím korona krízy v Európe i počas nej.

Predstavte si nasledujúcu situá
ciu: študentka žurnalistiky z Mala
ciek sa v letnom semestri vyberie
na skusy do sveta, teda na študijný
pobyt Erasmus+ do poľskej metro
poly Varšavy. Než odletela, zisťovala
si všetky možné informácie o tomto
druhu pobytov. Vo videách na You
Tube ju často pripravovali na to, aký
strašný bude prvý mesiac.
Nadišiel deň odletu a ona s ma
lou dušičkou dúfa, že váha, na kto
rej deň predtým ukazoval kufor
pomaly viac, než váži ona sama,
neklamala, a že celý jej život zaba
lený v tomto kufri váži len 20 kg.
Kufor odbavený bez problémov, to
je dobré znamenie. Spokojný pocit
však mierne naruší hlásenie, že let
do Varšavy je posunutý o hodinu.
„Fajn, vypočujem si ešte jeden pod
cast (zvukový záznam umiestnený
na internete – pozn. redakcie),” po
vie si študentka. Postupne si však
začne uvedomovať, že jej veľmi
chýba komunikácia s ľuďmi. Preto
po prílete ihneď volá a píše členom
rodiny i priateľom.
Jej nálada sa začína zlepšovať už
na druhý deň, keď sa z jednodňo
vého ubytovania presúva na inter

nát. Ide pešo, keďže podľa Google
Máp by mala cesta trvať maximál
ne 15 minút. Nezaobišlo sa to bez
štrajkovania moderných technoló
gií a chvíľami si nebola istá, či ešte
kráča správnym smerom. Potom,
ako záblesk z neba, zbadá svoju slo
venskú spolužiačku, ktorá sem tiež
prišla študovať, a spolu sa dostanú
k hľadaným „intrákom”. Poviete si:
„Poľsko susedí so Slovenskom, v kva
lite ubytovania pre študentov nebu
de veľký rozdiel.” No našťastie je na
koniec izba v oveľa lepšom stave,
než očakávala.
Dievčina postupne spoznáva
Varšavu, nových ľudí z rôznych kú
tov sveta (Taliansko, Mexiko, Rus
ko, Nemecko, Rakúsko i Japonsko),
ochutnáva miestnu kuchyňu (ze
miaky sú tu prílohou číslo jeden, ry
ža nie je až tak bežná – ak si ju sami neuvaríte) a zároveň objavuje
trochu odlišný spôsob výučby. Na
Slovensku je to skôr o memorovaní
faktov (česť výnimkám), v Poľsku sa
viac diskutuje.
Dievča nechce zaspať na vavrí
noch, a preto si v novom meste náj
de tanečnú školu, v ktorej pokraču
je vo vzdelávaní sa v orientálnom

vanie
Rozprá
entky
štud

Po mesiaci plnom zábavy a spo
znávania nového mesta však aj
v Poľsku na dvere zaklope nečaka
ný hosť. Predstaví sa ako COVID-19
a postupne pre mnohých pochová
va dobrodružstvo zvané Erasmus
pobyt. Univerzita zatvára svoje brá
ny a presúva výučbu do online sve
ta. Študentka sa nenechá odradiť
a v Poľsku zostáva. Možno aj vďaka
dobrej spolubývajúcej zo Sloven
ska, ktorá sa tiež rozhodla zostať vo
Varšave. Čas – pre odporúčané ne
vychádzanie – najprv trávia plne
ním školských povinností, ale aj
rozširovaním svojich kulinárskych
zručností, prípadne sledovaním fil
mov a seriálov s ďalšou kamarát
kou z internátu. Keďže sú v Poľsku
približne od polovice apríla povin

né rúška a zároveň sa znovu otvorili
parky, ako dvaja banditi sa vyberú
na prechádzku do jedného z nich.
Parkov je vo Varšave neúrekom a sú
nádherné. Dievča nezaháľa a pokra
čuje naďalej v tréningu orientálne
ho tanca aspoň vo svojej dočasnej
izbe, aj prostredníctvom online ta
nečných hodín. Postupne ho však –
okrem týchto celkom príjemných
aktivít – začnú tlačiť termíny odo
vzdania seminárnych prác a esejí,
a preto sa tieto dni venuje viac škol
ským povinnostiam.
Ako nakoniec dopadne celý prí
beh dievčaťa v zahraničí, vám pres
ne povedať neviem. Tento príbeh
totiž ešte stále píšem...
Text: P. Arpášová,
foto: archív P. A.

tanci. Okrem toho si s novými pria
teľmi rada vybehne zakorčuľovať na
národný štadión či na ľadovú plo
chu v centre mesta, kde je ešte aj
koncom februára citeľná vianočná
atmosféra. Pritom občas pôsobí
ako inštruktorka korčuľovania, keď
že niektorí z priateľov korčuľujú pr
výkrát v živote. Veľmi sa teší, keď vi
dí, že sa im darí a pádov je minimál
ne množstvo. Takže toto bol vraj ten
najhorší mesiac z celého pobytu...
Ani by som nepovedala.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Ako si
vybaviť
rybársky
lístok

7

Pomohli ste slabšiemu?

Ak ste nový záujemca o vyda
nie rybárskeho lístka, z internetovej
stránky mesta si stiahnite žiadosť
(www.malacky.sk, časť OBČAN –
TLAČIVÁ). Po jej vypísaní ju naske
nujte a pošlite elektronicky na adresu
viera.lapinova@malacky.sk alebo
poštou na adresu: Mestský úrad
Malacky, Oddelenie ekonomiky,
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Ma
lacky. Ak ste už v minulosti žiadali
o vystavenie rybárskeho lístka, ne
musíte žiadosť posielať znovu.
Ďalší postup:
• uhradiť na bankový účet sumu 7 €
(ročný lístok) alebo 17 € (trojročný
lístok),
• ako variabilný symbol uviesť dátum
svojho narodenia,
• do správy pre prijímateľa uviesť

meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu a skratku RL (dô-

ležité pre identifikáciu platby, že ide
o rybársky lístok),
• po pripísaní platby na bankový
účet mesta bude vystavený rybár
sky lístok,
• približne 2 dni po uhradení platby
bude možné osobne si vyzdvih
núť lístok v podateľni MsÚ Malacky
(pracovné dni od 8.00 do 11.00 h).
Číslo účtu mesta:
SK36 5600 0000 0032 0010 5003
Bližšie informácie:
e-mail: viera.lapinova@malacky.sk
telefón: 034/79 66 146
MsÚ

SPOMIENKY
Odišli ste, niet vás medzi nami, no
v našich spomienkach ste stále
s nami.

6. mája sme si pripomenuli 20. vý
ročie úmrtia našej dcéry Janky Po
hlovej a 21. augusta si pripome
nieme 27. výročie odchodu nášho
syna Dušana Pohla z Malaciek.
S láskou spomínajú rodičia, sestra
Alena, syn Denis a ostatná rodina.
Človek odchádza,
ale všetko, čo nám dal,
zostáva v našich srdciach.
11. mája uplynu
lo 9 rokov, čo nás
opustil náš drahý
manžel, otec, svo
kor, dedko a pra
dedko Zdenko
Hric a. Zároveň
sme si 30. apríla pripomenuli jeho
nedožitých 83 rokov. S láskou spo
mínajú manželka Mária, dcéry Ala
a Dagmar, zaťovia Roman a Vlado,
vnúčatá Tomy s manželkou, Luky,
Jurko, Romanka a pravnúčatá Alex
a Damian. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.

Využite voľný čas kreatívne
a zapojte sa do prvého ročníka
okresnej literárnej a výtvarnej
súťaže na tému Ako som pomohol svojmu kamarátovi, alebo
spolužiakovi, ktorý je niečím
iný (slabší, chorý, menší, znevýhodnený). Súťažiť môžu všetci
žiaci základných škôl v okrese
Malacky.

Žiaci I. stupňa (1.–4. ročník)
súťažia s výtvarnými dielami. Ich
úlohou bude nakresliť obrázok, ako
pomohli slabším spolužiakom či
kamarátom. Všetky diela musia byť
vyhotovené ručne.

Môžete obohatiť
výstavy v kaštieli

Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera pripravuje v tom
to roku dve výstavy v Pálffyovskom kaštieli. Prosíme ochotných ľudí,
či by zapožičali, prípadne darovali predmety, ktoré by sa dali použiť
v rámci výstav.

Témy:
nemocnica, zdravotníctvo
(staršie predmety)
komunikačná technika
(najmä fototechnika a videotechni
ka, telefóny – aj mobilné, môžu byť
staršie aj moderné)
Ak máte tematické predmety
a ste ochotní ich požičať, prípad
MALACKÁ MATRIKA
od 2. do 17. 5. 2020

Povedali si ÁNO
Denisa Hájková a René
Nagy

Tá strata stále bolí
a zabudnúť nedovolí.
12. mája sme si
pripomenuli 5 ro
kov, čo nás opustil
milovaný manžel,
otec a dedko Jo
zef Pollák a 31.
mája si pripome
nieme jeho nedožitých 74 rokov.
S láskou a úctou spomínajú man
želka, synovia s rodinami, vnúčatá,
sestra s rodinou a Mária.
18. mája uplynul už
rok od chvíle, keď
nás opustil náš dra
hý manžel, otec
a dedo Milan Čer
ný. S láskou spomí
najú manželka, sy
novia Milan, Peter a Pavol s rodina
mi, ostatná rodina a priatelia. Kto
ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

8. mája sme si pri
pomenuli 2. výro
čie úmrtia Cyrila
Michálka z Malaciek. S láskou a úc
tou spomínajú
manželka, dcéry
Erika a Gabika s rodinou, ostatná
rodina a priatelia. Kto ste ho po
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.

ne darovať, ozvite sa do Mestské
ho centra kultúry na Záhoráckej.
Ďakujeme všetkým za ochotu a spo
luprácu.
Mestské centrum kultúry:
www.mckmalacky.sk
Kontaktný mail do múzea:
muzeum@mckmalacky.sk
MCK

Kúpim pozemok, záhradu ale
bo humno v Malackách a oko
lí. Platím v hotovosti.
Kontakt: 0908 666 102

Žiaci II. stupňa (5.–9. ročník)
opisujú formou poézie alebo pró
zy svoj čin, keď pomohli zraniteľ
nejším. Súťažné práce musia byť
napísané ručne (nie na počítači,
písacom stroji alebo inom zariade
ní). Minimálny rozsah príbehu je 100
slov, pri básničke 20 riadkov.
Do súťaže sa žiaci prihlasujú elekronicky. Vyhotovené diela naske
nujte alebo odfoťte a zašlite na mai
lovú adresu vašej školy, prípadne na
mailovú adresu CVČ cvcmalacky.
riaditelka@gmail.com alebo na
mailovú adresu Úradu práce, sociál
nych vecí a rodiny Malacky juraj.
moravcik2@upsvr.gov.sk. Jednu
fotografiu môžete zhotoviť aj po
čas vytvárania práce. Súťažné diela
nezabudnite označiť menom auto
ra, v maili uveďte aj vekovú kate
góriu, adresu školy, dátum vyhoto
venia súťažnej práce a názov diela.

Do práce na bicykli:
súťaží sa v septembri
Obľúbená súťaž Do
práce na bicykli sa
pre pandémiu pre
súva na september.
Predlžuje sa aj termín na regis
tráciu. Súťažné 2– 4 členné tímy
sa do projektu môžu registro
vať do 7. septembra.

Všetci súťažiaci musia byť zamest
nancami jednej firmy, prípadne štu

dentmi jednej školy. Čle
novia tímu si budú sa
mostatne evidovať cesty
do práce a z práce na
bicykli, pričom sa nezarátavajú cesty
v rámci pracovného času.
Registráciu a iné dôležité
informácie o súťaži nájdete na
www.dopracenabicykli.eu.

Uzávierka súťaže je
30. septembra.

Vyhrať môžete zaujímavé vecné ce
ny a sladkosti.
Podrobnejšie informácie:
www.cvcmalacky.sk.
-red-

Voľné pracovné miesto:

kuchárka

(zástup za PN, materskú
a rodičovskú dovolenku)
Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych služieb
Malacky
Sídlo:
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
Charakteristika:
výroba a výdaj bežných druhov tep
lých jedál
Miesto výkonu práce:
sídlo zamestnávateľa
Termín nástupu:
dohodou
Pracovný úväzok:
6.00 h–14.00 h
Nástupný plat:
od 607 € (podľa počtu rokov praxe
a vzdelania)
Kvalifikačné predpoklady:
neurčené, prax v odbore výhodou
Ďalšie požiadavky:
• z odpovednosť,
• s poľahlivosť,
• s amostatnosť,
• s chopnosť pracovať v tíme,
• vyrovnaný postoj k pracovnému
zaťaženiu.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru (s uvedením telefonické
ho kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadova
nými dokladmi je potrebné doručiť
do sídla zamestnávateľa najneskôr
do 27. mája 2020 do 14.00 h. Na
oneskorene podané žiadosti, ako
aj žiadosti, ku ktorým nebudú pri
pojené požadované doklady, sa
nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní
na osobný pohovor.

-red-

Psy hľadajú nový domov

Karanténna stanica nedávno prijala dvoch psov väčšieho vzrastu. Obaja boli
odchytení v Malackách v rôznom čase a ani jeden z nich nemal čip. Psy sú už
veterinárne ošetrené a čakajú na pôvodného alebo nového majiteľa. V prípade
záujmu o adopciu oslovte karanténnu stanicu na nižšie uvedených kontaktoch.
Tara
Tara je mix stafordšírskeho teriéra, pracovníci
útulku jej vek odhadujú
asi na 6 rokov. Sučka je
priateľská aj k deťom, vynikajúco si vychádza s ľuď
mi, nemá problém s jazdou v aute a na vôdzke
neťahá. K psíkom je dominantnejšia, ale submisívneho kamaráta prijme
s radosťou. Tara má zvládnuté hygienické návyky
a je vhodná aj do bytu.

Kontakty: e-mail: ksmalacky@gmail.com, facebook: Karanténna stanica Malacky

Hulk
Mohutný kríženec má
asi 6 rokov. V karanténnej
stanici si ho všetci obľúbili pre jeho nekonfliktnú
a milú povahu. Hulk ne
má problém so psami ani
s mačkami, na prechádz
kach je dobre ovládateľ
ný. Budúceho majiteľa
bude rád sprevádzať ako
verný spoločník.
Text, foto: -lw-
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Futsalista Daniel Čeřovský:

Chcem so Slovenskom
na záverečný turnaj

rovnať. Dúfam, že v budúcnosti príde
zlepšenie. Aj na Slovensku sa však dá
hrať profesionálne, záleží však na do
hode klubu a hráča.
S reprezentáciou Slovenska
máte za sebou viacero zápasov
v mládežníckych kategóriách aj
s mužmi. Ak by ste si mali vybrať
najkvalitnejšieho súpera, proti
ktorému ste nastúpili, ktorý by to

Dvojnásobný majster Slovenska vo futsale a reprezentant SR Da
niel Čeřovský s futsalom i futbalom začínal v Malackách. 22-ročný
športovec hrajúci za MIMEL Lučenec nám prezradil, aké má pod
mienky futsal na Slovensku, prečo ho uprednostnil pred futbalom,
či kam by to chcel v tomto športe dotiahnuť.

Prečo dostal u vás futsal pred
nosť pred futbalom? V čom je pre
vás atraktívnejší?
Prišlo to úplne spontánne, celú fut
balovú kariéru som odohral za Žolík
Malacky. Keď som mal asi 15 rokov,
v zime počas prestávky sme s chalan
mi začali hrávať futsal za Canariu Ma
lacky. Takto to chodilo, až dokým sme
skončili dorasteneckú kategóriu. Po
pôsobení v Canarii som dostal ponu
ku hrávať za Pinerolu Bratislava, chcel
som si vyskúšať najvyššiu slovenskú
súťaž. Popri tom som stále hral futbal
v Malackách, ale futsal u mňa defini
tívne dostal prednosť až po skúsenos
tiach z extraligy a mládežníckej repre
zentácie. Neskôr, po dvoch rokoch,
prišla pozvánka do slovenského A-tí
mu, z čoho som bol veľmi prekvapený,
ale motivovalo ma to do ďalšej práce
vo futsale. V čom je futsal atraktívnejší
než futbal, je ťažké povedať, pretože
aj napriek podobnosti sú to úplne roz
dielne športy. Najviac ma však oslo
vuje vyššie tempo a intenzívnejšia hra
než vo futbale.
S Pinerolou aj Lučencom sa
vám podarilo vyhrať slovenskú ligu, s Lučencom dokonca bez jedi

nej prehry v sezóne. Aký je váš
futsalový sen?
V Pinerole som strávil dve krásne
sezóny, ktoré mi dali veľa do osob
ného i športového života. V prvej se
zóne sa nám nepodarilo prejsť cez
Slovan Bratislava v semifinále, na
koniec sme brali tretie miesto. V na
sledujúcej sezóne boli naše ambície
ešte vyššie – chceli sme titul, ktorý sa
nám nakoniec aj podarilo vyhrať. Ča
kalo nás predkolo Ligy majstrov na
Cypre, po vypadnutí v ňom sa však
klub neprihlásil do extraligy. Keďže
som chcel ďalej hrávať, hľadal som
nový klub. Oslovil ma Lučenec, ten
to klub je v súčasnosti našou elitou
s najvyššími ambíciami. Sezónu sme
mali vynikajúco rozohratú, nepre
hrali sme ani jeden zápas, ale pre
koronavírus sa predčasne skončila,
a tak sme boli vyhlásení za majstra.
Samozrejme, že by som si to radšej
športovo vybojoval, ale myslím, že
vďaka sezóne bez prehry sme si to za
slúžili. Mojím najväčším snom ale zo
stáva hrať v zahraničí jednu z top líg,
či už španielsku, ruskú alebo portu
galskú ligu, a takisto prvýkrát v histó
rii dostať Slovensko na záverečný tur

Za rozhovor ďakuje M. Binčík.
Foto: Facebook Futsalslovakia

Postupne
otvárame
ďalšie
športoviská

Po tom, čo mesto v stredu 22.
apríla otvorilo prvé štyri špor
toviská, prišla pre malackú ve
rejnosť ďalšia dobrá správa
v podobe sprístupnenia ďal
ších areálov.

Daniel Čeřovský v zápase proti Rusku na Slovak Futsal Week 2018 v Trnave.

naj majstrovstiev Európy alebo sveta.
Na akej úrovni je futsal na Slo
vensku? Dá sa týmto športom uživiť?
Futsal na Slovensku určite nie je
v optimálnom stave. Podobne ako
v ostatných športoch, aj vo futsale je
cítiť nedostatok peňazí. V porovnaní
s ostatnými krajinami sme na tom vo
futsale zle, nemôžeme sa s nimi zatiaľ

bol? Na aký reprezentačný zápas
máte najlepšie spomienky?
Veľmi rád spomínam na zápas
v Trnave proti Rusku, naň prišlo cez
tisíc ľudí. Rusko patrí k svetovej fut
salovej elite, prišli sem hráči z top líg,
niektorí z nich hrajú v Barcelone či
iných elitných kluboch. Ťažko sa vy
berá najťažší súper či najlepší zápas,
na každý jeden spomínam v dobrom

ci úsporných opatrení sa projekt zru
šil.
V plavárni sme vypustili veľký ba
zén, aby sa šetrila energia. Malý ba
zén sme museli nechať napustený,
aby sa malo kam odvádzať teplo zo
solárneho ohrevu na streche. Vo veľ
kom bazéne ideme inštalovať kot
vy na uchytenie plaveckých dráh aj
v dru
hej polovici bazéna, takže

okrem ľahšieho vymedzenia prena
jatých dráh v šírke celého bazéna budeme môcť v budúcnosti organizo
vať plavecké preteky. Pred znovu
otvorením plavárne ešte obnovíme
náter stropnej konštrukcie a celú ba
zénovú halu opäť vyčistíme, takže
zvyčajná septembrová odstávka ne
bude potrebná.
Na futbalovom štadióne sme rea
lizovali pieskovanie, prevzdušnenie
a podsev trávnika. V týchto dňoch eš
te postrekujeme proti ďateline, takže tráva si oddýchne a bude odol
nejšia voči tréningovej a zápasovej
záťaži, keď futbalisti opäť obnovia
činnosť. Chystá sa aj otvorenie novej
gastroprevádzky v priestoroch bý
valého bufetu.
Nad sezónou letného kúpaliska
visí stále otáznik. Ak bude uvoľňova
nie v krajine pokračovať, otvoriť by
sme mohli snáď v polovici júna, hoci
s určitými obmedzeniami (počet
návštevníkov atď.). Zatiaľ sú na kúpa
lisku v prevádzke len beachvolejba
lové ihriská, ktoré si verejnosť môže
objednať pomocou rezervačného
systému na www.adhocmalacky.
sk. Rovnakým spôsobom sa dajú re
zervovať aj tenisové kurty v Zámoc
kom parku.

AD HOC: ako funguje v čase pandémie
Po 9. marci, keď sa v Malackách uzavreli športoviská, sme všetky pre
vádzky kompletne vydezinfikovali. Vynútenú odstávku sme sa snažili
využiť na údržbu a niektoré opravy, na ktoré pri bežnej prevádzke nie
je čas, alebo boli naplánované počas pravidelných letných odstávok
(športová hala, futbalový štadión), resp. v septembri (plaváreň).

V športovej hale sme vymenili
drevené obloženie radiátorov, nain
štalovali sme nový systém pre uchy
tenie reklamných plôch, ktorý bu

de slúžiť aj ako zatemnenie okien,
a chystáme sa vymaľovať aj šatne
športovcov. Tie sa mali toto leto
kompletne rekonštruovať, ale v rám

a verím, že ich budem môcť odohrať
ešte veľa. Preto sa snažím reprezen
tačné stretnutia odohrať naplno a vy
dať zo seba všetko pre tím.
V čom sú brazílski legioná
ri v našej lige odlišní od sloven
ských futsalistov?
Ak to hodnotím vo všeobecnej ro
vine, podľa mňa sú veľmi zábavní,
priateľskejší a sem-tam trochu viac
temperamentní a náladovejší než
našinci. Čo sa týka individuálnej hry,
všetci sú na tom vynikajúco, majú
skvelú techniku. U mnohých však vi
dím, že sa snažia hrať viac na seba
než pre tím, ale samozrejme, sú aj
výnimky.

Text: D. Rusňák,
foto: AD HOC

K dvom bežeckým dráham (ZŠ
Záhorácka a futbalový štadión), tenisovým kurtom v Zámockom parku
a volejbalovému ihrisku na kúpalis
ku tak pribudli aj skatepark a areál
pri Základnej škole na Štúrovej.
Prípadné otvorenie športoviska
pri Dérerke sa ešte musí zvážiť, pre
tože v areáli školy sa momentálne
stavia nová telocvičňa.
Pre otvorené ihriská a športoviská
platia tieto opatrenia:
• obmedzený počet súčasne sa
hrajúcich deti (odporúčanie pre
rodičov zabezpečiť odstup detí
v okruhu 2 metrov),
• povinnosť nosenia rúšok,
• povinnosť rodičov alebo sprevá
dzajúcich osôb zabezpečiť, aby sa
deti kontaktovali minimálne,
• povinnosť rodičov alebo sprevá
dzajúcich osôb mať so sebou de
zinfekčný prostriedok na ruky.
-red-/-otano-

Museli sme
zrušiť
tradičné
podujatia
Komisia Mestského zastupi
teľstva Malacky pre šport a mlá
dež zrušila 48. ročník Behu oslo
bodenia (pôvodne plánovaný
na 8. mája) a Športové hry ma
lackej mládeže o Putovný po
hár primátora mesta (29. mája).
Ďakujeme za pochopenie
a veríme, že sa už čoskoro stret
neme pri spoločných športo
vých podujatiach.
A. Pašteka
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