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úvodník

Vianoce
a nádej

O pár dní sa skončí tento čudný
rok a veľká väčšina z nás sa určite
poteší, že už bude konečne za nami.
Prichádzajú vianočné sviatky, a hoci
budú možno skromnejšie či tichšie
ako inokedy, dovolím si tvrdiť, že
Vianoce sú jednou z mála istôt tohto roka. Nemá význam hľadať vinníka náročného a častokrát naozaj
zlého roka, sme v tom všetci bez
rozdielu. Keď do vianočnej polnoci
zaznie Tichá noc, na chvíľu zabudnime na starosti a nechajme v nás
prevážiť pocit nádeje. Pretože kým
máme nádej, ešte nič nie je stratené.
Veď predsa nemôže byť stále zle.
V závere predchádzajúceho
úvodníka sme vám sľúbili prezradiť
niečo viac o tohtoročnej premiérovej vianočnej rozprávke. Možno vás
prekvapila titulná fotka tohto vydania Malackého hlasu, ktorá zdanlivo nesúvisí s Vianocami. Je to naozaj iba zdanie, pretože na fotke je
scéna z rozprávky O liečivej vode,
ktorá bude mať televíznu premiéru na Štedrý večer. Hrajú v nej traja
Ma
lačania, čo je, povedané rozprávkovou rečou, široko-ďaleko vec
nevídaná-neslýchaná. Jednu z postáv stvárňuje náš rodák Michal
Režný, ktorý vám všetkým poslal mi
lý osobný pozdrav. Nájdete ho na
strane 9.

Všetkým vám, milí naši
čitatelia, želáme
z redakcie Malackého
hlasu pokojné Vianoce
a spokojný rok 2021.
Nech je to rok plný
zdravia, lásky
a dobrých skutkov.
Ľ. Pilzová

Vianočná rozprávka
bude mať malacký nádych
Rozprávka, ktorú odpremiéruje RTVS v hlavnom vysielacom čase
na Štedrý deň, bude mať pre nás špeciálnu príchuť. Účinkujú v nej
totiž traja Malačania – Stella Vidanová, Michal Režný a Štefan Hronček. Romanticko-dobrodružná rozprávka s názvom O liečivej vode
hovorí o tom najvzácnejšom v našom svete, čo nemožno speňažiť.

Popri ľudskom svete existuje
odpradávna aj svet vodný. Tajomstvá vodnej ríše stráži Pani prameňov. Jedného dňa sa zľutuje nad
chorou princeznou Hankou a daruje smrteľníkom liečivú vodu. Ako to
už v rozprávke býva, má podmienku – aby voda zostala liečivá, ľudia
ju nemôžu zneužiť tým, že by ju
predávali.

Prvý sneh v meste
Vo štvrtok 3. decembra napadol
prvý sneh tejto zimy. Bol to jemný
poprašok, a ako to už s prvým snehom býva, udržal sa iba niekoľ-

ko hodín. Večer už
po ňom nebolo
takmer ani stopy.
-red-

Strážca Michal
Traja Malačania v jednej rozprávke – to tu ešte nebolo a asi sa to
tak skoro ani nezopakuje. Jedným
z nich je profesionálny herec Michal
Režný. „Nakrúcanie rozprávky je pre
mňa splnením sna. S Majom Labudom stvárňujeme dvojicu kráľovských
strážcov. Vzhľadom na to, ako obaja vyzeráme, som sa pri pohľade na
nás počas nakrúcania zabával myšlienkou: „Tak nám dvom chýba už len
bystrozraký!”, dodal s úsmevom.
Verejnosť ho možno viac vníma
ako komika, avšak Michal má na
svojom konte aj vážne úlohy, hrá vo

Kde sa môžete
otestovať?
str. 2

Mesto má
rozpočet
str. 3

Nové učebne
v ZŠ Záhorácka

str. 3

Poslanci hodnotia
rok 2020
str. 4

filme Správa, je vysokoškolským docentom, dokonca jedným z najmladších. Hosťuje v SND, hrá v Žiline.
„Mňa hlavne teší, že to všetko, čo
ste vymenovali, sa nevylučuje. Mám

rád rôznorodosť a rád ju zažívam.
Mojou najobľúbenejšou postavou je
Raskoľnikov z inscenácie Zločin a trest,
Pokračovanie na strane 9
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Centrum mesta
dýcha
Vianocami

Dominantou centra mesta v týchto predsviatočných dňoch
je nasvietená a ozdobená borovica v parku na Kláštornom
námestí. Spoločnosť jej robí krásny vyrezávaný betlehem
z dielne majstra rezbára Alojza Machaja. Ak sa budete po
hybovať v centre Malaciek, nezabudnite si na jednej z troch
čečinových zvoničiek zazvoniť na šťastie.
-red-

Máte uhradené dane a poplatky?

V meste sú otvorené už
tri testovacie miesta

Nemocnica, kaštieľ a kasárne na Juhu – to sú tri miesta v Malackách, kde sa bezplatne testuje na ochorenie
Covid-19. Ide o antigénové testovanie a je bezplatné.

Mesto Malacky ako správca daní a poplatkov vyzýva všetkých občanov, podnikateľov
a ostatné právnické osoby, ktoré ešte neuhradili
daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady, aby tak urobili čo najskôr. Nedoplatky je možné
uhradiť v hotovosti do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na
účet mesta. Prosíme, aby ste pri platbe uviedli variabilný symbol, ktorý
máte uvedený na rozhodnutí.
Daň z nehnuteľnosti, daň za psa
Číslo účtu – IBAN: SK36 5600 0000 0032 0010 5003
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Číslo účtu – IBAN: SK27 5600 0000 0032 1281 1001
V prípade neuhradenia budú nedoplatky odstúpené na exekučné vymáhanie.							 MsÚ

Je možné žiadať o dotácie

Mestský úrad Malacky podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (VZN)
vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo konkrétnu akciu, aby
do 31. januára 2021 podali žiadosť. Je možné žiadať o dotáciu v oblasti športu, kultúry, sociálnej oblasti a o dotáciu pre iné neziskové
organizácie.

Text VZN, výzva na predkladanie
žiadostí a tlačivo žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk, časť
MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. Žiadatelia sú povinní poskytnúť všetky
požadované údaje podľa § 2 ods. 3
VZN. Povinnou prílohou je vyplnený
formulár Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1 VZN).
Žiadateľov, ktorými sú organizačné jednotky (zložky) bez právnej
subjektivity, musia k žiadosti predložiť splnomocnenie na všetky právne
úkony súvisiace s procesom poskytovania dotácií, podpísané štatutárnym zástupcom materskej organizácie (príloha č. 1 výzvy). Žiadatelia
o dotáciu na športovú činnosť prilo-

žia aj vyplnený Dotazník pre žiadateľov o dotáciu na športovú činnosť na
rok 2021 (príloha č. 2 výzvy).
Informácie o dotáciách pre oblasť športu poskytne referentka
MsÚ Beáta Gelingerová, telefón
034/7966 183.
Informácie o dotáciách pre oblasť kultúry, sociálnu oblasť a pre
iné neziskové organizácie poskytne referentka MsÚ Darina Pelecová, telefón 034/7966 145.
Žiadosti o dotáciu sa podávajú na
adresu:
Mesto Malacky,
Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky.
MsÚ

KASÁRNE,
Štúrova ulica
Streda 16. 12.
Štvrtok 17. 12.
Piatok 18. 12.

10.00–18.00 h
10.00–18.00 h
10.00–18.00 h

NEMOCNICA,
pred poliklinikou
Streda 16. 12. 11.00–15.00 h
Štvrtok 17. 12.
8.00–12.00 h
Piatok 18. 12. 11.00–15.00 h

KAŠTIEĽ
Každý pracovný deň (min. do 14. 1.)
10.00–19.00 h
10.00–19.00 h
10.00–19.00 h

Dezinfekčná prestávka v kaštieli je medzi 14.00–15.00 h.

Na testovanie v nemocnici sa dostanete iba s časenkou. Vydávajú sa každý deň na začiatku testovania.

Zatvárajú sa školy

Nemocnica mení
svoje lôžka

Nemocnica Malacky začala výrazne obmedzovať poskytovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Príkazom ministra zdravotníctva SR od pondelka 14. decembra reprofilizuje svoje lôžka pre príjem covid pozitívnych pacientov.
Triediaci stan sa zároveň presunul do hlavného poliklinického vchodu. Nemocnica prosí verejnosť o rešpektovanie
-rednovovzniknutej situácie a ďakuje za pochopenie.

Potvrdené prípady ochorenia Covid-19 u za
mestnancov zatvárajú školy.
Prvý stupeň ZŠ na Štúrovej má od pondelka 14. decembra riaditeľské voľno, druhý stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní.
Zatvorená je aj materská škola na Rakárenskej. Deti sa do škôlky vrátia až v novom roku.
-red-

Posun vývozu
Zberné dvory počas
odpadu cez sviatky sviatkov
Upozorňujeme obyvateľov, že na prelome
rokov budú posunuté vývozy komunálneho
(zmesového) odpadu. POZOR: vývozy v decembri sa posúvajú o deň skôr oproti pôvodným termínom, vývozy v januári budú o deň
neskôr.
Pôvodný termín
pondelok
21. 12.
utorok
22. 12.
streda
23. 12.
štvrtok
24. 12.
piatok
25. 12.
piatok
1. 1.
streda
6. 1.
štvrtok
7. 1.
piatok
8. 1.

Nový termín
sobota
19. 12.
pondelok
21. 12.
utorok
22. 12.
streda
23. 12.
štvrtok
24. 12.
sobota
2. 1.
štvrtok
7. 1.
piatok
8. 1.
sobota
9. 1.
TEKOS

Deň

Dátum

štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok

24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.

Zberný dvor
Hlboká
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
otvorené
otvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
otvorené

Zberný dvor
Partizánska
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
otvorené
otvorené
otvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
otvorené
otvorené
zatvorené
otvorené
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Mesto má rozpočet na rok 2021
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili budúcoročný rozpočet
mesta. Príjmy a výdavky sú rozpočtované vo výške 23 241 860 €.
„Ďakujem poslancom za jednomyseľné schválenie rozpočtu, čo vní
mam ako prejav dôvery k nastaveniu hospodárenia mesta. V roku 2021
nás čaká veľa investičných akcií, ktoré musíme zabezpečiť,” povedal po
prijatí rozpočtu primátor Juraj Říha.
Najväčšími investíciami budúceho roka bude výstavba cyklotrás
a mestskej podzemnej garáže, nové
komunitné centrum či prístavba a rekonštrukcia budovy Vstúpte. V pláne
sú aj kryté cykloprístrešky, takže nie
je pravdou informácia, ktorá bola
podsúvaná verejnosti, že tento projekt padol. Podľa schváleného rozpočtu nás čaká tiež architektonická
súťaž na kultúrny dom a revitalizáciu
zóny okolo Zámockej ulice.

• hromadná podzemná garáž
v centre (640-tisíc €);
• spolufinancovanie zo strany
mesta pri projekte prístavby a re-

Mesto bude pokračovať v rekonštrukciách striech budov vo svojom
vlastníctve – po tohtoročnej oprave striech mestského centra kultúry a kina prídu na rad synagóga
a mestský úrad.

Súčasťou rozpočtu sú
aj ďalšie položky:

• vydanie novej knihy o histórii
františkánskeho kláštora,

Primátor zdôrazňuje, že rozpočet
je živý organizmus: „Treba vnímať, že
rozpočet je plán a môže sa meniť podľa
potrieb mesta. Zmenu očakávame už
na jar. V čase prípravy návrhu rozpočtu sme ešte totiž nemali informáciu
o schválení krásnej dotácie 1,7 milióna € na cyklotrasu Partizánska – Cesta
mládeže. Spolu s tým chceme realizovať náš ambiciózny plán revitalizovať
priľahlé zóny pozdĺž novej cyklotrasy

Vybrané investície:
• cyklotrasa Družstevná–Rad
linského (900-tisíc €). Spolu s týmto projektom sa počíta aj s úpravou
okolia budúcej cyklotrasy v objeme
ďalších 900-tisíc € (rekonštrukcia
chodníkov, stavebné úpravy verejných priestorov na Záhoráckej, prestavba a nová technológia riadenia
hlavnej svetelnej križovatky, sadové
úpravy a revitalizácia zelene na Záhoráckej a Radlinského). Plánuje sa
aj nové verejné osvetlenie na Radlinského;
• cyklotrasa Pezinská–priemyselný park (takmer 1,2 milióna €). Súčasťou projektu je aj vý
stavba nového pozdĺžneho parko
vania pred rodinnými domami na
Pezinskej a nové kolmé parkovanie
pred bývalým Agrostavom. Zároveň
pribudne aj nové verejné osvetlenie
na Pezinskej vrátane doteraz tmavého úseku od Továrenskej po bývalú
pumpu Jurki;
• nové komunitné centrum
v areáli centra voľného času (400-tisíc €). Poslanci uvoľnili 100-tisíc € na
rekonštrukciu interiérov CVČ aj prie
storov, ktoré užíva Materské centrum
Vánok;

konštrukcie organizácie Vstúpte
(23-tisíc €);
• kryté cykloprístrešky (215-ti
síc €);
• rekonštrukcia pôvodných nebytových priestorov po MsCSS na
účely mestských nájomných bytov
(90-tisíc €).
Okrem toho pribudli aj dve úplne nové úlohy, ktorými sú príprava
stratégie adaptácie na zmenu klímy a hĺbkový monitoring spojený
s kontrolou stavu drevín.

• rekonštrukcia odvodnenia Hurbanovej ulice,
• rekonštrukcia chodníka na ulici
M. R. Štefánika v úseku od Veľkomoravskej po Štúrovu,
• zateplenie pavilónu pre prvákov
na ZŠ Dr. J. Dérera. Na realizáciu venuje Pozagas, a. s., dar 33 000 €,
• kompletný redizajn webstránky
www.malacky.sk,
• nová mobilná aplikácia pre informovanie obyvateľov.

– Partizánsku, Ľuda Zúbka, Námestie
SNP, Petra Jilemnického, Veľkomoravskú a Mierové námestie. Javí sa nám
totiž ako logické odovzdať verejnosti
spolu s cyklotrasou aj kompletne zre
konštruované ulice.”
Mierne sa zvyšujú miestne
dane a poplatky
Dôležitou súčasťou rozpočtu je
aj príjem z miestnych daní a poplatkov. Pri komunálnom odpade sa
poplatok zvyšuje o 2 €/osoba/rok.
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Daň z nehnuteľností sa zvyšuje pri
stavbách na bývanie (o 10 %), byty
(nárast o 4 centy /m²/rok) a podnikateľské prevádzky (nárast 40 centov/m²/rok). Dôvodom sú naďalej
sa znižujúce príjmy od štátu (výpadok cca 400-tisíc €), hoci povinností
pre mesto zostáva rovnako veľa. Aj
po tomto zvýšení poplatkov bude
mesto doplácať rozdiel do výšky su
my, ktorú je povinné platiť.
Poplatok za komunálny odpad sa
zvyšuje z niekoľkých dôvodov. Pr
vým je zavedenie novej zákonnej po
vinnosti pre mesto zabezpečiť zber
a likvidáciu kuchynského odpadu.
Okrem toho sa zvyšuje zákonný
poplatok za skládkovanie (13 €
za tonu v roku 2020, 22 € za tonu
v roku 2021) a zvyšuje sa aj cena
skládkovného na skládke v Zohore.
Ambíciou mesta je výstavba vlastnej kompostárne, aby sme si mohli
sami spracúvať tento odpad. To by
v konečnom dôsledku mohlo viesť
k zvýšeniu percenta separácie, od
ktorého sa odvíja zákonný poplatok
za skládkovanie. Projekt kompostárne je aktuálne v hodnotení ministerstva životného prostredia. Mesto
by chcelo po výstavbe kompostárne
zvýšiť percento separácie odpadu,
čo by mohlo pre obyvateľov znamenať zníženie poplatku za komunálny
odpad.
„Uvedomujem si, že je to citlivá
otázka. K úprave hospodárenia mesta sme pristúpili maximálne zodpovedne. Ak chceme zachovať dobre
nastavený rozvoj mesta a včas vykryť
očakávané výpadky financovania
z podielových daní, obraciame sa na
verejnosť s prosbou o pochopenie,”
skonštatoval primátor.
Zľavy pre ZŤP, obyvateľov nad 62
rokov a ľudí v hmotnej núdzi zostanú
zachované.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
aj vznik detských jaslí či zmeny v parkovaní na verejných priestranstvách.
Podrobnejšie o týchto témach budeme informovať v nasledujúcom Malackom hlase.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský

Odborné učebne na Záhoráckej sa už tešia na žiakov
Keď sa žiaci Základnej školy na
Záhoráckej vrátia po skončení dištančného vzdelávania do
školy, budú určite prekvapení.
Možno niektoré priestory ani
nespoznajú. V týchto dňoch sa
dokončil projekt modernizácie odborných učební, ktoré sa
vďaka tomu zmenili na triedy
zodpovedajúce 3. tisícročiu.
Kompletnou premenou prešlo
osem učební: tri počítačové, dve jazykové, dve laboratóriá (biologickochemické a fyzikálne) a polytechnická učebňa. Na modernizáciu získala
škola nenávratný finančný príspevok 172 728,28 € z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom
Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci tohto
projektu prispelo mesto sumou
9 090,96 € a nad rámec projektu
zaplatilo ešte 20 835,43 €.
Odborné učebne majú najmoder
nejšiu IKT techniku, didaktické po
môcky, laboratórne vybavenie či ná
bytok. Je samozrejmosťou, že jednotlivé učebne prešli stavebnými úpra-

vami tak, aby spĺňali štandardy modernej výučby. Konkrétne pribudli
napríklad interaktívne projektory,
projekčné tabule, interaktívne pe
rá, notebooky, 3D tlačiarne, vizualizér, sady fyzikálnych senzorov,
termodynamické, elektromagnetické či biochemické sady. „Dostali
sme všetci krásny darček k Vianociam.
Tešíme sa a veríme, že sa naši žiaci
čoskoro vrátia do škôl. Budú veľmi milo
prekvapení, ako sa zmenili priestory, v
ktorých trávia podstatnú časť dňa. My

sami sa tu cítime príjemne. Bude radosťou tu učiť a učiť sa. Ďakujeme vedeniu mesta, poslancom i zamestnancom mesta, ktorí stoja za touto veľkou
a krásnou premenou,” netajila spokojnosť riaditeľka ZŠ Záhorácka Alena
Číčelová.
ZŠ na Záhoráckej prešla v posledných pár rokoch zásadnými zmenami. Má nový presvetlený vestibul,
novú fasádu, zateplenie, dlažbu pred
hlavným vchodom, bezbariéro
vý
vstup, nové osvetlenie oboch telo-

cviční, nové podlahy v triedach, zrekonštruované všetky bloky toaliet,
zrekonštruovanú atletickú dráhu a
nové átrium. Výpočet investícií sa
zďaleka nekončí, pretože školu ešte

čaká postupná oprava chodieb na
jednotlivých poschodiach a modernizácia kuchyne.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský

Projekt Nové učebne – ZŠ Záhorácka je podporený z Európskeho fondu regio
nálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného
programu.
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Poslanci hodnotia rok 2020
Požiadali sme poslancov mestského zastupiteľstva, aby zhodnotili končiaci sa rok. Čo ich potešilo,
čo sa podľa nich nepodarilo, čo želajú do nového roka?
Lucia Vidanová
Tento rok sa mi bude navždy
spájať so šokujúcim spôsobom zadržania primátora. Dodnes to vnímam ako hrubé a neoprávnené.
Verím, že to skonštatujú aj súdy.
Aj napriek nepriaznivej situácii
mestské projekty nezostali zamrznuté. Veľmi ma potešilo otvorenie
novej telocvične pri ZŠ Dr. J. Dérera
a tiež výstavba detských jaslí v are
áli MŠ na Bernolákovej ulici. Úžasnou bola správa o úspechu projektov výstavby komunitného centra
v areáli CVeČka a tiež rekonštrukcie a prístavby budovy pre Vstúpte,
n. o., z eurofondov.
Negatívne vnímam snahy istej
skupiny ľudí očierňovať a rozporovať aktivity radnice. Som zástankyňou konštruktívneho dialógu, ale
to, čo predvádzajú – aj s počtom
trestných oznámení – je neakceptovateľné. Neuvedomujú si, ako škodia rozvoju mesta a bránia napredovaniu projektov, prioritných pre
mesto.
Každému Malačanovi želám
zdravie a zase len zdravie a láskavé vzťahy. Želám si aj návrat k bežnému životu bez obmedzení. Sme
predsa spoločenskí a uzatvorenie
do vlastných domácností bez so
ciálnych kontaktov iste nikomu neprospelo.
Adam Janík
Asi ťažko sa budeme obzerať za
rokom 2020 s úsmevom a s hodnotením: „To bol ale super rok!”
Každého z nás zasiahla pandémia
a jej následky boli pre drvivú väčšinu z nás negatívne. Treba si však
uvedomiť to hlavné: máme život,
máme rodiny, strechu nad hlavou,
teplo domova... Čo sú naše problé
my v porovnaní napríklad s obyvateľmi Náhorného Karabachu? Pred
stavte si život v strachu, keď neviete,
či sa váš dom nestane zajtra terčom
bombardovania a či v ňom vtedy
budete.
Negatívna situácia ovplyvnila aj
fungovanie mesta, najmä po finančnej stránke. Mrzí ma zvyšovanie
daní a poplatkov, ale vďaka tomu
sa nám darí držať v rozpočte aj projekty, ktoré posúvajú kvalitu života
v meste vpred. Je mi ľúto, že sa tento rok nepodarilo vybudovať dlho
avizovanú cyklotrasu Družstevná–
Radlinského. Všetko však nasvedčuje tomu, že budúci rok nás čaká
realizácia hneď dvoch ťažiskových
cyklotrás.
Pevne verím, že pandemická situácia sa s príchodom vakcín podarí dostať pod kontrolu a my sa
vrátime k životom, ktoré sme žili
pred jej vypuknutím. To je zároveň
aj moje najväčšie želanie do roka
2021. Prajem vám, milí čitatelia,
príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Martin Macejka
Rok 2020 bol náročný pre ľudí
aj mesto. Niektoré projekty nevyšli, nekonali sa mnohé podujatia.
Obmedzenia sa týkali všetkých.
No bol priestor na drobnú prácu,
ktorej výsledky sa ešte prejavia.

Teším sa, že sa podarilo zdigitalizovať tisíce strán historických dokumentov, ich spracovanie posunie
poznanie o meste. Pripravila sa monografia o františkánskom kláštore, ktorá vyjde onedlho. Dokončila
sa telocvičňa na Dérerke, stavajú
sa detské jasle, skvalitnil sa interiér
škôl, kino je vynovené, je nová karanténna stanica atď.
Nepodarilo sa viac pokročiť
v stavebných prácach v centre, vyriešiť parkovanie v meste, získať
peniaze na opravu zámku. Nepo
darilo sa (zatiaľ) zabezpečiť zachovanie urgentu v nemocnici, ani
zlepšiť ochranu pamiatok v meste.
Nebudovali sa cyklotrasy v meste,
hoci zmena je na dohľad. Tieto res
ty sú výzvami do ďalšieho obdobia.
Želám nám, aby sa krízové obdobie skončilo a budúci rok bol
obdobím „nádychu”. Obyvateľom
mesta prajem pevné zdravie a veľa
dôvodov na radosť. Mestu želám,
aby sa podarilo zrealizovať naplánované aktivity a aby Malacky boli
dobrým miestom pre život.
Milan Ondrovič
Všetkým čitateľom želám, aby
v tomto hektickom a stresujúcom
období našli pokoj a užívali si každý jeden deň najlepšie, ako vedia.
Som rád, že ľudia v našom meste
pristúpili k opatreniam proti šíreniu
pandémie veľmi zodpovedne a nenastala tu vážnejšia krízová situácia.
Teší ma, že sa nám darí napredovať v projektoch, a to aj napriek
komplikovanej spoločenskej situá
cii a polenám, ktoré nám hádžu pod
nohy ľudia, čo svoje osobné záujmy
postavili nad záujmy spoločenské.
Príprava najväčších projektov ako
športová aréna či námestie s podzemnou garážou ide do finále. Cyklotrasy sa začínajú obstarávať. Budúci rok môže byť v znamení týchto
veľkých stavieb a prípravy strategických dokumentov, ako je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
či nesmierne dôležitá Klimatická
stratégia. Na čo sa teším v budúcom
roku asi najviac, je architektonická
súťaž na kultúrny dom.
Budeme si ešte musieť mnohé
odoprieť, ale pre mňa, ako aj pre
mnohých ďalších, je to súčasne príležitosť pribrzdiť a viac sa venovať
rodine aj sebe. Myslím, že rok 2020
– napriek tomu, aký bol – bol príležitosťou uvedomiť si, čo všetko
máme, lebo chtiac-nechtiac sme si
museli mnohé veci odoprieť.
Pavel Spusta
Optimisticky sa začínajúci rok
2020 sa hneď na jar zasekol, keď
nám priamo pod nohami vybuchol
Covid. Prestali sme chodiť na kávu,
na pivo, do reštaurácií, kín, divadiel, na koncerty či na štadióny. Do
toho vstúpili „nadšenci”, ktorí podali na Malacky množstvo udaní
a trestných oznámení. A tak sa život v meste doslova zastavil.
Napriek všetkým týmto komplikáciám mesto dokončilo úpravu
škôl a škôlok a postavilo novú telo-

cvičňu pri ZŠ Dr. J. Dérera. Chystajú
sa nové cyklotrasy, športová hala
a znovu sa rozbehli zastavené práce
komplexu Severín, pri ktorom sa vybuduje mestská podzemná garáž.
Od nového roku, žiaľ, prídeme
rozhodnutím štátu o urgentný príjem v nemocnici. Ministerstvo zdravotníctva zjavne viac zaujímajú peniaze než životy občanov.
Triedime aj odpad na papier,
plasty, sklo a rastlinný odpad. Štát
prišiel s novým nariadením zberu
kuchynského odpadu. Kto to všetko
zaplatí? No jasné, že MY!
Keď budeme aj naďalej vecne spolupracovať, verím, že v roku
2021 všetko úspešne zvládneme.
Anton Pašteka
Veľmi ťažko hodnotiť tento rok,
pretože pandémia a problémy
s ňou ovplyvnili nielen náš osobný
život, ale i život mesta a celej spoločnosti vo všetkých oblastiach.
Za najväčší úspech v meste považujem otvorenie druhej telocvične na ZŠ Dr. J. Dérera, realizácia tejto myšlienky trvala niekoľko desaťročí. Za najväčšie mínus považujem
zrušenie ústavnej pohotovostnej
služby v nemocnici, čím sme zase
urobili krok späť o niekoľko desaťročí.
Všetkým obyvateľom mesta želám všetko dobré v roku 2021, najmä pevné zdravie a aby sa pandémia stala už len okrajovým problémom.
Marián Haramia
Začiatkom tohto roka sa naplno
objavil nový fenomén – dovtedy
nepoznaná koronavírusová infekcia, ktorá naplno zasiahla Slovensko
a neobišla ani naše mesto. Dotklo
sa to všetkých inštitúcií v Malackách, uzavreli sa školy, redukuje sa
výučba, obmedzuje sa prevádzka
v podnikoch, dotýka sa to kultúrnych a športových podujatí aj poskytovania zdravotníckych služieb.
S poteším sledujem, ako sa mesto
snaží s týmto problémom vyrovnať a pokračuje v plnení svojich cieľov.
Jedna veľmi podstatná vec sa
však nepodarila. Nepodarilo za zabezpečiť ďalšie fungovanie ústavnej pohotovostnej služby v nemocnici, kde táto služba končí a obyvatelia Malaciek i všetkých spádových
obcí budú musieť aj s bežnými akútnymi zdravotnými problémami po
15-tej hodine cestovať do Bratislavy
alebo Skalice. Považujem to za veľké zlyhanie vedenia mesta, starostov spádových obcí, poslancov BSK,
župana a všetkých aktuálne kompetentných osôb na ministerstve zdravotníctva a Medirexu, že nedokázali
naďalej zabezpečiť túto veľmi potrebnú službu, ktorá tu nepretržite
fungovala od otvorenia nemocnice
a zachránila veľa, veľa životov.
Všetkým Malačanom želám to,
čo je najcennejšie – pevné zdravie.
Štefan Hronček
Rozhodne máme za sebou asi
najnáročnejší rok za posledné obdobie. Pri mnohých ľuďoch uká-

zal skutočnú povahu. Som rád, že
v mojom okolí som sa stretol skôr
s tou lepšou stránkou a ochotou si
navzájom pomáhať.
Žiaľ, tento rok je aj mimo pandémie ako zakliaty a mnohé z vecí,
ktoré sme mali naplánované, sa
nepodarili – či už z oprávnených
alebo neoprávnených príčin, to ukáže čas. Zostávajú však stále v pláne
a o to viac sa budeme snažiť ich naplniť neskôr.
Napriek tomu sa nám predsa
aspoň na Juhu podarilo pár kultúrnych drobností, ktoré potešili. Dvakrát sa pod oknami rozozvučali tóny dobových melódií v podaní Musica Ursusica. Vlastnými rukami
sme postavili máj. Pre všetky deti
prišiel Mikuláš rozsvietiť vianočný
stromček a vyzdvihnúť poštu pre
Ježiška.
Každý z nás si asi do svojich vianočných a novoročných prianí pribalí prosbu, nech sa nám podarí vymaniť sa z pandémie. No pribaľme
si k tomu aj dostatočnú dávku zdravia, pevnej vôle a ľudskosti.
Katarína Trenčanská
NÁŠ ROK
Tak, ako rozprávky majú svoje čaro,
všetkým nám aj toto obdobie
čosi dalo.
Poznanie, kto za kým stojí,
hlúposť, čo sa rada spojí s každým,
kto chce mať svoju moc,
volá sa NAKA na pomoc.
Zlo sa chce votrieť dovnútra mesta,
hľadá sa spôsob, veď súdna cesta je
tá, čo chce človeka zničiť,
semienko vsadené začína klíčiť...
Nie je dôvod sa však buriny báť,
pevný pilier zostáva stáť.
Tí, ktorí nosia pravdu holú,
budú stáť vždy pri sebe spolu.
Ako sa zorientovať?
S kým vlastne byť?
Stačí si srdce otvoriť.
Pozrite vonku okolo seba,
dala sa ruka, kde bola treba.
Vnikla k nám pandémia
a má svoju moc.
Kto teraz príde nám
všetkým na pomoc?
Budú to tí, čo „sedia hore”?
Veď keď to vidíme,
zdá sa nám choré,
čo všetko nás obmedzí,
je toho dosť!
A od januára nám „tí”
zrušili pohotovosť.
Čo na to povedať? Aká je doba?
Stratila sa úcta, stvorili sme snoba.
Nachádza sa aj v nás,
možno v kúsku malom,
nedajme mu možnosť
stať sa naším kráľom.
Cez vianočné sviatky nájdime si čas,
odhaľme ľudskosť, čo je skrytá v nás.
Úprimnosť srdca dokáže veľa,
spojí vás v nájdení dobrého priateľa.
Šťastné a veselé,
urobte správny krok,
vždy sa dá začať,
aj v nový rok.
Pavol Tedla
Žiaľ, aj život v našom meste negatívne ovplyvnili okolnosti okolo
ochorenia Covid-19. Či už školopovinným deťom, učiteľom, všetkým
zapojeným do rôznych foriem vzdelávania, ale aj bežným obyvateľom

a celému podnikateľskému sektoru.
Na strane mesta vznikli aj finančné straty spojené s výpadkom daní
a poplatkov, tiež bolo nutné spomaliť alebo úplne zastaviť niektoré
projekty.
Napriek tomu oceňujem, že sa
spustila výstavba detských jaslí, čo
opäť posunie úroveň vzdelávania
a starostlivosti o deti v našom meste. Dokončili sa aj projekty v školách
(MŠ na Záhoráckej spolu s rekonštrukciou chodieb, nová telocvičňa
na ZŠ Dr. J. Dérera). Vedenie mesta
aj v tomto roku konkrétnymi krokmi
ukázalo, že oblasť školstva a vzdelávania je skutočnou prioritou.
Mrzí ma zastavenie alebo spomalenie niektorých projektov (cyklotrasy, výstavba v centre mesta).
Som presvedčený, že mesto vyvíja veľké úsilie, aby pokračovali
a úspešne sa dotiahli do konečného stavu. Takisto je škoda, že situácia nedovolila zorganizovanie
viacerých tradičných športových,
kultúrnych a spoločenských podu
jatí, ktoré sa každoročne s našim
mestom spájajú a občania si ich
obľúbili.
Želám všetkým občanom mesta pokojné a bezpečné strávenie vianočných sviatkov, v novom
roku zdravie a pohodu, spokojnosť
v osobnom i pracovnom živote.
Osobitne všetkým deťom, aby sa
mohli čím skôr vrátiť do škôl a začať
plnohodnotný vyučovací proces.
Všetkým pedagógom a pracovníkom v oblasti vzdelávania želám
zdravie, radosť z ich náročnej práce
a veľa síl do ďalšieho, dúfam, že lepšieho obdobia.
Daniel Masarovič
Žijeme špecifickú dobu so špecifickými následkami na náš život,
osobný i spoločenský. Napriek to
mu, že nám koronakríza viaceré veci vzala, priniesla aj viaceré príležitosti a cenné skúsenosti. Prehodnocovanie priorít, toho, na čom
skutočne záleží, nás môže posunúť
dobrým smerom vo všetkých rovinách spoločenského diania.
Oceňujem postoj mesta, ktoré
v rámci konsolidačných rozpočtových opatrení udržalo financovanie
organizácií tak, že sú prevažne garantované platy ich zamestnancov
v plnej výške. Udržanie rozvojových
projektov v aktívnej línii posunu je
tiež pozitívom. Oceňujem postoj
mestského zastupiteľstva k riešeniu problémov, ktoré majú následky
na kvalitu života obyvateľov mesta. Prejavilo sa to najmä stopnutím
hazardu či jasným vymedzením sa
voči zrušeniu urgentnej zdravotnej
starostlivosti. V oboch prípadoch
sú to prejavy ľudskosti a konania
v prospech väčšieho dobra pre celok, nie pre ekonomický profit úzkej skupiny.
Nech aj v novom roku dominujú pri našom rozhodovaní ľudskosť
a uvedomelosť, vyjadrované záujmom o potreby človeka, osobitne
toho v núdzi a ohrození. V terajších
časoch vypätých emócií a nároč
ného psychického prežívania máme jedinečnú šancu prinášať do
medziľudských vzťahov pokoj a povzbudenie.
-red-
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Hodnotenie prioritných cieľov roka 2020
Primátor mesta Juraj Říha tradične koncom roka prezentuje ukončené i začaté projekty. Odpočet prioritných cieľov
roka 2020 prezentoval pred poslancami na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Nový dispečing Slovak Lines:
spolupráca a odpredaj pozemkov

Modernizácia vozového parku:
nové multifunkčné zametacie vozidlo

Podpora elektromobility:
elektronabíjacia stanica úradu

Nová karanténna stanica s kompletne
vybudovaným zázemím

Nová diaľničná križovatka:
objednaná projektová dokumentácia

Modernizácia kina:
kompletná rekonštrukcia strechy,
nová zvuková a premietacia technika

Rekonštrukcia ulíc:
Hlboká, Vysoká, Skuteckého a Michala
Tillnera
Prvá fáza obnovy Richtárskej záhrady

Materská škola:
nová trieda na Záhoráckej pre 20 detí,
obnovené všetky potravinové výťahy

ZŠ Dr. J. Dérera:
nová telocvičňa, obnovená stará telocvičňa, prístavba šatní pre obe telocvične
a zrekonštruované obe kotolne
ZŠ Záhorácka:
kompletná rekonštrukcia školského átria,
modernizácia 8 učební a kompletná rekonštrukcia vestibulu
Práve v realizácii:
výstavba detských jaslí, rekonštrukcia ulice Jozefa Kubinu a rekonštrukcia Bernolákovej vrátane výstavby parkoviska

Hlboká ulica

V roku 2020 získalo mesto 4,4 milióna € z externých zdrojov (dotácie a granty).

Ulica D. Skuteckého
ZŠ Záhorácka – revitalizované atrium

MŠ Záhorácka

Ulica Jozefa Kubinu
ZŠ Dr. J. Dérera – opravená stará telocvičňa

Budúca Richtárska záhrada

Výstavba parkoviska na Bernolákovej ulici
Výstavba detských jaslí

ZŠ Záhorácka – zrekonštruovaný vestibul

Elektronabíjacia stanica

Karanténna stanica

Multifunkčné zametacie vozidlo
-red-
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Vývoz triedeného odpadu

z rodinných domov – I. polrok 2021

Dátum
7. 1. 2021
8. 1. 2021
15. 1. 2021
20. 1. 2021
3. 2. 2021
5. 2. 2021
12. 2. 2021
17. 2. 2021
2. 3. 2021
3. 3. 2021
5. 3. 2021
8. 3. 2021
9. 3. 2021
12. 3. 2021
16. 3. 2021
17. 3. 2021
22. 3. 2021
23. 3. 2021
30. 3. 2021
6. 4. 2021
7. 4. 2021
8. 4. 2021
9. 4. 2021
13. 4. 2021
16. 4. 2021
19. 4. 2021
20. 4. 2021
21. 4. 2021
27. 4. 2021
3. 5. 2021
4. 5. 2021
5. 5. 2021
7. 5. 2021
11. 5. 2021
14. 5. 2021
17. 5. 2021
18. 5. 2021
19. 5. 2021
25. 5. 2021
31. 5. 2021
1. 6. 2021
2. 6. 2021
4. 6. 2021
8. 6. 2021
11. 6. 2021
14. 6. 2021
15. 6. 2021
16. 6. 2021
22. 6. 2021
28. 6. 2021
29. 6. 2021

Deň
Štvrtok
Piatok
Piatok
Streda
Streda
Piatok
Piatok
Streda
Utorok
Streda
Piatok
Pondelok
Utorok
Piatok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Utorok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Utorok
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Utorok
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Utorok
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Utorok
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Utorok
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Utorok
Pondelok
Utorok

PAPIER
I. a II. obvod

PLASTY

III. a IV. obvod

I. a II. obvod

BIO

III. a IV. obvod

I. a II. obvod

III. obvod

IV. obvod

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Triedený odpad z BYTOVÝCH DOMOV sa bude vyvážať každý týždeň.
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Začíname triediť aj kuchynský odpad
Od 1. januára sú samosprávy
povinné zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
Ukladá to zákon o odpadoch.
Reálnym výsledkom by malo
byť na zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu
ukladaného na skládky. Svoju
zákonnú povinnosť si splnia
aj Malacky. Na území mesta
budú rozostavené kontajnery hnedej farby, do ktorých sa
bude zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Čo do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu patrí?
Šupy zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny orechov, potraviny po záručnej
dobe, použité papierové vreckovky
a servítky, novinový papier alebo
lepenka znečistené potravinami,
neskonzumované zostatky jedál
a potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu pochádzajúce z kuchýň
domácností.

Čo do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatrí?
Zelený odpad, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety.
Ako bude prebiehať zber?
Obyvatelia budú zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do

vlastných nádob. Jej obsah následne
odložia do mestských kontajnerov
hnedej farby s objemom 600 l, ktoré
budú pristavené na určených zberných hniezdach a stojiskách. Rozmiestnenie kontajnerov oznámime
prostredníctvom mestských médií.
Kontajnery bude každý týždeň vyvá-

žať a pravidelne umývať spoločnosť
Tekos.

Koľko stojí triedenie kuchynského odpadu?
Náklady na zber a zhodnotenie
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sú zahrnuté v miest-
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nom poplatku za komunálny odpad.
Pri separácii kuchynského odpadu predpokladáme, že klesne objem zmesového komunálneho odpadu. Potom by bolo možné časť
kontajnerov na tento odpad zo stojísk pri bytových domoch odobrať,
čím vznikne úspora nákladov.
Text: J. Chválová,
foto: archív

Rozdelenie ulíc
podľa obvodov –

vývoz odpadu z rodinných domov

Kontajner na odpad z domácností.

Ilustračné foto

I. obvod
Družstevná, Záhorácka, Poľná,
Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša
Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská,
Dielenská, Továrenská, Partizánska,
Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája,
Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska,
Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.
II. obvod
Kozia, Martina Benku, Vendelína
J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská,
Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica
Ludwiga Angerera, Pavla Hallona,
Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera,
Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná,
Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka,
Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná,

Ulica Karola Virsíka, Bernolákova, Šikmá.
III. obvod
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová,
Stromová, Stupavská, Pri Maline,
Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, 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, Vysoká, Duklianskych hrdinov,
Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko,
Sadová, Dubovského, Jesenského,
Na majeri, Krátka.

Prevádzkové hodiny
na zberných dvoroch
Zberný dvor na Partizánskej ulici (v sídle spoločnosti Tekos)
od 1. októbra do 31. marca
PONDELOK–PIATOK
16.00–17.00 h
SOBOTA
12.00–16.00 h
od 1. apríla do 30. septembra
PONDELOK–PIATOK
16.00–19.00 h
sobota
12.00–16.00 h
Výdaj zberných nádob
PONDELOK–PIATOK
7.30–10.30 h
Zberný dvor Hlboká
celoročne
PONDELOK
UTOROK–SOBOTA

11.30–13.30 h

zatvorené
9.00–17.00 h

Čo sa môže kde odovzdať
iba na Zbernom dvore Partizánska:
elektroodpad, použité jedlé oleje a tuky, šatstvo a odpad s obsahom
škodlivín
iba na Zbernom dvore Hlboká:
drobný stavebný odpad
na oboch zberných dvoroch:
všetko ostatné, teda objemný odpad, biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a parkov, kovy, papier, plasty, tetrapaky a sklo
Bližšie informácie:
MsÚ Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia – 034/7966 184
Tekos, oddelenie služieb zákazníkom – 034/7722 060
Zberný dvor Hlboká – 034/7722 511

Zberné dvory sú počas sviatkov zatvorené.

-red-
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Cykloturisti Katka a Ján Heskovci:

Deti to zvládali lepšie ako my
Pokračovanie článku z predchádzajúceho Malackého hlasu Európskymi cestami fujazdili bicykle rodiny Záhoráka.
Sto dní na cestách, 4000 kilometrov v pedáloch, precestovanie Slo
venska, Čiech, Nemecka, Poľska, Rakúska. Tak by sa dal pár slovami
opísať tohtoročný cyklovýlet Malačana Jána Heska, jeho manželky
Katky a ich dvoch detí (4 a 2 roky). Pre Malacký hlas prezradili, aké
je to cestovať s malými deťmi, aké boli reakcie na ich výlet či aké nevšedné zážitky z ciest si priniesli.

palec hore. Ján s úsmevom spomína
na milú reakciu na objemnosť ich batožiny od našich českých susedov:
„Najprv prešla Katka a ozvalo sa: Ty
vole, ta je naložená. Potom som išiel ja
a začul som uznanlivé: No tak tohle je

Pôvodný plán začať výlet už v ap
ríli 2020 Heskovcom prekazilo vypuknutie pandémie. Svoju cestu museli
odložiť na jún. Najprv to vyzeralo,
že budú cestovať len po Slovensku.
Štartovali v Bratislave a vybrali sa pozdĺž západnej hranice Slovenska na
sever na Kysuce. Tam využili znovuotvorené hranice s Českom a ich cesta viedla do mesta Dvůr Králové, kde
navštívili známy Safari Park. Pokračovali Labskou cyklocestou severom
Čiech až k hraniciam s Nemeckom.
Neďaleko českých hraníc navštívili
v Nemecku Jánovu sesternicu. Mysleli si, že to je konečná stanica ich
dovolenky. Rodinku však nadchla
myšlienka výletu až k pobrežiu Baltského mora, ktorú im vnukla Jánova
sesternica. K Baltu sa dostali cestou
po nemecko-poľskej hranici, a keďže
im toto more nestačilo, previezli sa
až k Severnému moru. Až odtiaľ sa
vydali naspäť domov.
Počas výletu prespávali u príbuzných, známych aj neznámych, ale drvivú väčšinu nocí strávili v stane. Vlakom sa odviezli len raz, na spiatočnej
ceste z Hamburgu do mestečka Hof
v blízkosti česko-nemeckých hraníc,
aby ušetrili čas na spoznávanie Česka. „Bolo by komplikované ísť viackrát
vlakom vzhľadom na to, ako sme boli
naložení (pozn.: približne 100 kg batožiny). Táto predstava nás desila, preto sme sa tomu snažili vyhnúť,” spomínajú Heskovci.

Dovolenka na vlastnú päsť
s deťmi
Niektoré rodiny s malými deťmi si
ani nevedia predstaviť, že by išli na rodinnú dovolenku bez cestovky, nieto
ešte na bicykli. Ján s Katkou sú príkladom toho, že sa to dá. Samozrejme,
ak sú ľudia ochotní vzdať sa istého
komfortu v podobe hotelovej izby.
Katka spočiatku váhala, či sa na takýto výlet s deťmi vôbec vydať: „Najprv
som nechcela ísť, lebo som si to nevedela predstaviť. Môže sa stať všeličo
a mala som rešpekt. Našťastie, všetko
vyšlo dobre a za celú cestu sme nemali
závažný problém – ani s bicyklami, ani
sme neboli chorí. Ani raz sa mi nestalo, že by som sa chcela predčasne vrátiť
domov.” Dokonca mali pocit, že ľudia
k nim boli milší, keď cestovali s deťmi.
Manželia Heskovci teda z vlastnej
skúsenosti tvrdia, že nevidia žiadnu
prekážku v cestovaní s deťmi na bicykloch – nielen po Slovensku, ale aj
po Európe. „Deti to zvládali lepšie ako
my dvaja. Nemuseli šliapať do pedálov (pozn.: viezli sa v cyklovozíku). Mali
sme aj TOUR DE DETSKÉ IHRISKÁ. Zastavili sme pri ihrisku, deti sa tam zahrali a my sme zatiaľ navarili. Počas
mesačnej cesty popri mori sme si vždy
spravili prestávku a okúpali sa. Pláž
bola pre nich najväčším pieskoviskom.
Obaja dostali lopatky a hrali sa. Stan
brali ako domov. Nebrali to tak, že te
raz musíme nejako trpieť.”

slnka kdekoľvek, kde sme práve boli,”
zhodnotil nakoniec. Obaja sa však
zhodli, že najlepšie a najdôležitejšie
bolo, že trávili čas všetci spolu ako rodina. Deti majú v najobľúbenejšom
navštívenom mieste jasno. Najviac sa
im páčilo na ktoromkoľvek detskom
ihrisku a pri mori. „Aj keď sa teraz niekedy hrajú, že cestujú. Hovoria si medzi
sebou, že idú do Nemecka,” dodávajú
Ján a Katka.

Na majiteľa zjavne zapôsobili deti
a napokon im poskytol na svojom
pozemku ešte krajšie miesto, dokonca s prístreškom a mólom. „Povedal
nám svoje meno a vraj v prípade, že by
nás odtiaľ chcel vyhodiť jeho kamarát,
máme povedať, že pán Leszek to dovolil.” Neskôr kamarát prišiel a chcel
ich vyhnať. „Keď sme povedali, že pán
Leszek dovolil, potom sa ešte vrátil
a doniesol nám na pamiatku kľúčenku
neďalekého mesta Cedynia.”
„Mali sme zážitok aj v súvislosti
s koronou,” hovorí Katka. V Česku sa
potrebovali skryť pred búrkou, a tak
v najbližšej dedine hľadali krčmu:
„V maličkých dedinách majú krčmy
obmedzené otváracie hodiny. Takže
ujo otvoril krčmu iba kvôli nám o dve
hodiny skôr, aby sme sa mali kde schovať. Bál sa však korony, a keď zistil, že
sme cestovatelia a prechádzali sme cez
územia s väčším počtom prípadov, bál
sa nás obslúžiť. Bolo to celkom paradoxné. Na jednej strane nám chcel veľmi pomôcť, ale na druhej strane sa nás
bál.” Rodinka sa počas cesty nestretávala s veľkým počtom ľudí, keďže
spávali poväčšine v stane. „Stretli sme
sa akurát tak so srnkou. Jediné miesto,
kde sme stretávali viac ľudí, bolo v obchode. Vždy sme rešpektovali stanovené epidemické pravidlá.”

Veľké plány do budúcnosti
Ak to bude možné, v najbližšej
dobe by Heskovci chceli chodiť čas

Dôležité je zachovať pokoj
Ich rada nad zlato spočíva v nepodliehaní panike. Možno aj preto im
výlet plynul bez veľkých problémov.
Ako sami hovoria: „Nemáme nijaký
negatívny zážitok, že by sme niekde
zostali a nevedeli, čo ďalej. Ani veľmi
nepodliehame panike, lebo vždy vieme, že sa to nejako vyrieši. Netreba
všetko riešiť hneď. Musíte chvíľu počkať. Nádych, výdych, predýchať to
a potom sa to vyrieši.”
Počas cesty zaznamenali Heskovci
okrem ponúk ubytovania od neznámych ľudí aj pozitívne ohlasy náhodných okoloidúcich, predovšetkým
v Česku. Na ulici im mnohí ukazovali

solidní, solidní.” Veľa ľudí sa ich pýtalo
aj na cieľ cesty. „Odpovedali sme, že
nevieme. Zhodli sme sa len, že niekam
na západ,” spomínajú s úsmevom.

Spoločné chvíle s rodinou
nadovšetko
Z navštívených miest Katke ulahodilo najmä pobrežie Baltiku a Severného mora predovšetkým pre rovný
terén bez veľkého prevýšenia. Okrem
toho im vyšlo aj pekné počasie. Priznáva však, že viaceré miesta, cez
ktoré prechádzali, mali v sebe niečo
výnimočné a nádherné. Jánovi sa
najkrajšie miesto výletu vyberá ťažko. „Najkrajšie boli východy a západy

O pánovi Leszkovi
a o ustráchanom nápomocnom
krčmárovi
Z ciest si priniesli rozličné nevšedné príhody. Napríklad v Poľsku zastavili pri krásnom rybníku. Katka začala
variť večeru, Ján sa išiel s deťmi prejsť
po okolí. Zrazu sa tam objavil majiteľ
pozemku a rozčúlene sa Katky pýtal,
čo tam robí. Ospravedlnila sa a ubezpečila ho, že len čo dovarí, zbalia sa
a pôjdu preč. Majiteľ súhlasil a odišiel. „Kým bol manžel na prechádzke,
stretol sa s tým pánom a normálne na
drzovku sa ho spýtal, či nevie, kde by
sme mohli postaviť stan. Nevedel vtedy, že hovorí s majiteľom pozemku.”

tejšie na menšie cyklovýlety po Slovensku a okolí. „Ale určite niekedy
pôjdeme aj ako ´normálny´ človek
lietadlom a do hotela,“ so smiechom
dodáva Katka. Ján by zase rád prebicykloval východnú Európu: „Tam
by sme ale išli asi až o pár rokov, keď
už budú deti väčšie a pôjdu na vlastných bicykloch. Nebudeme tak musieť
pre nich brať cyklovozík, ktorý je obmedzujúci v teréne. Aj preto sme pre
tohtoročný výlet hľadali lepšie cesty.“
Z dlhodobého hľadiska je u Heskovcov v hre aj cyklotúra do Španielska,
prípadne okolo sveta.
Text: P. Arpášová,
foto: archív J. Heska
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Vianočná rozprávka bude mať malacký nádych
ktorú v Mestskom divadle Žilina hráme bezmála už osem rokov.”

Princezná Stellka
Medzi ďalšími známymi hercami
ako Zuzana Kanócz, Marián Mitaš či
Juraj Kemka sa nestratila ani predstaviteľka princeznej Hanky v detskom
veku Stellka Vidanová. „Bol to pre
mňa veľký zážitok. S postavou princeznej Hanky sa spájali dramatické
scény. Stratila som sa za tmy v lese, topila som sa, takmer som zomrela. Keď
sme točili scénu, ako som bola chorá
v posteli, musela som nehybne ležať
tri hodiny,” spomína na nakrúcanie.
„S veľkými hercami bola zábava,” pokračuje Stellka. „Príjemné bolo aj
stretnutie s Miškom Režným. Jeho ma-

minka ma učí na výtvarnej v ZUŠ-ke.
Potešilo ma aj zoznámenie s Jurajom
Kemkom. Milý bol aj môj filmový otecko – kráľ Marián Mitaš. Po nakrúcaní
som štábu odovzdala na pamiatku
háčkované prívesky na kľúče od mojej babiny, ktorá ma sprevádzala počas viacerých filmovacích dní.” Keďže
sa prevažná časť rozprávky nakrúcala počas letných prázdnin a v prvom septembrovom týždni, Stellka nemusela ani vynechávať školu.
„Spolužiaci mi držali palce a tešia sa
na rozprávku.”

nickom zámku – práve tam mal svoju úlohu aj Š. Hronček. „Do kompar-

sobujeme čas štedrej večere. Okrem
toho mám ešte dve vianočné srdcov
Foto: Trigon ProducTion

Dokončenie zo strany 1

Zbojník Štefan
Tretím Malačanom v rozprávke
je Štefan Hronček v postave zbojníka, ktorý príde za kráľom po liečivú
vodu. Väčšina obyvateľov mesta ho
Michal Režný a jeho rozprávkový kolega Majo Labuda.

ky: Sám doma a Pelíšky.” Vianoce bu
de tráviť tradične u rodičov v Malac
kách. „Vždy si to veľmi užívam. Večer
pred Štedrým dňom ozdobujeme
stromček. Pohľad naň ma nikdy ne
prestal baviť a napĺňať radosťou. Na
Štedrý deň ráno vinšujeme maminke
k meninám. Ako malému mi vždy bolo
ľúto, že jej rodičia dali meno Eva. Mať
meniny na Vianoce pre mňa v detstve zjavne predstavovalo katastrofu.
(Smiech.) Snažíme sa doma nejesť až
do večere. Vianočné dopoludnie venujeme návšteve cintorínov, spomínaním na blízkych, no a od poludnia
rodičia pripravujú slávnostnú večeru.
Niekedy sa mi podarí zájsť aj na polnočnú omšu, kde s nostalgiou spomínam na svoje spievanie v zbore Vox
humana. Ďalšou tradíciou je vianočná
návšteva u Čtverákovcov či stretnutia
s mojimi kamarátmi z detstva. Je to
výnimočný a vzácny čas – stojí za to si
ho užiť.“
Rozprávka O liečivej vode bude
mať premiéru na obrazovkách
RTVS na Štedrý deň o 19.00 h
na Jednotke.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: archív S. Vidanová, Š. Hronček

Štefan Hronček ako zbojník.

Stellka a Michal v prestávke nakrúcania.

v civile pozná ako poslanca mestské
ho zastupiteľstva. Svoje znalosti šer
mu však v rozprávke nevyužil. „K šermu som sa nedostal, tak som využil
aspoň svoj výzor zbojníka,” smeje sa
Š. Hronček. Rozprávka sa nakrúcala
na viacerých miestach Slovenska,
napríklad v Bojniciach, na Červenom
Kameni, v Tomášikove či na Smole

zu ma prizval Michal Holkovič z občianskeho združenia Karpatoš, ktoré
usporadúva kultúrne podujatia na
Smolenickom zámku. Keďže sme tento rok nemohli organizovať takmer
žiadne podujatia, zobral som to ako
odreagovanie a trošku únik z reality
do rozprávky.”
Vianoce Michala Režného
Ako nám Michal Režný prezradil,
zbožňuje rozprávky. „Vianoce sú pre
mňa neodmysliteľne späté s rozprávkami. Nepamätám si Vianoce bez Popolušky. Tá má u nás doma dokonca
také výsadné postavenie, že jej prispô-

S knihou to zvládneme
V Knižnici Mestského centra kultúry Malacky sme opäť nakupovali.
Čo iné ako nové knihy pre našich čitateľov. V rámci projektu S knihou
to zvládneme, ktorý podporil Fond na podporu umenia, sme získali
9 000 €.

Zatiaľ sme zakúpili knihy za polovicu tejto sumy. Novinky sprístupňujeme čitateľom postupne v niekoľkých etapách a prehľad titulov vždy
aktualizujeme na našej webovej
stránke v sekcii O nás – Nové knihy.
Do oddelenia pre dospelých pri-

budli predovšetkým detektívky, historicko-romantické romány, novinky
od súčasných slovenských spisovateliek, obľúbené príbehy z 2. svetovej vojny, náučná literatúra z oblasti
výchovy a psychológie, medziľudských vzťahov, výtvarného umenia,

ale aj životopisy a regionálna literatúra o zaujímavostiach a osobnostiach z regiónu Záhorie.
V oddelení detskej a mládežníckej literatúry sú nové ďalšie diely
obľúbených sérií a autorov, pútavo
ilustrované knihy pre najmenších,
rozprávky a povesti, dobrodružné
a napínavé príbehy, náučné knihy
z rôznych oblastí (príroda, tradičné
zvyky, remeslá, slušné správanie).
V súčasnom období, keď mnohých predajcov postihli dôsledky
obmedzení, sa snažíme nákupom
kníh nielen ponúknuť pestrý výber
literatúry pre čitateľov, ale aj podporiť viacero vydavateľstiev a kníhkupectiev, a to aj lokálnych. V rámci
projektu S KNIHOU TO ZVLÁDNEME
budeme nakupovať aj v nasledujúcom roku, a to už od januára, takže
stále sa máte na čo tešiť. Budeme
radi, ak nám dáte svoje tipy na knihy, ktoré by nemali chýbať v našej
knižnici. Tešíme sa na vašu návštevu
v Knižnici MCK Malacky na Záhoráckej ulici.

Projekt z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Text a foto: MCK

Na svete je nový zborník

Malacky a okolie
V týchto dňoch vychádza nový
zborník Malacky a okolie 13 s podtitulom História. Na 192 stranách nájdu čitatelia 10 príspevkov na rôzne
historické témy, o. i. Páter Mansvét
Olšovský a jeho pôsobenie v Malackách, Židovská komunita v Malackách v medzivojnovom období či Spomienky na pani učiteľku
Emmu Swanovú.
Zborník bol vydaný s finančnou
podporou Bratislavského samo-

správneho kraja. Záujemcovia si môžu publikáciu kúpiť v Turisticko-in
fomačnej kancelárii MCK (Záhorácka 1919). Pripomíname, že prvé tri
zborníky Múzea Michala Tillnera Malacky a okolie 1, 2 a 3 (vyšli
v rokoch 2008, 2009 a 2010) sú prístupné v elektronickej podobe vo
formáte pdf na voľné stiahnutie.
Nájdete ich na stránke
muzeummalacky.sk.
Text a foto: MCK
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Skauti: svetlo v tme
nikdy nevyhasne

statočných. Večer sme sa utáborili
v chatke na Dobrej Vode. Druhý deň
v skorých ranných hodinách viedli
naše kroky ďalej po červenej popri
zrúcanine hradu Dobrá Voda smer
Brezová pod Bradlom. Naši skauti
prešli za dva dni 55 kilometrov, prekonali samých seba a splnili svoj cieľ
– stáť pri Štefánikovej mohyle na
Bradle.
Sme skauti a v prírode sa cítime
ako doma. Je to náš druhý domov.
Kráčame v ňom potichu a s úctou,
chránime a počúvame ho.

Voľnosť pohybu pre skautov, ako aj pre všetkých ľudí našej vlasti, na
jar prerušila prítomnosť koronavírusu. Nádej však ostáva vždy, a to
sme využili aj my, skauti 69. zboru M. R. Štefánika Malacky. Príroda
nás nikdy nesklamala, a preto sme sa zomkli a využili možnosti
pobytu v nej tak často, ako nám to okolnosti umožnili.

„Láska k prírode vzbudená v mladosti pretrvá do konca života. Do
spievaním k nej pristupuje láska ku
krajine – domovine.” Láske k prírode
učíme aj našich skautov, ktorí vďaka tomu ochraňujú prírodu a čistia
pramene, potoky či lesy.
Tešili nás cyklotúry v lesoch Zá
horskej nížiny, pri skautskej osade
Tančiboky aj v Malých Karpatoch.

Koncom mája sme sa na dvoch kolesách vybrali za povinnosťami do
osady Tančiboky po trase Malacky–
–Červený kríž–Mešterova lúka–Lipka. Tvorivou skautskou činnosťou
bolo dokončenie ohradenia okolo
kríža s Pannou Máriou. Neďaleko
sa nachádza prameň Malá Teplička
(prameň Panny Márie), ktorý v horúcom lete ponúka príjemné osvieže-

„Keď sa snažíme konať svoju po
vinnosť, nikdy nezlyháme. Zlyhanie
vždy príde až s jej zanedbaním.”
nie a v zime nezamŕza. Tento prameň
je aj zdrojom pitnej vody pre náš
skautský zbor, a preto sa oň dlhoročne staráme a čistíme ho. Okrem
toho je zdrojom aj pre lesnú zver.
Svetlo, na ktoré sme čakali, prišlo
v podobe uvoľnenia skautskej činnosti. Konečne sme mohli dokončiť
našu hrebeňovú výpravu NAJ SLOVÁK. Výpravu po červenej magistrále
sme začali organizovať v roku 2019
na počesť generála Štefánika pri
príležitosti 100. výročia jeho smrti.
Úsek z Bratislavy po Plavecký Mikuláš sme prešli v troch etapách. V roku
2020 nás čakali ešte ďalšie úseky
hrebeňovky, ktoré sme sa rozhodli
podniknúť pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia. Trasu sme vždy
prispôsobili vekovej skupine našich
vĺčat a skautov. Úsek Plavecký Mikuláš–Mon Repos–vodná nádrž Buková–Plavecký Peter bol prvou výzvou.

Malacky na poštových lístkoch
Klub filatelistov ZSF 52–32 vydáva už 10 rokov poštové (korešpondenčné) lístky s názvom
MALACKY DNES s malými fotografiami historických budov či
terajších významných budov,
sôch alebo častí mesta.

O poštové lístky je záujem medzi
filatelistami, no využívať ich môžu
i návštevníci mesta ako pohľadnice a nemali by chýbať ani u zá-

Za ten čas vydali už 44 poštových lístkov s fotografiami autora
a zároveň člena klubu Jaroslava
Freunda. Na prvom lístku bol zobrazený interiér obnovených
priestorov v pálffyovskom
kaštieli. V tomto roku vyšli poštové lístky, kto
ré zobrazujú pamätník Sovietskej armá
dy, Poštu Malacky 1
a materskú školu na Kollárovej ulici. V decembri 2020
vychádza poštový lístok číslo 45
s jednou z malackých božích múk
(v poradí už druhá zobrazená). Autorom myšlienky vydávať túto zaujímavú sériu poštových lístkov bol
podpredseda klubu Dušan Pavlík.

ujemcov o históriu mesta z radov
obyvateľov. Predajná cena za jeden
kus je 1 €, a keďže ide o poštový
lístok, v cene je aj poštovné v rámci
Slovenska. Zakúpiť sa dajú v Turisticko-informačnej kancelárii v Mestskom centre
kultúry (Záhorácka
1919) alebo na

filatelis
t i ck ý c h
b u rz á c h
v školskej je
dálni ZŠ Dr. J. Dé
rera, ktoré sa kona
jú štvrťročne.
A. Pašteka

Hlavná dvojdňová výprava sa začala
26. augusta v Plaveckom Petri. Popri
vodnej nádrži Buková sme červeným
turistickým chodníkom pokračovali pri osade Nespalovci. Bolo nás 13

Robert Baden Powell,
britský dôstojník, spisovateľ
a zakladateľ skautingu.
Text a foto: Marika (Mária Ftáčniková),
69. zbor M. R. Štefánika, Slovenský
skauting Malacky

Rozlúčka po 40 rokoch

Posledný novembrový deň bol zároveň posledným pracovným dňom
nášho dlhoročného pracovníka Jána Čermáka pred odchodom do zaslúženého dôchodku.
Janko sa vyučil za automechanika v spoločnosti Tatra, n. p., Regena
v Bratislave a v roku 1980 začal pra
covať v Technických službách Mest
ského národného výboru v Malac
kách ako vodič-opravár. Spoločnosť
sa v roku 2002 pretransformovala na
TEKOS, spol. s r. o.
Každý deň s nenápadným úsmevom nasadol do svojej LIAZ-ky, neskôr
MAN-a a spolu so závozníkmi odvážali
komunálny odpad z mesta Malaciek.
Náročná a záslužná práca. Všetci veľ
mi dobre vieme, aké problémy nastá
vajú, už len keď sa z technických príčin
odvoz omešká. Tejto práci bol pán Čermák verný 40 rokov a 3 mesiace – to
všetko s minimom absencií z dôvodu
choroby, s autom v perfektnom stave
a čistote.
Niekto sa možno bude čudovať
a pýtať sa, prečo píšeme o obyčajnom,
nenápadnom a skromnom človeku.
Odpoveďou je, že nie je obyčajný. Od-

pracovať 40 rokov v jednej spoločnosti
– to sa dnes hneď tak nevidí, je to veľká vzácnosť. Okrem toho sa pán Čermák v roku 1987 stal držiteľom Zlatej
Jánskeho plakety za 40-násobné bezplatné darovanie krvi a niekoľko rokov
robil popri svojej práci aj premietača
v našom kine Záhoran.
V pondelok 30. novembra sme sa
s naším kolegom rozlúčili slávnostne
vyzdobenými smetiarskymi autami,
trúbením a čestným okruhom na stúpačke jeho „Maníka”. Za jeho dlhoročnú prácu mu v mene všetkých kolegov
poďakoval konateľ spoločnosti Peter
Bartošek. Okrem želania pevného
zdravia a príjemných dôchodcovských
dní mu na pamiatku odovzdal hodinky.
Kiežby ľudí ako Ján Čermák bolo
v našej spoločnosti a krajine čo naj
viac. Za všetky pracovné roky ďa
kujú kolegovia z Tekosu.
Foto: S. Osuský

Urgentný príjem v Nemocnici Malacky od nového roka končí
Od januára 2021 urgentný príjem v Ne
mocnici Malacky končí. Hoci ho Nemocnica
Malacky roky prevádzkovala, zabezpečovala ho dobrovoľne a nie v plnom rozsahu. Už
v súčasnosti záchranky vezúce pacientov
s cievnou mozgovou príhodou či s infarktom
myokardu smerujú do Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), aby sa zamedzilo časovým
stratám. Operátori záchrannej zdravotnej služby navigujú záchranky s akútnymi pacientmi
priamo na špecializované pracoviská UNB. Je
to najlepšie riešenie, pretože Nemocnica Ma-

lacky nemá komplexné vybavenie na záchra
nu života.
Prečo urgentný príjem nemôže zostať
v malackej nemocnici?
Nemocnica Malacky nespĺňa všetky kritériá. Nemá neurologické oddelenie, detské
oddelenie ani pôrodnicu. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ju preto nezaradilo do pevnej siete urgentov 1. typu. Urgentný príjem
fungoval na základe dotácie z Bratislavského
samosprávneho kraja BSK, ktorý sa rozhodol

prestať financovať jeho chod. Nemocnica tak
nie je ďalej schopná prevádzkovať urgent. MZ
určilo pre región Záhoria UNB, ktorá je plne
vybavená pre pacientov so život ohrozujúcim
stavom.
Kam treba ísť po 1. januári 2021 na urgentný príjem?
Pacienti v súrnych prípadoch môžu využiť
urgentné príjmy UNB Bratislava alebo Fakultnej nemocnice s politikou Skalica. V ohrození
života volajte tiesňové linky 112, resp. 155.

Zostane v Nemocnici Malacky ambulancia pohotovostnej služby (APS)?
APS ostáva ako doposiaľ, teda počas pracovných dní od 16.00 h do 22.00 h, počas víkendov
a sviatkov od 7.00 h do 22.00 h. Je určená pre pacientov s náhlym zhoršením zdravotného stavu,
ktorý bežne vyšetruje všeobecný lekár pre
dospelých. Medzi typické prejavy patria horúčky, alergické reakcie, bolestivé stavy či závraty.
Na APS teda nepatria pacienti v ohrození života.
Medirex
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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SPOMIENKY
Všetko zmizne,
len stopy Tvojej lásky
a spomienky na predobré srdce
nám zostanú.
12. decembra si pripomíname smutné 6. výročie, čo
nás navždy opustila naša drahá Eva
Sajková. S láskou
a úctou spomínajú
manžel a synovia s rodinami.
Hoci si odišla,
nie si medzi nami,
ale v našich srdciach
stále budeš s nami ...
24. decembra si pri
pomíname 9. výro
čie, čo nás opustila
naša drahá Anička Fábryová, rod.
Húšťavová z Malaciek. S láskou a úctou spomína celá rodina.
Dni utekajú,
roky pribúdajú,
ale spomienky na Teba
v nás zostávajú.
25. decembra si pri
pomenieme 12 ro
kov od úmrtia našej milovanej Zitky
Markovej. Stále
viac nám chýbaš.
S láskou spomína
celá rodina.

Hľadáme mobilných
asistentov na

Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pra
covnej pozície MOBILNÍ/É ASISTENTI/TKY – SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Začiatok výkonu práce:
18. 1. 2021 (vrátane účasti na školení)

požiadajú o vyslanie mobilného
asistenta sčítania.

Čas výkonu práce v teréne:
1.–31. 3. 2021

Druh pracovného úväzku:
dohoda

Podmienky a kritériá
na pracovnú pozíciu:
• obyvateľ/ka s trvalým pobytom
na území SR,
• vek 18 rokov a viac,
• plne spôsobilý/á na právne úkony,
• min. úplné stredné vzdelanie,
• bezúhonnosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spoľahlivosť,
• základná IT zručnosť – znalosť
práce s PC/tabletom/mobilom,
• odborne spôsobilý/á – úspešne
absolvuje školenie.

Náplň práce:
mobilný/á asistent/ka sčítania pôsobí v teréne, t. j. na území mesta
podľa prideleného obvodu. Pomô
že so sčítaním obyvateľov, ktorí

Zoznam požadovaných
dokladov k žiadosti
na pracovnú pozíciu:
• žiadosť o pracovnú pozíciu mobilný/á asistent/ka,

Miesto výkonu práce:
mesto Malacky
Základná zložka mzdy:
V zmysle § 16 zákona č. 223/2019
Z. z. (Zákon o sčítaní obyvateľov,
domov, bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

• životopis,
• doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

• súhlas so spracovaním osobných
údajov v znení:
„Ako dotknutá osoba udeľujem
mestu Malacky, Bernolákova
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO
00 304 913, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
uvedených v životopise a iných
prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/
poskytla vyššie uvedenému mestu Malacky na účel uloženia do
databázy záujemcov o prácu na
hľadanie vhodného zamestnanca.”

Záujemcovia o pracovnú pozíciu
môžu písomnú žiadosť doručiť
osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, prípadne elektronicky na
adresu podatelna@malacky.sk
v termíne do 4. januára 2021.
V žiadosti uveďte svoju kontaktnú e-mailovú adresu a telefonický
kontakt.
Na osobný pohovor budú pozvaní iba uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené podmienky a zaslali žiadosť
s požadovanými dokladmi v ter
míne.
Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.
MsÚ
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Všetkým členom Jednoty
dôchodcov Malacky
želáme krásne, pokojné
a radostné Vianoce.
Prežite ich v zdraví
v kruhu svojich
najbližších.
Nech nám rok 2021
prinesie viac radosti,
pohody a spokojnosti.
Výbor ZO JDS Malacky

Klub filatelistov
ZSF 52-32
želá svojim členom
šťastné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov
v kruhu rodiny.
Do roku 2021 vám
želáme pevné zdravie
a veľa zberateľských
úspechov.

Decembrová
zberateľská
burza nebude

Zberateľská burza, ktorá sa
mala konať v sobotu 19. decembra v jedálni ZŠ Dr. Jozefa
Dérera, sa pre aktuálne protiepidemické opatrenia konať
nebude. Veríme, že jarnú zberateľskú burzu už bude možné
-redzorganizovať.
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Marek Trnka získal titul v cyklokrose
Malačan Marek
Trnka zvíťazil
na majstrovstvách Slovenska v cyklokro
se v Topoľčiankach.

Na trati dlhej
8 x 2,9 kilometra
zdolal všetkých sú
perov vo svojej kategórii a medzi
mužmi do 23 rokov
skončil na 1. mieste.
Marek je aktuálne
jazdcom tímu KAKTUS-BIKE Team Bratislava.

Marek Ondrovič sa stal
vicemajstrom republiky

Text: -mb-,
foto: jmphoto.sk

Malačan Marek Ondrovič vybojoval na majstrovstvách Slovenska
v cezpoľnom behu (krose) striebornú medailu v kategórii juniorov.

Poslanec Ladislav Čas hodnotí rok 2020
Ako podpredseda Komisie pre šport a mládež by
som sa rád zameral na túto oblasť a zhodnotil tento
nešťastný rok. Z plánovaných 13 mestských športových
podujatí sa uskutočnili iba tri. Je to žalostne málo, necelá štvrtina. Boli to turnaj v ľadovom hokeji základných
a stredných škôl, Záhorácky výstup na Vysokú a Športový deň zdravotne postihnutej mládeže. Nepodarilo sa
nám zorganizovať ani jedny bežecké preteky (Beh oslobodenia, Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP, Malacká
desiatka, Malacký kilometer) ani Putovný pohár MDD
v šachu, Športové hry malackej mládeže, Memoriál
P. Patscha v cyklistike ani vyhlásenie najlepších špor
tovcov za rok 2019. Toto história nepamätá.

Aký je to paradox, keď sme sa nadchýnali pri otvorení nádhernej telocvične na Dérerke a teraz – tak ako
všetky telocvične a športoviská – zíva prázdnotou... Je
nám z toho všetkým veľmi smutno, ale musíme si uvedomiť, že zdravie a životy sú prvoradé. Veríme však, že
takýto rok sa už nebude opakovať, že športoviská znova ožijú a celá spoločnosť sa dostane do normálnych
koľají.
Ďakujem organizátorom, športovcom či rodičom za
organizovanie športových podujatí. Všetkým želám
nádherné prežitie Vianoc a v novom roku všetko naj
lepšie a najmä pevné zdravie.
-red-

Za víťazným Filipom Revajom
zaostal len o tri sekundy, no aj 2.
miesto v konkurencii 23 pretekárov
je veľkým úspechom. V cieli mu namerali čas 18 minút a 5 sekúnd.
Atlét z AC Malacky je zároveň líd

rom slovenských tabuliek pre tento
rok v behu na 3000 metrov prekážok a figuruje aj medzi športovcami,
ktorých mesto Malacky zaradilo na
ocenenie Športovec roka.
Text: -mb-, foto: archív AC Malacky

Komisia pre šport a mládež
pri Mestskom zastupiteľstve v Malackách
želá všetkým športovcom šťastné a veselé Vianoce.
Zároveň im ďakuje za reprezentáciu nášho mesta
v roku 2020 a želá im veľa športových úspechov
v nasledujúcom roku.

Športovec roka 2019 – oprava

V predchádzajúcom vydaní Malackého hlasu sme zverejnili článok o najlepších športovcoch
roka 2019. Pri troch z nich uvádzame opravené údaje.

Marek Ondrovič
atletika, AC Malacky
Juniorský majster Slovenska
v behu na 5000 m a na 3000 m
prekážok. Juniorský majster Slovenska v cezpoľnom behu. 6.
miesto v behu na 3000 m prekážok na medzištátnom atletickom mítingu (Györ).

Jakub Štubňa
kulturistika, Strojár Malacky
Majster Slovenska v klasickom
silovom trojboji v kategórii ju
niorov do 93 kg. Absolútny majster Slovenska medzi juniormi.
Jakubovi Štubňovi sa osprave
dlňujeme za uverejnenie nesprávnej fotografie.

Michaela Salayová
atletika, AC Malacky
Majsterka Slovenska na halových majstrovstvách SR v atle
tike starších žiačok v behu na
800 m.
-red-,
foto: archív
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