
Na prezenčné vyučovanie po vy
nútenej prestávke nastúpilo v ZŠ Zá
horácka 79 % žiakov I. stupňa, v ZŠ 
Dr. J. Dérera 84 %, v ZŠ Štúrova 80 % 
a v cirkevnej škole 75 %.

Školské vyučovanie prebieha po
dľa štandardného rozvrhu. Na každej 
chodbe je pedagogický dozor, triedy 
sa navzájom nestretávajú. V prípade, 
ak má niektoré z detí zvýšenú teplo
tu alebo bolesť hlavy, škola okamžite 
kontaktuje rodičov a dieťa odchádza 

domov. Žiaci, ktorí z  rôznych dôvo
dov nenastúpili na prezenčné vyu
čovanie (choroba, karanténa atď.), 
dostávajú domáce úlohy priamo od 
triednych učiteľov.

Materská škola
Bezproblémový návrat detí hlási

la aj materská škola, kam nastúpilo 
57 % zapísaných detí. Na rozdiel od 
základných škôl, kde stačí predložiť 
negatívny test (nie starší ako 7 dní) 
jedného z  rodičov alebo zákonných 

zástupcov, v  materskej škole musí 
mať test každý, kto dieťa odovzdá
va alebo vyzdvihuje. Dôvodom je 
to, že rodičia, prípadne starí rodičia, 
vchádza jú v materskej škole priamo 
do šatní.

Spustili sme jarnú školu
Počas jarných prázdnin funguje 

vo všetkých štyroch základných ško
lách na území mesta jarná škola. Zá
ujem o ňu prejavili rodičia vyše 200 
žiakov. Je výlučne dobrovoľná a  jej 
zmyslom je, aby si školáci zopakovali, 
doplnili či prehĺbili učivo.

Po jarnej škole pokračujeme
Mesto ako zriaďovateľ škôl roz

hodlo, že po skončení jarnej školy 
pokračuje prezenčná výučba I. stup
ňa základných škôl, materskej školy 
a I. stupňa individuálnej výučby ZUŠ 

s výnimkou spevu a dychových ná
strojov. „Ak vláda schváli zmenu svoj
ho uznesenia, budeme samozrejme 
reagovať v plnej súčinnosti,” zdôraznil 
primátor Juraj Říha.

Text: -mb-/-lp-,
 foto: -otano-
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Školské odberné miesto na Záho
ráckej je určené prioritne pre rodičov 
a starých rodičov škôlkarov, bez limi
tu jedného človeka na rodinu. Môžu 
prísť všetci, ktorí dieťa odprevádzajú 
alebo vyzdvihujú. V prípade voľných 
termínov sa môže otestovať aj verej
nosť. Rodičia, ktorí budú mať test na 
Záhoráckej, nemusia pri odprevádza
ní a vyzdvihovaní dieťaťa predkladať 
certifikát. Materská škola bude mať 
zoznam otestovaných rodičov.

Dérerka je určená prioritne pre ro
dičov školákov I. stupňa a následne aj 

pre verejnosť. Rodičia, ktorí budú mať 
test na Dérerke, nemusia pri nástupe 
dieťaťa do školy predkladať certifikát. 
Jednotlivé školy budú mať zoznamy 
otestovaných rodičov.

na Radlinského sa môže testo-
vať široká verejnosť. Objednávanie: 
www.testovanie.malacky.sk.
V prevádzke sú stále aj odberné mie
sta v kaštieli a v kasárňach na sídlisku 
Juh. Na obe je potrebná rezervácia cez  
www.korona.gov.sk. Aktuálne infor  
mácie: www.malacky.sk a facebook 
mesta.          -red- 

v súvislosti so sčítaním obyva-
teľov, domov a bytov sa objavili 
prípady, keď dôchodcov telefo-
nicky kontaktovali podvodníci 
a  predstavili sa ako sčítací ko-
misári.

Do 31. marca nepúšťajte do svo
jich domov nikoho, kto sa vydáva za  
sčítacieho komisára.  Asistované sčí
tanie obyvateľov sa začne až 1. aprí
la a obyvateľ oň musí sám požiadať. 
Sčítací komisári v súvislosti so sčíta

ním nikoho telefonicky nekontaktu
jú.

Každý mobilný asistent sčítania sa 
zároveň bude preukazovať preuka
zom asistenta sčítania.  Podrobnosti 
k  asistovanému sčítaniu oznámime 
prostredníctvom mestských médií. 

Informácie o  sčítaní dostanete 
denne od 8.00 h do 20.00 h na tele
fónnom čísle 02/20 92 49 19.

Ďalšie informácie o  sčítaní oby
vateľov, domov a  bytov nájdete na 
strane 3.          -red-

 Pozor na podvodníkov!

 Možnosti testovania
Počas víkendu 6.–7. marca budú v  prevádzke tri odberné miesta 
zriadené mestom, v ZŠ dr. J. dérera (vchod z parku), v ZŠ Záhorácka 
(vchod z parkoviska) a v bývalej budove mestského úradu na Radlin-
ského (vchod zboku od Zámockej).

opätovné otvorenie malackých škôl bolo bezproblémové. od 
pondelka 22. februára sa znovu obnovilo prezenčné vyučovanie 
v  základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto (Záhorác-
ka, Štúrova, dr. J. dérera), a na cirkevnej škole. Zároveň sa otvoril  
I. stupeň individuálneho štúdia základnej umeleckej školy (okrem 
spevu a dychových nástrojov) a všetkých šesť pracovísk materskej 
školy. do lavíc sa vrátili aj maturanti z oboch gymnázií – štátneho  
i cirkevného.

 návrat do škôl
sme zvládli

 Úsmev 
 pod rúškom

Priatelia, kedy ste sa naposledy  
zasmiali alebo usmiali? Veľa ľudí tvr
dí, že úsmev nie je pod rúškom či res
pirátorom vidieť. Omyl. Je ho vidieť, 
prezradia nás oči. Predstavte si, že aj 
úsmev má svoj svetový deň. Oslavuje 
sa od roku 1999 vždy 4. októbra. Jeho 
iniciátorom bol americký umelec Har
vey Richard Ball, autor celosvetovo 
známeho „smajlíka”.

Chcem sa ale pristaviť pri inom 
dátume. V  sobotu 6. marca uplynie 
presne rok, čo na Slovensku oznámi
li prvý prípad výskytu koronavírusu. 
Asi nikto by nechcel byť v koži rodiny, 
kde sa vírus vyskytol. Médiá bez aké
hokoľvek rešpektu zverejnili ich meno 
aj bydlisko a následný tlak novinárov 
i  odsudzovanie zo strany verejnosti  
bol pre nich nepochybne veľmi ne
príjemný. Odvtedy prešiel rok a zistili  
sme, že koronavírus sa týka každého 
z  nás a  nik nie je voči nemu imúnny. 
Osobne si myslím, že prípad z  Kosto
lišťa vôbec nebol prvým v  republike, 
len jednoducho mali smolu. Na ich 
mieste mohol byť ktokoľvek, pokojne 
to mohol byť niekto z  Čiernej nad Ti
sou alebo Oravskej Lesnej.

Možno si veľa z vás povie, že v tejto 
dobe snáď ani nie je dôvod na úsmev. 
Mnohí prišli o svojich blízkych či o prá
cu a  žije sa im ťažko. Napriek tomu 
by bola škoda vzdať to a  prestať sa 
usmievať.

PS: 
Už ste sa sčítali? Ak ešte nie, prosí

me vás, aby ste tak urobili čo najskôr. 
Podľa počtu sčítaných obyvateľov do
stanú Malacky v najbližších 10 rokoch 
od štátu peniaze vo forme podielo
vých daní. Ak sa sčítame všetci, bude 
za čo opravovať cesty a  chodníky,  
stavať parkoviská, udržiavať detské  
ihriská a zeleň, budú peniaze na stav
bu kultúrneho domu či na pokraču
júcu modernizáciu verejného osvetle
nia. Potom budeme mať pri prechádz
ke mestom jednoznačný dôvod na 
úsmev – či už s rúškom alebo bez ne 
ho. 

Ľ. Pilzová 
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Dvoma najnovšími prírastkami sú 
dodávka na prepravu zamestnancov 
a materiálu (namiesto starého Fordu 
Transit) a  vyklápač, ktorý nahradil 
staručkú Aviu. „Nové autá sú ďalším 
krokom v postupnej obnove nášho vo
zového parku. Okrem toho, že sú pek
né a moderné, v porovnaní so starými 
autami sú prínosom najmä pre nižšie 
prevádzkové náklady v oblasti údržby 
a spotreby pohonných látok,” konšta
tuje konateľ Tekosu Peter Bartošek.

Nákup vozidiel financovalo mes
to. „Po špičkových zberových vozid
lách sme v nedávnej minulosti zakúpili 
okrem nakladačov aj veľké multifunkč
né čistiace vozidlo. Tento rok chceme 
v modernizácii vozového parku Tekosu 
pokračovať. Na rade sú multikáry a vy
sokozdvižná plošina,” dodáva primá
tor Juraj Říha. Nové vozidlá už Tekos 
naplno využíva.              -lp-/-otano-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Poslanecká
 telefonická
 linka pre
 obyvateľov

Poslanci mestského zastupiteľ
stva za 5. obvod katarína Trenčan-
ská, Pavol Tedla a Adam Janík za  
ložili telefonickú linku pre obyvate
ľov. Projekt dostal názov OBO (Oča
mi Bežného Občana). Prostredníc
tvom jediného telefónneho čísla 
bu dú pre pojení všetci traja poslan
ci. Námety, postrehy či problémy 
z  tohto obvodu či z  celého mesta 
môžete riešiť priamo s  poslancami 
na čísle 0950 401  064. V  prípade,  
že sa v danej chvíli nedovoláte, za
šlite na toto číslo SMS.        -red-

Na Radlinského ulici v centre mes  
ta sa koncom minulého roka pre
pad la vozovka pri kanalizačnom po  
klope. Jamu spôsobilo klesanie pod
ložia pod kanalizačnou šachtou. Mie
sto je označené dopravným znače
ním a správca kanalizačného vede

nia, spoločnosť Infra Services, na od
stránení havarijnej situácie pracuje.

Keďže vozidlá idúce od hlavnej 
svetelnej križovatky smerom na Pe
zinskú musia rozkopávku obchádzať 
v protismere, prosíme vodičov o po
zornosť a vzájomný rešpekt.         -red- 

 Dlhotrvajúca rozkopávka
 na Radlinského ulici

vŠIMLI SME SI

„Podľa nášho názoru by mal takto 
zásadný návrh zákona vzniknúť až po 
riadnej odbornej a verejnej diskusii. 
Návrh súdnej mapy nebol prerokova
ný nielen so zástupcami organizácií 
ZMOS či Únie miest Slovenska, ale ani 
samotnými samosprávami, ktorých 
sa dotkne navrhovaná zmena súdnej 
mapy. S rovnako veľkým znepokojením 
sme prijali informáciu, že takáto dis
kusia nebola umožnená ani samot ným 
sudcom či v Súdnej rade SR,” uvádza sa 
v pripomienkach.

Dokument okrem iného navrhuje  
znížiť počet okresných súdov z 54 na 
30, pričom zrušenie by sa týkalo aj  
Okresného súdu Malacky. „Ani samot
ný predkladateľ si nie je istý svo jím ná
vrhom sídla Záhorského súdneho ob
vodu a tvrdí, že je možné uvažovať me
dzi Malackami a Senicou. Predkladateľ 
pritom zaraďuje Senicu do hierarchicky 
vyššieho stupňa sídiel SR, hoci z pred

loženého odôvodnenia nevyplývajú 
jas né kritériá hodnotenia. Na margo 
ar gumentácie k veľkosti oboch porov
návaných okresných miest musíme 
predkladateľa upozorniť na neaktuál
ne údaje, keďže Ma lacky mali k 31. de
cembru 2020 18 736 obyvateľov s trva
lým pobytom v meste,” konštatuje pri
mátor a  dodáva, že predkladateľ by 
sa mal vysporiadať aj s  podstatným 
rozdielom pri posudzovaní súdnych 
obvodov až na úrovni okresov, keďže 
okres Malacky má 74 661 obyvateľov 
a okres Senica 60 419.

dopravná dostupnosť
Ministerstvo v návrhu ďalej tvrdí, že  

Senica a  Malacky majú rovnocen nú 
dopravnú dostupnosť. Je ale fak tom, 
že Malacky majú priame že lez ničné 
a autobusové spojenie s  Brati slavou 
v polhodinových taktoch v hlav nom 
čase a – na rozdiel od Se nice – má aj  

diaľničné spojenie. Návrh súdnej ma
py nespĺňa ani podmienku danú mi
nisterstvom s dostupnosťou súdu do 
dvoch hodín, keďže sa úplne ignoru
jú dochádzkové vzdialenosti medzi 
obcami okresu Malacky a samotným 
okresným mestom Malacky. To tvorí 
pre okolité obce centrum dopravné
ho prepojenia na verejnú hromadnú 
dopravu. Malacká radnica upozorni
la vo svojich pripomienkach aj na 
skutočnosť, že medzi obcami celé
ho okre su Malacky a mestom Senica 
neexistuje žiadne priame autobuso
vé spojenie. Navrhované zrušenie 
Okres ného súdu Malacky sa odôvod
ňuje aj „odčlenením satelitných obcí 
od hlav ného mesta, čo má prispieť aj  
k optimálnejšiemu využitiu dopravy.” 
Podľa štatutára Malaciek by sa do
pravnou politikou regiónu mali pre
dovšetkým zaoberať rezort dopravy 
a príslušné samosprávy, nie minister
stvo spravodlivosti.

Spoločná identita?
Návrh spojenia územných obvo

dov okresov Malacky a Senica pod 
spoločný súd v Senici odôvodňuje  

predkladateľ aj kritériom „spoločných  
kultúrnych a regionálnych identít, aby  
v jednotlivých obvodoch si boli oby
vatelia aj v tomto smere blízki, s pred
pokladom lepšieho vzájomného poro
zu menia.” Mesto Malacky s  týmto 
odô vodnením nesúhlasí: „V tomto 
kontexte poukazujeme na skutočnosť, 
že okres Malacky nemá s inými okresmi 
navrhovaného Záhorského súd neho 
obvodu historické väzby, keďže tie pat
rili pod úplne iné panstvo. Z toho pra
mení aj aktuálna blízkosť k Bratislave.” 
Pri tvorbe novej súdnej mapy sa má 
vychádzať „z máp nárečových makro
regiónov, regiónov a nárečí.” Keďže zá
kon upravuje vedenie súdnych kona
ní v štátnom jazyku, tento argument 
je podľa primátora Malaciek absurd
ný.

Zlé skúsenosti z minulosti
Na argument ministerstva spra

vodlivosti, že „malé súdy sú menej efek 
 tívne a menej odolné k miestnym väz
bám“, primátor Juraj Říha reaguje: 
„Uznávame snahu predkladateľa rie
šiť rýchlosť a efektívnosť konania, ale 
tá je podľa nášho názoru závislá od 

personálneho obsadenia súdu, ktorý 
môže predkladateľ ovplyvniť funkč
ným rozšírením miest. V meste Malac  
ky už máme totožnú skúsenosť so zru
šením súdu a jeho formálnym začlene
ním k Okresnému súdu Bratisla va IV. 
Uskutočnená zmena sa ale v praxi uká
zala ako nesystémová a právoplatne 
neskončené súdne konania z toho času 
pretrvávajú dodnes.”

V súvislosti s návrhom novej súd
nej mapy mesto Malacky zdôrazňu
je, že predloženým návrhom súdnej 
mapy príde k preukázateľnému sťa
ženiu prístupu obyvateľov k  súdu. 
„Navrhujeme preto, aby obvod Okres
ného súdu Senica tvorili len územ
né obvody okresov Senica a  Skalica. 
Okres Malacky je najväčším okresom 
v Bratislavskom kraji s takmer 48 % 
rozlohou celého kraja, čo podľa nášho 
názoru odôvodňuje opodstatnenosť  
a vhodnosť samostatného súdneho 
obvodu zachovaného Okresného sú
du Malacky. Rovnaký názor má aj  
Súdna rada SR, ktorá nesúhlasí s pričle
nením obvodu Okresného súdu Malac
ky pod obvod Okresného súdu Senica,” 
uzavrel primátor Malaciek.             -red-

Ako informoval primátor na svo
jom facebookovom profile, pred 
ZŠ Záhorácka sa spolu s  verejným 
osvetlením položil aj nový rozvod 
na posilnenie kamerového systému 
mestskej polície. Na ojedinelé sťaž
nosti, že svetlo prekáža niektorým 
obyvateľom lokality, primátor reago
val: „Viem pochopiť, že prechod z úpl
nej tmy predstavuje významnú zme  
nu. Každá ulica je špecifická, na kaž
dej sú rôzne vysoké domy. Niekde sú 
bungalovy, niekde poschodové domy, 
niekde postavené na hranici pozem  

ku, niekde ďalej od hranice. Nastaviť 
preto jednotné osvetlenie uličného 
prie storu nie je pre projektantov jed
noduché. Isto sa zhodneme, že by 
kaž dá lampa musela byť rôzne vyso
ká a osadená v inej pozícii, čo sa, žiaľ, 
nedá urobiť. Prosím preto o pochope
nie. Robíme s najlepším vedomím, aby 
sme zvýšili bezpečnosť na ulici.”

Verejný priestor pred ZŠ Záhorác
ka čakajú v blízkej budúcnosti veľké 
zmeny, ktoré súvisia s pripravovanou 
cyklotrasou Družstevná–Radlinské
ho.               -lp-/-otano-

 nesúhlasíme s navrhovaným zrušením okresného súdu
Primátor Juraj Říha ako štatutár mesta vyjadril nesúhlasný po-
stoj k navrhovanému zrušeniu okresného súdu Malacky. Za mesto 
uplatnil pripomienky k návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov 
(tzv. súdna mapa), ktorý bol predložený do medzirezortného pri-
pomienkového konania. 

 Nové autá pre Tekos
Mestská spoločnosť Tekos sa krok po kroku zbavuje dlhodobo za-
staranej techniky a obnovuje svoj vozový park. 

Bezpečnejšie
pred ZŠ Záhorácka

Pred základnou školou na Záho ráckej ulici pribudli nové pouličné 
lampy. Ide o jeden z troch aktuálne realizovaných projektov výstavby 
verejného osvetlenia, ďalšími dvoma sú Brnianska ulica a Janka kráľa.
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Opakovane upozorňujeme, že do 
kontajnerov na kuchynský odpad 
sa nemôžu vyhadzovať igelitové ani 
plastové obaly. Znamená to, že aj 

potravinový tovar po záruke treba 
odbaliť. Do kuchynského odpadu 
nepatria ani papierové vrecká a kar
tónové obaly.

Rozmiestnenie kontajnerov 
na kuchynský odpad

•   zberný dvor Partizánska 
•   Bernolákova 16
•   Veľkomoravská 2 
•   Veľkomoravská 25
•   Jesenského – Dubovského
•   Hviezdoslavova – Ferdiša Kostku 
•   Záhorácka 33
•   Záhorácka 47
•   Záhorácka 75
•   Záhorácka 87
•   Malé námestie 1
•   Malé námestie 26
•   Pribinova 2
•   Kukučínova – Mansueta Olšovské

ho 

•   Záhorácka 42 (parkovisko) 
•   Ul. 1. mája 77
•   Martina Rázusa 25
•   Břeclavská (pri parku)
•   Ľudovíta Fullu 1–3  
•   D. Skuteckého (oproti č. 10)
•   Štúrova 145
•   Štúrova 155
•   Stupavská – Štúrova
•   Ľuda Zúbka 8–10
•   vnútroblok Partizánska – Radlin

ského 
•   Pezinská 49A
•   Cesta mládeže 50
•   Pri Maline 51 
•   zberný dvor Hlboká
•   Hurbanova – Lesná
•   Duklianskych hrdinov – Rakáren

ská
•   Jánošíkova – Príjazdná
•   Štúrova – Boreckého

Text a foto: -red-

SAMOSPRÁVA  

názov a adresa zamestnávateľa:
ZŠ Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. 
Šte fánika 7, 901 01 Malacky

kvalifikačné predpoklady: 
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pe
dagogických zamestnancoch a od
borných zamestnancoch a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov  
a v  zmysle vyhlášky Ministerstva 
školstva SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa  
ustanovujú kvalifikačné predpokla
dy a osobitné kvalifikačné požia
davky pre jednotlivé kategórie pe
dagogických zamestnancov a od  
borných zamestnancov v znení ne
skorších predpisov.

Platové podmienky: 
v zmysle zákona č. 224/2019 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní nie
ktorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a kto
rým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony.

Predpoklady na výkon 
pracovnej činnosti: 
•  kvalifikačné predpoklady, 
•  bezúhonnosť, 
•  zdravotná spôsobilosť, 
•  ovládanie štátneho jazyka. 

Potrebné doklady: 
•  žiadosť o prijatie do pracovného 

pomeru, 
•  profesijný životopis,
•  doklad o vzdelaní,
•  súhlas so spracovaním osobných 

údajov podľa zákona GDPR  
č. 18/2018 Z. z. 

Predpokladaný nástup 
do zamestnania:
25. august 2021.

Pracovnú ponuku zasielajte do 12. 
apríla  poštou na adresu ZŠ dr. J. 
dé rera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 
901 01 Malacky alebo emailom na 
zsderera.riaditelka@dererka.sk.

voĽné PRAcovné MIESTo: 

učiteľ II. stupňa ZŠ, aprobácia anglický jazyk

Sčítanie je pre každého obyvateľa 
povinné. Sčítať sa môžete elektronic
ky z pohodlia svojho domova cez po
čítač, mobil či tablet. Sčítací formulár 

nájdete na stránke www.scitanie.sk 
alebo prostredníctvom mobilnej apli
kácie pre operačné systémy Android 
a iOS (Google Play alebo App Store).

 Formulár obsahuje
tieto otázky:
•  Aké je miesto vášho súčasného po

bytu?
•  Mali ste od roku 1980 nepretržitý 

pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 
12 mesiacov?

•  S ktorými osobami bývate v mieste 
vášho súčasného bydliska?

•  Aký je váš rodinný stav?
•  Koľko živých detí sa vám narodilo? 
•  Aké je vaše najvyššie dosiahnuté 

vzdelanie?
•  Aké je vaše zamestnanie?
•  Aká je adresa miesta výkonu vášho 

zamestnania?
•  V  akej časovej periodicite dochá

dzate do zamestnania alebo do 
školy?

•  Aká je vaša národnosť?
•  Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?
•  Aký je váš materinský jazyk?
•  Aké je vaše náboženské vyznanie?

od počtu sčítaných obyvateľov 
dostane naše mesto finančný 
príspevok od štátu vo forme 
podielových daní. v hre je veľ-
ká suma peňazí, ktoré môže sa-
mospráva investovať do zlep-
šenia verejných priestorov, slu-
žieb pre obyvateľov či výstavby 
nových škôl alebo škôlok. Je 
preto v  záujme každého jed-
ného obyvateľa mesta, aby sa 
sčítal. vyplnenie sčítacieho for-
mulára zaberie iba pár minút.

-lp-

•  www.scitanie.sk – internetová stránka na sčítanie 
•  02/20 92 49 19 – telefonická in folinka pre obyvateľov na sčítaniu
•  scitanie@statistics.sk – sem môžu obyvatelia napísať mail s otázkami 

o sčítaní
•  kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk

 Samosčítanie
 obyvateľov je 
 približne 
v polovici

Sčítanie obyvateľov, presnejšie tá časť, počas ktorej sa sčítavame sa-
mi, je približne v polovici. Začala sa 15. februára a potrvá do 31. mar-
ca. Zo šiestich týždňov teda máme za sebou necelé tri. k 2. marcu je 
sčítaných 48 % obyvateľov Slovenska. najvyššiu sčítanosť spomedzi 
všetkých krajov má Bratislavský kraj (52 %). Informácie za jednotlivé 
mestá a obce nie je možné zverejňovať.

Zber kuchynského odpadu sa rozbieha pomaly

Toto je obsah kontajnera na Rakárenskej. Do kuchynského odpadu nepatria kartónové obaly z pizze ani papier. Odpad je znehodnotený.

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, 
kávové a  čajové zvyšky, vaječ
né škrupiny, starý chlieb, peči
vo a  cestoviny, mäsové a  mlieč
ne výrobky, zvyšky jedla a kosti, 
škrupiny z orechov, potraviny po 
záručnej dobe, neskonzumova
né zostatky pokrmov a  potravín 
rastlinného a živočíšneho pôvo
du pochádzajúce z kuchýň.

Medzi biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad patria:

oleje, nescedené polievky, zvyš
ky potravín s obalom, zelené od
pady, lístie, burina, kvety, drevo, 
drevený odpad, popol, uhynuté 
zvieratá, trus zvierat.

do biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu nepatria:

Hnedé kontajnery na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sú už 
rozmiestnené podľa zoznamu. Ako redakciu Malackého hlasu infor-
movali kolegovia zo životného prostredia, prvý zber bol dosť slabý. 
Zo všetkých hnedých kontajnerov po celých Malackách sa vyzbieralo 
iba približne 100 kg kuchynského odpadu. Žiaľ, odpad bol aj znečis-
tený, pretože sa v ňom nachádzali igelitové vrecká so zmesovým od-
padom, ktorý patrí do zelených kontajnerov.
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Boreckého 
Fridrich Borecký bol slovenský uči

teľ a  jeden z  predstaviteľov sloven
ského boja za národnú svojbytnosť. 
Narodil sa v  roku 1846 v  Nitre, uči
teľský ústav vyštudoval v  roku 1864 
v Trnave. Takmer celý profesijný život 
pôsobil v Malackách na rímskokato
líckej škole. V čase tvrdej maďarizácie 
sa nebál vyučovať po slovensky, hoci 
to bolo v tých časoch zakázané a ne
bezpečné. Aj vďaka jeho odvahe sa 
deti v  Malackách učili po slovensky 
až do rozpadu monarchie a  vzniku  
1. Československej republiky.

Žiaľ, fotografia tohto významné
ho učiteľa sa nezachovala, a nie je  
dokonca ani isté, kedy presne zom
rel. Je známe iba to, že sa dožil vyso  
kého veku a zomrel v období Česko
slovenska. Na Slovensku nájdete Bo
reckého ulicu iba v Malackách.

Boženy nemcovej

Božena Němcová bola česká spi
sovateľka a  spoluzakladateľka mo
dernej českej prózy. Rodáčka z Viedne 
sa preslávila prózou Babička, ktorá sa 
dočkala aj známeho filmového spra
covania a stala sa najčítanejšou čes
kou knihou. Má tristo vydaní a  pre 
 ložili ju do viac ako 20 jazykov. Väčši
na jej diel opisuje vidiecke prostredie. 
Němcová bola na liečebných poby
toch v Sliači, čo bolo inšpiráciou pre 
jej knihu rozprávok Slovenské pohád
ky a  pověsti, v  ktorej nájdeme zná

me príbehy ako Valibuk, O  dvanás
tich mesiačikoch či Pamodaj šťastia, 
lavička. Jej ďalšia próza, Chyža pod 
horami, opisuje tatranské prostredie.

S manželom, českým vlastencom 
Josefom Němcom, mala aj napriek ne  
zhodám vo vzťahu štyri deti, z nich 
najstarší Hynek zomrel ako 15ročný 
na tuberkulózu. Pre svoju výbušnú 
povahu mal Němec často problémy 
s nadriadenými, v  dôsledku čoho 
ho prekladali doslova z  miesta na 
miesto. Rodina preto žila vo veľmi 
skromných až chudobných pome
roch. Spisovateľka zomrela 21. januára 
1862 ako 41ročná v úplnej chudobe, 
pravdepodobne na rakovinu. Božena 
Němcová je jednou z najvýraznejších 
postáv českého národného obrode
nia a považujú ju za najlepšiu českú 
spisovateľku vôbec. Zatiaľ čo jej pô

vodné priezvisko v češtine je Němco
vá, v  Malackách bolo schválené po
menovanie vo verzii Nemcová. Ulica 
Boženy Nemcovej je zároveň jedinou 
ulicou v našom meste, ktorá je pome
novaná po žene.

d. Skuteckého
Dominik Skutecký (pôvodne Da

vid) bol slovenský maliar židovského 
pôvodu, narodený 14. februára 1849 
v Gajaroch ako siedme dieťa svojich 
rodičov. Po smrti otca žil od svojich 
desiatich rokov vo Viedni so staršími 

sestrami. Na Záhorí, konkrétne v Zo
hore, zostala žiť iba jeho najstaršia 
sestra.

V Rakúsku nadobudol základné vý
tvarné vzdelanie. V 70. rokoch 19. sto
ročia sa vo Viedni živil portrétovaním, 
neskôr odišiel túto prácu vykonávať 
do Benátok. Na Slovensku sa usadil 
koncom 80. rokov 19. storočia, spolu 
s manželkou Cecíliou Lövyovou žil 
v  Banskej Bystrici. Jeho luxusná vila 
doteraz stojí v  tomto meste na Hor
nej ulici, spravuje ju Stredoslovenská 
galéria a je možné ísť na jej prehliad
ku. Takisto v Gajaroch môžete dote
raz nájsť jeho rodný dom.

Skutecký sa stal významnou osob
nosťou Banskej Bystrice. Počas svoj  
ho pôsobenia v  tomto meste orga
nizoval výstavy a zaslúžil sa o  roz
voj kultúry. Jeho diela sú majetkom 

Stredoslovenskej galérie, Slovenskej 
národnej galérie i  zahraničných ga
lé rií a  súkromných zbierok. Zomrel 
13. marca 1921 v Banskej Bystrici ako 
72ročný.

Tri z  jeho štyroch detí sa taktiež 
venovali umeniu. Syn Alexander bol 
architektom, dcéra Karola maliarkou  
a  dcéra Zerlina opernou speváčkou, 
zatiaľ čo syn Ferdinand bol právni
kom. Osudy členov rodiny Skutec  
kých sú mimoriadne tragické a súvi
sia s  ich židovským pôvodom. Zerli
nu zabili fašisti v Litve, kam prišla ako 

súčasť transportu z  Viedne. Karola 
našla smrť vo vápenke v  Nemeckej 
a  Alexandra zastrelili Nemci po po

tlačení Povstania. Vojnu prežila iba 
Skuteckého manželka Cecília, syn 
Ferdinand a  vnuk Peter Karvaš (syn 
Karoly), neskorší známy slovenský 
dra matik a  prozaik. Je smutnou iró
niou, že v Skuteckého vile v Banskej 
Bystrici sídlil počas II. svetovej vojny 
veliteľ špeciálnych jednotiek nemec
kej armády Kurt Deffner.

Skuteckého ulicu nájdete okrem 
Malaciek aj v Gajaroch, v Banskej Bys
trici a v Bratislave.

družstevná 
Táto ulica sa v 18. storočí volala Vŕ

bová, neskôr Kiripolská a v 20. storočí 
ju premenovali na Svätoplukovu. Jej 
terajší názov odkazuje na roľnícke 
družstvá, ktoré boli súčasťou života 
na dedinách a v menších mestách za 
čias komunizmu. Najväčšie jednotné 
roľnícke družstvo vzniklo v  Malac
kách z menšinového družstva v roku 
1952. Sídlilo v starej škole pri farskom 
kostole, na rohu dnešnej Záhoráckej 
ulice a Cesty mládeže. Nachádzalo sa 
neďaleko dnešnej Družstevnej ulice, 
a pravdepodobne preto dostala také
to pomenovanie. Malacké družstvo 
prešlo v 60. rokoch minulého storočia 
pod podnik Štátnych majetkov.

Družstevná ulica je jedno z  naj
obľúbenejších pomenovaní ulíc na 
Slovensku, nájdete ju v 233 mestách 
a obciach.

M. Binčík 
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 Slovenskí autori
 a knižnice 
sa  predstavia
v online projekte

v  týchto dňoch sa verejnosť môže zoznámiť s  tvorbou dvanástich  
slovenských autorov. Mestské knižnice z celého Slovenska ich pred-
stavia v rámci spoločného online projektu Ave, liber!

Tradičný Týždeň slovenských 
kniž níc sa zo známych dôvodov 
tento rok presunul do virtuálneho 
priestoru. Hoci sú knižnice zväčša 
v  obmedzenom režime otvorené, 
podujatia organizovať nemô žu. Pre
sun do online prostredia síce nena
hradí živý kontakt čitateľa s autormi, 
avšak je aspoň čiastočnou náhradou 
pre tých, ktorí nerezignovali.

Projekt Ave, liber! postupne pred
stavuje 12 knižníc a 12 autorov. Nie
ktorí z nich sú známi po celom Slo

vensku a  niektorí svoju tvorbu pre
zentujú iba lokálne a  písanie je pre 
nich skôr záľubou. Do projektu je 
zapojená aj Knižnica Malacky, ktorej 
bude patriť priestor v stredu 10. mar
ca a v rámci neho sa predstaví autor 
Jozef Moravčík Jakubovec.

Virtuálna beseda sa začína vždy  
o 18.00 h. Všetky môžete sledovať 
cez facebook MCK Malacky alebo  
našej knižnice, prípadne na facebo
okovom profile a youtubovom kaná
li Slovensko žije kultúrou.        Mck

www.facebook.com/mckmalacky.sk
www.facebook.com/kniznicamalacky

[2]

Boreckého ulica. Foto: M. Binčík

Portrét B. Němcovej od J. V. Hellicha. 
Zdroj: Správa Pražského hradu

D. Skutecký v ateliéri.  Zdroj: archív Stredoslovenskej galérie

Družstevná ulica. Foto: S. Osuský
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nepriaznivá pandemická situácia prekazila pôvodné 
plány centra voľného času usporiadať na prelome ja-
nuára a februára tradičný detský maškarný ples, známy 
pod názvom cvečkokarneval. nahradila ho súťaž o naj-
originálnejšiu karnevalovú masku. Heslo súťaže znelo: 
Hoc korona, maškara dáka, svetom si tu blúdi; Nedáme  
sa! Zabavíme malých, veľkých. Zbavíme sa nudy. Masky 
vlastné vyrobíme a maškaru koronu hravo porazíme!

Deti mali za úlohu vytvoriť si (aj za prípadnej pomoci rodi
čov) vlastnú masku, odfotiť sa v nej alebo natočiť krátky video
pozdrav a zaslať emailom do CVČ.

Porota posudzovala nielen originalitu, ale aj presvedčivé he
recké stvárnenie či dôsledné zamaskovanie. Z 15 súťažiacich sa 
medzi tie najzaujímavejšie prebojovali masky zvierat (lev, ge
pard), strašidiel (bábika Chucky, múmia), bojovníka v  akcii či 
princeznej a princa. Najmladšia (a zároveň ocenená) účastníčka 
mala len tri roky a predviedla sa práve v kostýme strašidelnej 
bábiky menom Chucky. Vyhodnotenie súťaže je zverejnené na 
facebooku CVČ a  víťazi si svoju odmenu budú môcť prevziať 
hneď, ako to situácia dovolí, priamo v Cvečku.

Okrem súťaže o najoriginálnejšiu karnevalovú masku pripra
vilo Cvečko aj inštruktážne video karnevalového tančeka upírky 
Mavis z rozprávky Hotel Transylvánia na pieseň Macarena. Deti 
sa mohli preobliecť do svojho kostýmu a zatancovať si ho doma 
na svojom malom maškarnom plese. Video je dostupné na so
ciálnych sieťach CVČ

• faceboook: centrum voľného času Malacky,
• internetová stránka: www.cvcmalacky.sk.

Text: P. Arpášová, foto: cvČ

Základná umelecká ško-
la (ZUŠ) v  Malackách, po - 
dobne ako iné vzdeláva-
cie inštitúcie, má za se-
bou neobvyklý rok. Šíre - 
nie koronavírusu a  ná-
sledné opatrenia zasiahli 
aj jej činnosť. Prinášame 
hodnotenie predošlého 
roka z  pohľadu riaditeľky 
školy a  náhľad do dneš-
ných dní malackej ZUŠ-ky.

Začiatky dištančnej výučby, pre
dovšetkým na jar, v prvej vlne pan
démie, boli náročné nielen pre pe

dagógov, ale aj pre deti. „Učiť umenie 
cez informačnokomunikačné techno
lógie je zložité. Učitelia sa snažili so si
tuáciou flexibilne a promptne popaso
vať a musím skonštatovať, že to zvládli 
na výbornú,” prezradila riaditeľka 
ZUŠ Malacky Lívia Spustová. Súvisí 
s  tým dôležitý negatívny aspekt ko
ronakrízy, ktorým je strata osobného 
kontaktu. „Umenie je o kontakte, spo
lupráci, rozvíjaní talentu a  v  našom 
prípade aj o odovzdávaní poznatkov 
a  skúseností učiteľov svojim žiakom,” 
dodáva L. Spustová.

dištančné vzdelávanie 
na rôzne spôsoby

„Hudobný odbor pracuje prevažne 
online formou cez rozličné informač

nokomunikačné technologické ka
nály. Pri skupinových formách vyučo
vania umeleckých odborov je spôsob 
výučby rôzny. Učitelia zadávajú úlohy 
mailom, učia aj online, posielajú videá 

cez sociálne siete či maily, cez čokoľ
vek, čo im zabezpečí prenos a akýta
ký kontakt so žiakmi. Žiaci, a  teda aj 
rodičia, posielajú spätné väzby for
mou natočených videí a  podobne,“ 
vysvetľuje spôsoby online vzdelá
vania riaditeľka ZUŠ. Škola sa snaži
la čo možno najviac pomôcť svojim 
pedagógom zapožičaním pomôcok 
na  vyučovanie (hudobné nástroje,  
noty, iné materiály) a  rovnako aj 
v  ob lasti technického vybavenia. 
Nenastal ani väčší problém v kontak
tovaní školákov: „Triedni učitelia vždy 
našli spôsob, ako sa so žiakmi či ro
dičmi skontaktovať a využiť možnosť 
akejkoľvek formy výučby.”

nástrahy a radosti 
v čase pandémie

Jednou z  nevýhod dištančného 
spôsobu vyučovania môže byť ne
dostatočný priestor alebo materiál
notechnické vybavenie v  domác

nosti školákov. „Náročné to je najmä 
pre rodičov menších žiakov, keďže im 
pri výučbe ktoréhokoľvek z  odborov 
musia asistovať,” priznáva L. Spusto
vá. Tešia sa však z viacerých pozitív
nych ohlasov od rodičov aj starších 
žiakov. „Posielajú nám pozdravy, na
hrávky, tanečné ukážky, malé divadel
né predstavenia, výtvarné práce a po
vzbudzujúce správy,” hovorí riaditeľka 
malackej ZUŠky.

Pozitíva negatívnych čias
„Ťažko hľadať pozitíva v tejto dobe. 

Každopádne, keďže sme boli núte
ní využívať informačnokomunikač
né technológie v  oveľa väčšej miere, 
ako sme my umelci zvyknutí, myslím, 
že v tomto smere nás to všetkých po
sunulo ďalej,” priznáva L. Spustová. 
U detí sa na druhej strane začala vo 
väčšej miere rozvíjať zodpovednosť 
a schopnosť pracovať samostatne. 
Súčasná situácia ukázala aj určitú vý
hodu online vzdelávania. „V prípade, 
ak by bol žiak dlhodobo chorý alebo 
z iných dôvodov nemohol navštevovať 
hodiny prezenčne, je tu možnosť učiť 
sa a pracovať dištančnou formou. Jed
noznačne nám všetkým najviac v tejto 
dobe chýba osobný kontakt so žiakmi 
a  želáme si, aby sa život už konečne 
vrátil do normálnych koľají.” 

Štúdium prezenčne aj online
V  súčasnosti plánuje ZUŠ naďa

lej pokračovať s koncertami v online 
priestore. Na svojich sociálnych sie
ťach pravidelne prezentuje výstupy 
detí navštevujúcich hudobný, literár
nodramatický, tanečný či výtvarný 
odbor. Od pondelka 22. februára sa 
zároveň obnovilo prezenčné vyučo
vanie žiakov I. stupňa hudobného 
odboru individuálneho štúdia (je po
trebný negatívny test na COVID19), 
okrem hodín spevu a dychových ná
strojov. Ostatné odbory pokračujú 
naďalej v online režime.

Text: P. Arpášová, 
foto: ZUŠ Malacky 

výuka umenia v online sfére je náročná

 Cvečko: namiesto karnevalu súťaž
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Čo robíte popri hudbe? 
Študujem na vysokej škole v Pra

he. Mojím odborom sú humanitné 
štúdiá, zameriavam sa predovšet
kým na sociálnu antropológiu. Te
raz som však rovnako ako väčšina 
študentov doma a bavím sa hraním 
šachu.

kto je vaším najväčším hudob-
ným vzorom? Akú hudbu počúva-
te?

Jednoznačne je to Amy Wine
house, je to moja stálica. Ale počú
vam aj veľa novej hudby, mám ra da 
mixovanie žánrov džezu, popu a so
ulu. Imponujú mi skôr menej zná
mi interpreti, ktorých som spoznala 
vďaka platforme Spotify, napríklad 
speváčka Eloise. Z popu si rada vy
počujem Duu Lipu.

Čo bolo inšpiráciou k  piesni 
v údolí vrán?

Text tejto piesne je písaný v muž
skom rode tretej osoby, čo sa mi  
v tejto piesni hodilo. Týmto ako keby 
som zakrývala, že spievam o  se be. 
Chcem, aby poslucháči mali dojem, 
že tá pieseň môže byť o  hocikom. 
O mne, ale aj o ňom. Vo svojom oko
lí som videla, že mnoho ľudí prežíva 
podobné pocity, aké som dala do 
piesne. Zrejme to bolo pre mňa naj
väčšou inšpiráciou.

koľko trvá, kým sa od myšlien-
ky prepracujete k úplnej piesni?

Je to veľmi individuálne. Od pr
votnej myšlienky do úplne finálnej 
piesne môže ubehnúť aj rok a  pol, 
ako tomu bolo pri tejto konkrétnej 
skladbe V údolí vrán. Na druhej stra
ne, keď mi napadne naraz aj hudba, 
aj text, pesnička vie byť na svete 
veľmi rýchlo, stačí pár dní. Najdlhšie 
trvá samotné nahrávanie.

Ako prežívate obdobie bez vy-
stúpení a koncertov? 

Vnímam to ako príležitosť na to, 
aby som vyšla zo zabehnutého cyk
lu a porozmýšľala nad tým, ako ďa
lej pokračovať v hudbe a čo od nej 
vlastne chcem, čo pre mňa zname
ná. Energiu som namiesto koncer
tov investovala do vážneho uvažo
vania a  zistila som, že pre mňa nie 
je úplne najdôležitejšie, aby o mojej 
hudbe vedela masa ľudí, aby som 
každý týždeň koncertovala, ale že 
to chcem robiť ako psychohygienu, 
pre pocit z hudby a preto, že ma to 
jednoducho napĺňa. Je to obdobie 
plné uvedomenia. Tiež už neuva
žujem nad tým, či sa bu dem živiť 
hudbou alebo nie, pretože je pre 
mňa dôležité tvoriť tak, aby som 
z toho mala radosť. Ak sa tým nebu
dem živiť, budem mať vyštudovanú 
školu, s  ktorou môžem robiť niečo 
iné.

Myslíte si, že sa po pandémii 
zmení vzťah ľudí k živej hudbe?

Sama som zvedavá. Myslím si, že 
ľudia sú už do takej miery navyknu tí 
na online priestor, že im bude stačiť 
len počúvať cez internet. Neviem, či 

ľudia, zvyknutí na počúvanie nahrá
vok, sa budú v húfoch hrnúť na kon
certy – v  tomto som mierne skep
tická. Očakávam návrat skôr hu
dobných fajnšmekrov, pretože bež
ní ľu dia, čo si raz za čas niekam zašli, 
si podľa mňa, odvykli od koncertov 
a ne vrátia sa. Ale ako hovorím, sa ma 
som zvedavá, či sa živá hudba vráti 
do stavu, v akom bola predtým, ale
bo zostane nejakým spôsobom po
značená pandémiou.

Pred pandémiou i počas uvoľ-
nenejšieho režimu ste spolu s ka-
pelou vystupovali v podnikoch 
a na rôznych podujatiach. Spieva 
sa vám lepšie v štúdiu alebo naži-
vo pred publikom?

Ešte pred koronavírusom by som 
povedala, že určite mám radšej spev 
naživo a  vystupovanie pred ľuďmi. 
Ale teraz, keď nemožno vystupovať 
pred publikom, som si uvedomila, 
že ma začalo viac lákať štúdio a na
hrávanie. Koncerty sú výborné, ale 
mám pocit, že čím budem staršia, 
tým menej budem mať potrebu 
nie kde vystupovať,  aby som bola 
na očiach. Skôr som vo fáze, že sa 
chcem čo najviac pohrať s  nahráv
kami v štúdiu, aby boli čo najlepšie. 
Čiže asi mi viac aktuálne vyhovuje 
štúdiový spev.

Robí podľa vás Slovensko dosť 
preto, aby zachránilo menších 
umel cov a  kultúru počas pandé-
mie, ktorá značne okresala ich 
možnosti zárobku?

Pomoc pre umelcov vôbec nie je 
dostatočná, najprv sa rozdal jeden 
grant a až v týchto dňoch dostávajú  
ďalšie peniaze. Mnohí umelci, kto
rých príjmy do veľkej miery tvorili zá 

robky z koncertov a podujatí s ume
ním, už prestali a  venujú sa úplne 
niečomu inému, lebo by nevyžili.  
Pre kultúru a  umenie by sa dalo 
spraviť viac. Súčasný stav je kritický.

váš najnovší singel krajina má 
značne kritický text, rozhodne 
nej de o  ódu na Slovensko. kedy 
vznikol text  tejto piesne?

Bolo to ešte v  predvolebnom  
období minulý rok, dokončený bol  
v  januári. Takúto pesničku som ne
robila náročky, pieseň vznikla úpl ne 
prirodzene. Napadla mi dobrá me

lódia, do ktorej sa mi ľahko dotvo
rili slová. Je to pieseň môjho pod
vedomia a  pohľad na spoločenské 
dianie, ako som ho ja vnímala. Bolo 
verejným tajomstvom, čo sa tu dia
lo, a  toto je moje zamyslenie o  si
tuácii u  nás. Mys lím, že veľká časť 
spoločnosti uvažuje v  duchu textu 
tejto piesne – či tu zostať a pokúsiť 
sa o  zmenu, alebo odísť žiť inam. 
A  hoci pieseň vznikla v  predvoleb
nom období, dá sa interpretovať aj 
do dnešných dní.

A  čo vy? chcete zostať žiť tu, 
alebo odísť do zahraničia?

Chcela by som tu zostať, lebo 
z  dlhodobého hľadiska si neviem 
predstaviť život niekde inde, kde by 
som nemohla rozprávať rodným ja
zykom a nikoho by som tam nema
la. Zostanem tu a  pokúsim sa svo
jou troškou prispieť k  zmene tejto 
krajiny. Samozrejme, proti návšteve 
iných krajín na kratší čas v  budúc
nosti isto nebudem.

v súčasnosti je veľmi populár-
na platforma Spotify, prostred-
níctvom ktorej je možné počúvať 
aj vaše piesne. Čo je potrebné 
splniť na to, aby na tejto platfor-
me dostali priestor aj začínajúci 
umelci?

Zaregistrovanie sa cez distribú
tora je viacmenej jednoduché,  
Spotify len skontroluje kvalitu na
hrávky a po overení informácií o in
terpretovi sú piesne zverejnené. 
Ťažšie je dostať sa do povedomia 
používateľov platformy, ale Spotify 
došlo s novinkou, ako v tejto dobe 
podporiť začínajúcich umelcov. Ide 
o  finančnú podporu. Veľmi jedno
ducho sa dá prostredníctvom tejto 
platformy ma podporiť, stačí zadať 
ľubovoľnú sumu a  peniaze sa do
stanú priamo k  interpretovi, čo mu 
umožní rásť. Každému, kto ma tak  
to podporil a podporí, som vďačná.

v  šou Československo má ta-
lent ste popri speve aj hrali na 
gi taru. Budeme počuť na koncer-
toch či v  albume aj váš vlastný  
gitarový sprievod? 

Zatiaľ nie, mám v  kapele výbor
ného gitaristu, ktorý vie stokrát lep
šie hrať ako ja. Ale chcela by som  
sa v hre na gitare zlepšiť, v budúc
nosti možno aj vystupovať s gitarou 
popri speve. Teraz cez lockdown sa 
učím na elektrickú gitaru.

Pracujete na svojom prvom EP  
(Extended Play – kratší album, 
pozn. red.). Čo od neho môžeme 
očakávať?

Vyjde tento rok, radi by sme to 
stihli pred letom. Všetky pesničky 
budú skôr živšie a v slovenčine. To
to EP vydávam vďaka štipendiu zo  
Štátneho fondu na podporu ume
nia a Hudobnej únie Slovenska, kto
rá vznikla ako reakcia na pandémiu  
a cez ktorú som sa o štipendiu do
zvedela. Som rada, že prijali moju 
žiadosť o štipendium a že aj napriek 
súčasnej situácii  môžem tvoriť.

Prečo v slovenčine, a nie po an-
glicky?

Mám na to viacero dôvodov. Pr
vým z  nich je, že sa snažím robiť 
hudbu, ktorá na Slovensku chýba. 
Je to „diera na trhu”. Skladanie pies
ní po slovensky je síce ťažšie, ale 
o  to viac ma to baví, pretože je to  
výzva. Slovenčina mi príde podstat
ne osobnejšia, pretože viem, že všet
ci ľudia rozumejú tomu, čo spievam. 
Ale mám piesne aj v angličtine.

Za rozhovor ďakuje M. Binčík.
Foto: Archív Agáty Hlavenkovej 

Speváčka Agáta Hlavenková:

 obdobie bez koncertov je
 pre mňa čas uvedomenia

Talentovaná speváčka Agáta Hlavenková zažíva umelecky bohatý 
začiatok nového roka. vyšli jej dva nové single a pokračuje v ďalších 
projektoch. Čo pre ňu znamená obdobie bez koncertov, ako prežíva 
súčasnú situáciu a čo ju inšpiruje k novým piesňam?

Milí cvečkári, oblečte si tepláky a vybehnite von! 
Poobzerajte sa okolo seba: určite uvidíte rozprávkový 
strom, kameň, zaujímavú rastlinu či stopy zvierat. Za
tvorte oči a započúvajte sa do zvukov prírody. Skúste 
identifikovať, čo (alebo koho) počujete.

Čas vonku si môžete spestriť plnením úloh v rámci 
trojkolovej súťaže IdE SA do LESA. Úlohy budeme po
stupne zverejňovať. Úloha číslo 1: oPIcE nA STRoME. 

Zaves sa na konár stromu a popros niekoho, aby ti 
urobil fotku. Zdatní lezci môžu vyliezť priamo na strom. 
Dbajte pritom na svoju bezpečnosť. Fotografie so spl
nenou prvou úlohou pošli do stredy 10. marca na  
mailovú adresu cvcmalacky.zborovna@gmail.com.

Tí, ktorí splnia všetky tri úlohy, dostanú odmenu.  
Najzaujímavejšie fotografie budú zverejnené na face
booku CVČ.           cvČ Malacky
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Ide o jeden z najzachovalejších 
celkov lužných lesov, siete mŕtvych 
ra mien a zaplavovaných aluviál
nych (štvrtohorných) lúk v strednej 
Európe. Územie je súčasťou záplavo
vého územia rieky Moravy. Je pravi
delne zaplavované najmä v jarnom 

období, a  to nielen pri zvýšených 
prietokoch Moravy, ale aj ako dôsle
dok spätného vzdutia pri zvýšených 
prietokoch na Dunaji. Vytvára sa tu 
tzv. fenomén riečneho jazera, ktorý 
zadržaním povodňových vôd pôso

bí ako prirodzená ochrana širokého 
okolia pred záplavou. 

Žiaľ, ani Devínske jazero sa v mi
nulosti nevyhlo zásahom vodohos
podárov, keď napriamením koryta 
Moravy a  vybudovaním protipo
vodňových hrádzí klesol tok a oblasť 
sa čiastočne odvodnila. To sa nega
tívne prejavuje nedostatkom vlahy 
v  pôde nivných lúk pri nízkych hla
dinách Moravy najmä v letnom a je
sennom období. Vytvorenie hrádzí 
umožnilo v celej nive Moravy preme
nu tisícov hektárov lúk na ornú pôdu.

Väčšinu územia pokrývajú aluviál
ne lúky a lužné lesy. Močiarnu a lúč
nu vegetáciu tvoria napríklad poras
ty ostríc, kosatec žltý, bahnička mo
čiarna či graciola lekárska. Z populá
cií vzácnych a ohrozených druhov  
sem patria napr. plamienok celistvo
listý, kosatec sibírsky a fialka nízka. 

Devínske jazero právom patrí me
dzi významné botanické územia na 
Slovensku. Porasty drevín tvorené 
najmä domácimi vŕbovotopoľový
mi lesmi (vŕba biela, vŕba krehká, to
poľ biely a topoľ čierny) sú prepojené 
systémom starých ramien Moravy.

Široká predstavuje spektrum je
dinečných biotopov nespevnených 

pieskových dún s typickou vegetá
ciou a živočíšstvom na substráte kys
lých kremičitých pieskov. Takéto bio
topy sú veľmi vzácne, pretože nové 
pieskové duny už na Slovensku ne
vznikajú. V  iných oblastiach Sloven
ska i  Záhorskej nížiny sú v  podob
nom rozsahu zachované iba zriedka.

Vegetáciu viazanú na substrát 
pieskov tvoria napríklad klinček ne
skorý, hadomor purpurový, kolenec 
jarný, kavyľ piesočný a tezdalka pie
sočná. Zo živočíchov je tu bohaté za
stúpenie motýľov (očkáň bielopásy, 
očkáň metlicový, vretienka smldní
ková, húseničiar pižmový), chrobá
kov (najmä vzácny fúzač zavalitý),  
plazov (jašterica zelená, užovka hlad
ká) a cicavcov, najmä netopierov eu
rópskeho významu (netopier Brand
tov, netopier fúzatý a netopier hrdza
vý).

Veľký význam tejto lokality je prá
ve v obrovskej druhovej rozmanitos
ti (v  porovnaní napríklad s  neďale
kými hospodárskymi lesmi). Keďže  
v súčasnosti na nej iba zriedkavo 
pre bieha vojenská prevádzka, loka
lita postupne zarastá náletovými 
drevinami. V  dôsledku toho mno
hé vzácne biotopy a druhy postup
ne ustupujú mladinám borovice 
a  in váznym druhom drevín (agát, 
pajaseň). Je to paradox, práve vo
jenská činnosť mala pozitívny vplyv 
na dobrý stav tunajších jedinečných 
biotopov a druhov.

Text a foto: 
M. Mráz, Správa cHko Záhorie 

Text prešiel redakčnou úpravou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / EKOLÓGIA

Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
Tak, ako voda tokom plynie, 
spomienka na Teba nikdy nepominie.
5. marca si pripomí
name  rok, čo nás  
navždy opustil náš  
drahý manžel, tat 
 ko, dedo, brat a šva 
 gor Jozef Hluboc-
ký. S láskou spomí  
najú manželka Edi
ta s dcérou Zi tou. Kto ste ho pozna
li, venujte mu tichú spomienku.

SPoMIEnkAoPUSTILI nÁS

BLAHoŽELAnIA

Emília Struhárová
Peter Koller
Robert Kuklovský
Jolana Maxianová
Rudolf Hoc
Ján Černý
Vlasta Žáčková
Anna Polláková
Mária Volková
Anna Václavíková
Pavel Tardík
Vladimír Bílek
Ladislav Sloboda
Ivan Súkeník

Nech Ťa láska stále hreje, 
nech Ti smutno nikdy nie je, 
nech Ti zdravie dobre slúži 
a máš všetko, po čom túžiš.
8. marca sa Ivan 
Šíra dožíva 80 ro
kov. Všetko najlep 
 šie želajú manžel
ka, dcéra Ivana, 
Zdenko, vnúčatá  
Peťko, Nikolka, Miš  
ka a rodina Žilavá.

Drahý Jaro, Janku si si vybral 
a šesť švagriniek k tomu dostal.
Získal si veľkú rodinu, 
s ktorou si v dobrom i zlom 
pol storočia s nami ostal. 
Svojou láskou, smiechom, 
spevom a veľkým srdcom 
všetkých si nás získal.
Všetko najlepšie Ja- 
roslavovi vačeko-
vi k  70. narodeni
nám, hodne zdra  
víčka, lásky a poho 
dy v  kruhu rodiny 
z  celého srdca že
lajú Eva, Marcela, Blažena, Anna 
a Elena s rodinami. Máme Ťa radi. 
Zároveň Ti blahoželáme k   zlatej 
svadbe v roku 2020.

Ivan Šíra – 80 rokov
Veľa ďalších rokov,
veľa šťastných krokov,
veľa dobrých vecí
želáme Ti všetci.

Výbor a členovia 
Dobrovoľného 
hasičského zboru 
Malacky.

80 rokov
Jozef Biksadský
Elena Gaal
Margita Illýová
Mária Jarábková
Jozef Michalovič
Jozef Osuský
Jozefa Ružičková
Ivan Šíra
Anna Škopíková
Emília Valachová

85 rokov
František Škopík

90 rokov
Anna Blechová
Zita Marková
Anna Priesolová

91 rokov
Mária Kováčová

92 rokov
Mária Bartalská
Štefánia Gombošová
Rozína Kulošťáková
Maria Trankovičová

93 rokov
Irena Mikušková

Srdečne blahoželáme!

MARcoví JUBILAnTI

 na Záhorí pribudli dve 
 nové chránené územia 

od 1. marca sú na Slovensku štyri nové chránené areály (cHA). Roz-
hodla o tom vláda Slovenskej republiky. dva z nich ležia v okrese 
Malacky, ide o cHA devínske jazero a cHA Široká. obe patria pod 
Správu chránenej krajinnej oblasti Záhorie a sú zá roveň územím 
európskeho významu v  sústave natura 2000. v  cHA devínske 
 jazero platí 3. a  5. stupeň územnej ochrany, v  cHA Široká platí  
2. stupeň územnej ochrany.

•  rozloha 1268,89 hektára,
•  leží v  katastrálnom území Stu

pava, Bystrická hora, Mást III, Vy
soká pri Morave a Vačková,

•  jeho vyhlásením zanikla národ
ná prírodná rezervácia Dolný les.

Devínske jazero, mŕtve rameno Moravy

Devínske jazero, kosatec

Devínske jazero, lúky

•  rozloha 203,57 hektára, 
•  leží sa v katastrálnom území Ba

žantnica,
•  chráni jeden biotop národného 

a jeden biotop európskeho vý
znamu.

Široká, kvitnúci kavyľ pri západe Slnka

Široká

Široká, kavyľ

č. 5 vyjde 17. marca

chránený areál 
devínske jazero

chránený areál 
Široká
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Nová atletická sezóna sa už na
plno rozbehla aj pre člena AC Ma
lacky Mareka Ondroviča, ktorý má 
za sebou už dve súťažné vystúpenia 
v tomto roku. V prvom z nich – v ne
deľu 14. februára na zimnom mítingu 

v  bratislavskej hale Elán – finišo val 
v  behu na tri kilometre na 2. mie
ste. Časom 8:48,05 si zároveň vy-
lepšil svoj osobný rekord z  haly 
o 10 sekúnd a celkový osobný re-
kord o štyri sekundy. Zdolal ho len 

Peter Ďurica zo Slávie UK Bratisla
va s časom 8:31,68. O sekundu a 15 
stotín za Marekom Ondrovičom 
zaostal na 3. mieste Michal Kováč zo  
Slávie STU Bratislava. „Prvý vstup čle
na AC Malacky do sezóny 2021 dopa
dol úspešne. Mareka porazil iba mo
mentálne najlepší slovenský bežec na 
dlhších tratiach Peter Ďurica. Nuž, kto 
chce, ani korona ho nezastaví,” spo
kojne skonštatoval atletický tréner 
Vladimír Handl.

Titul majstra Slovenska si na halo 
 vých majstrovstvách Slovenska cez  
víkend 20. a 21. februára takisto v ha
le Elán v behu na tejto trati ukoristil 
rovnako Peter Ďurica. Druhý skon
čil Tibor Sahajda z  tímu Bratislavský 
maratón. Bronzovú medailu vybojo
val tréner Mareka Ondroviča Jozef 
Pelikán reprezentujúci Sláviu UK 
Bra tislava. Marek ondrovič fini-
šoval na šiestom mieste s  časom 
8:46,16. K úspešnému štartu do 
sezóny blahoželáme!

Text: -mb-, 
foto: FB v. Handla
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Bývalý atlét Ac Malacky Mar-
cel Žilavý, ktorý bol v žiackych 
a  dorasteneckých kategóriách 
považovaný za veľký talent, 
sa po zranení a  trojročnej od-
mlke vrátil na atletickú scénu. 
Marcel momentálne študuje na 
vysokej škole v Piešťanoch a od 
tejto sezóny súťaží za atletický 
klub AŠk Slávia Trnava.

Jeho prvým podujatím po ná
vrate bol zimný míting v  bratislav
skom Eláne v polovici februára, kde  
sa predstavil v  skoku do diaľky 
a  v  šprinte na 60 metrov. Šprint 
zvládol v dobrom čase 7,28 s. V sko
ku do diaľky skončil na 3. mieste 
s  vý konom 636 centimetrov. Tento 
výkon ešte vylepšil na nedávnych 
halových majstrovstvách Slovenska. 

Skočil 663 centimetrov, čo mu stačilo 
na 6. miesto. Nadšenie z Marcelovho 
návratu neskrýval jeho bývalý tréner 
Vladimír Handl, ktorý mu v súčasnos
ti pomáha s prípravou v Malackách. 
„V Trnave Marcela vedie tréner Robert 
Piaček, ktorého považujem za odbor
níka na skoky. Na diaľku mu posiela 
tréningové plány a ja mu vždy rád po
radím a  pomôžem. Trénovali sme aj 
v mínusových teplotách, čo bolo pred 
koronou nemysliteľné, ale dôležité je, 
že je to opäť ten starý Marcel, na kto
rého výkony bola radosť sa pozerať,” 
uviedol V. Handl na svojom Faceboo
ku.            Text: -mb-, foto: archív 

 Marek ondrovič na mítingu druhý,

Futbalový klub ŠK Žolík,  
ktorý sa venuje výchove mla
dých futbalistov, má z  dô
vodu aktuálnej pandemickej 
situácie pozastavenú špor
tovú činnosť. „Tréningové  
plány na diaľku sú pre deti 
v  prípravke zbytočné. Deti 
v tomto veku by sa mali venovať pre
dovšetkým hrám a  súťažiam v  kolek
tíve. Futbal je kolektívna hra, nie indi

viduálny šport, a tak sa sna ží 
me nezaťažovať ich nejaký mi 
veľ kými tréningovými dávka
mi,” vysvetlil predseda klu
bu František Lörinczi. Všetci 
v klube veria, že opatrenia sa 
na jar začnú postupne uvoľ
ňovať, aby sa opäť mohlo 

tré novať a hrať.
Finančná situácia klubu je trochu 

komplikovanejšia, ako bola po mi

nulé roky. „Nesťažujeme si, hoci nám 
klesli všetky druhy príjmov, najmä 2 %  
z  dane. Nie sme však profesionálny 
klub, a tak v čase pandémie nemusíme 
platiť trénerov. Sme skôr komunitný 
rodinný klub, tréneri do stávajú penia
ze len na cestovné a na telefón, čiže to 
robíme vo voľnom ča se. Radi by sme 
sa však k trénovaniu čo najskôr vrátili,” 
dodal F. Lörinczi.

-mb- 

 Aký bude zvyšok
 futbalovej
 sezóny?

Marcel Žilavý (tretí zľava) ešte ako úspešný reprezentant AC Malacky.

 Marcel Žilavý sa vrátil 
 na atletickú scénu

 Žolík čaká na uvoľnenie opatrení

Ako vyzerá v súčasnosti trénin-
gový proces v mužstve?

Žiaľ, sme podstatne obmedzení  
protipandemickými opatreniami a ce
lá sezóna je opäť výrazne ovplyvne
ná pandémiou. Aktuálne opatrenia 
nedovoľujú trénovanie ani v menších 
skupinkách, preto je na zodpo vednosti 
každého hráča udržiavať sa vo forme 
len individuálne. Komuni kácia medzi 

jednotlivými hráčmi a tré nerom však 
stále prebieha. Tréner aspoň takto ra  
dí hráčom v ich individuálnom trénin
govom pláne. Ihneď po uvoľnení opat
re ní sme pripravení okamžite nabeh
núť do štandardného tréningového 
procesu. Všetci sa na to už tešíme, pre
tože nám chýba nielen samotný fut
bal, ale aj práca a život v kolektíve.

Je hráčsky káder pred prípad-
ným reštartom ligy stabilizovaný? 
Evidujete nejaké príchody resp. 
odchody hráčov?

Prestupový kolotoč sa naplno roz 
 točí až pred štartom ligy, ktorý – ako 
sme už spomenuli – je nateraz nejas
ný. Hráčsky káder máme stabilný, ne
máme žiadnych nových hrá čov a ani 
nikto náš tím neopustil. Preto oča
kávame, že mužstvo by malo byť pri 
reštarte takmer totožné s  tým z  jese  
ne. Isté rizi ko však vidíme v  tom, že 
nám budú hráčov lanáriť mužstvá 
z  okolitých štátov, v  ktorých sa bude 
hrať skôr ako u nás.

Budú zahraničné posily Beka 
dzhanelidze a  kalilou Trawally 
po kračovať v Malackách aj po prí-
padnom reštarte ligy?

Obaja spomínaní hráči po posled
nom súťažnom zápase v  októbri od  
leteli domov, Beka je momentálne 

v  Rusku a  Kalilou v  Taliansku. S  Be
kom Dzhanelidzem sme sa dohodli  
na spolupráci aj vo zvyšku sezóny, ná
vrat Kalilouho Trawallyho bude ešte 
predmetom ďalšej diskusie v klu be.

Ako to vyzerá so zvyškom se-
zóny? Hovorí sa na zväze o termí-
ne možného reštartu súťaží?

Aby táto sezóna nedopadla ako 
minulá, a teda nebola anulovaná, sta

čí podľa novelizovaného súťažného 
poriadku odohrať iba polovicu pláno
vaných zápasov, čiže aspoň jesennú 
časť. Len tak sa môžu určiť víťazi ligy 
a zároveň aj postupujúce či zostupu
júce mužstvá. Snahou Bratislavského 
futbalového zväzu i  ostatných regio
nálnych a  oblastných zväzov preto 
bude dohrať aspoň jesenné časti, v na
šom prípade zvyšné štyri zápasy. Kedy 
a  či vôbec to pandemická situácia 
umožní, je nateraz nejasné.

Bude po prípadnom reštarte 
pokračovať aj rezervný tím? Máte 
na to dostatok hráčov? 

Áno, po reštarte bude Btím pokra
čovať v piatej lige. Vedenie FC Ma lacky 
má záujem o  fungovanie rezervného 
tímu seniorov, naďalej ho chceme vy
užívať na podporu áčka. Zámerom 
Btímu je, aby tu dostali priestor na ro
zohratie sa hráči vracajúci sa po zra
není či mladí futbalisti, ktorí potrebujú 
nazbierať cenné skúsenosti zo senior
ského futbalu. Taktiež za toto mužstvo 
hrávajú tí hráči, ktorí nedostávajú toľ
ko priestoru v Atíme. Budúcnosť béč
ka však bude závisieť od finančných 
možností klubu. 

Za rozhovor ďakuje M. Binčík.
Foto: archív 

Futbalisti Fc Malacky naposledy hrali súťažný zápas ešte 14. októbra 
na Slnečných jazerách v Senci, kde prehrali 0:3. odvtedy si v zápase 
do lopty nekopli. Tretia liga Bratislavského futbalového zväzu je po-
zastavená a stále je kompletných iba 11 kôl z pôvodne plánovaných 
30. Ako prežíva Fc Malacky čas bez futbalu a ako bude vyzerať zvy-
šok sezóny? Za dvere malackého klubu dovolil nahliadnuť vedúci 
mužstva Lukáš višváder.

 na šampionáte šiesty


