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úvodník

Čítanie
a sčítanie

Marec – mesiac knihy. Tieto tri slo
vá patria k sebe už od roku 1955, keď
bol ešte v bývalom Československu
prvýkrát vyhlásený mesiac knihy. To,
že išlo práve o marec, nebola náhoda. V marci sa narodil aj zomrel Ma
tej Hrebenda (1796 –1880), známa
osobnosť našej histórie. Hoci bol sle
pý, miloval knihy. Chodil doslova od
dverí do dverí a prosil ľudí, aby mu
čítali. Kým našiel ochotných ľudí, ale
bo tých, čo vedeli čítať, prešiel pešo aj
niekoľko dedín. Snažil sa čítanie šíriť
čo najviac a vďaka nemu začali čítať
knihy aj chudobní a nevzdelaní. Svoju
súkromnú zbierku kníh daroval Ma
tici slovenskej a prvému slovenskému
Gymnáziu v Revúcej. Vo svojom živote
sa stretával s nepochopením a odsu
dzovaním, ale nevzdal sa. Matej Hre
benda predbehol svoju dobu a pocho
pil, že cesta k vzdelaniu a inteligencii
vedie cez čítanie.
Hoci sú kníhkupectvá v súčasnosti
zo známych dôvodov zatvorené, má
me knižnice. Tradičný každoročný marcový Týždeň slovenských knižníc sa
tento rok sa presunul do online pries
toru. Knižnica v Malackách sa doň za
pojila besedou so spisovateľom Joze
fom Moravčíkom. Článok prinesieme
v budúcom vydaní Malackého hlasu.
Mimochodom, ako je to s vami? Ste
sčítaní? Ak si to môžete povedať vďa
ka knihám, je to skvelé, pretože máte
rozhľad, širokú slovnú zásobu a kulti
vovaný jazykový prejav. Ak ste okrem
toho sčítaní aj v aktuálnom sčítaní
obyvateľov, je to tá najlepšia kombi
nácia. Ozaj, viete, že pri sčítaní si ako
druhú národnosť môžete zvoliť záho
rácku? Je to jedinečná šanca prihlásiť
sa k našej identite.
Takže si vás dovoľujeme poprosiť,
aby ste venovali pár minút svojho času
na sčítanie a potom, s dobrým poci
tom, si trebárs môžete prečítať dobrú knihu.
Ľ. Pilzová

Nová kuchyňa na Bernolákovej
sa teší na škôlkarov a jasličkárov
Stavebný ruch v lokalite Bernolákovej pomaly utícha. V areáli
materskej školy vyrástol úplne nový pavilón, ktorého súčasťou sú
jasle a kuchyňa. Bude sa v nej variť pre škôlkarov z Bernolákovej
a Hviezdoslavovej a tiež pre najmenšie deti, ktoré nastúpia do
pripravovaných jasličiek.

Staručký pavilón kuchyne v areá
li Materskej školy na Bernolákovej
je už minulosťou. Bol kompletne

Možnosti testovania

Počas víkendu 20.–21. marca sa opäť otvoria 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 Radlinského (vchod zboku od Zámockej).

Školské odberné miesto na Zá
horáckej je určené prioritne pre ro
dičov a starých rodičov škôlkarov,
bez limitu jedného človeka na rodi
nu. Môžu prísť všetci, ktorí dieťa od
prevádzajú alebo vyzdvihujú. V prí
pade voľných termínov sa môže otestovať aj verejnosť. Rodičia, ktorí bu
dú mať test na Záhoráckej, nemusia pri odprevádzaní a vyzdvihovaní dieťaťa predkladať certifikát,
pretože materská škola bude mať
zoznam otestovaných rodičov.
Dérerka je určená prioritne pre
rodičov školákov I. stupňa a násled
ne aj pre verejnosť. Rodičia, ktorí bu
dú 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
na Záhorácku, Dérerku a Radlinské
ho: www.testovanie.malacky.sk.
V prevádzke sú stále aj odberné
miesta v kaštieli a v kasárňach na
sídlisku Juh. Na obe je potrebná re
zervácia cez www.korona.gov.sk.
Ak prípadne nastanú v organi
zácii testovania a odberných miest
zmeny, aktuálne informácie nájdete
na www.malacky.sk a facebooku
mesta.
-red-

zbúraný a na jeho mieste svieti nová
budova. Oproti pôvodnej je o nie
čo väčšia, pretože okrem kuchyne
a nevyhnutného technického záze
mia sú v nej aj priestory pre nové
detské jasličky. Kuchyňa je spoločná
pre Materskú školu na Bernolákovej
a Hviezdoslavovej a po otvorení jas
lí bude variť aj pre tých najmenších.
V skutočnosti to znamená okolo
300 porcií obeda denne.
Nová kuchyňa v úplne nových
priestoroch znamená nové rozvo
dy, podklady, obklady, dlažby, strop,
osvetlenie, vzduchotechniku, zaria
denie i vybavenie. Samozrejmosťou
je aj zázemie (sklady, prípravňa po
travín, šatne pre kuchárky).

Krásne, veľké, priestranné, svet
lé – takýmito prívlastkami hodnotili
svoje nové pracovné priestory za
mestnankyne kuchyne. Hoci je zá
zemie škôl menej viditeľné, pre deti
a zamestnancov je veľmi dôležité.
„Vyhovujúce podmienky na svoju
prácu potrebujú nielen pedagogickí,
ale aj nepedagogickí zamestnanci.
Preto sa tešíme z krásnych nových
priestorov pre naše kuchárky. Vníma
me, že mesto považuje za svoju po
vinnosť vytvoriť čo najlepšie pracov
né podmienky, za čo ďakujeme,” po
vedala riaditeľka Materskej školy
Martina Novotová.
Postupná obnova školských ku
chýň je jedným zo spoločných cieľov
vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. V septembri
2019 sa sprevádzkovala vynovená
kuchyňa v Základnej škole na Štúro
vej ulici, po roku a pol je tu kuchyňa
pre elokované pracoviská Materskej

Termíny zberu
objemného odpadu
• sobota 17. apríl – I. obvod
• sobota 15. máj – III. obvod

• sobota 24. apríl – II. obvod
• sobota 22. máj – IV. obvod

Podrobnosti prinesieme v ďalšom vydaní Malackého hlasu (vychádza
31. marca).						 -red-

školy na Bernolákovej a Hviezdo
slavovej. Ďalšou v poradí by mohla
byť kuchyňa v Základnej škole Dr.
J. Dérera, ku ktorej má už mesto
spracovanú projektovú dokumen
táciu. Zatiaľ sa čaká na vyčlenenie
potrebnej sumy.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
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Stromom v centre sa ľahšie dýcha
Pálffyovská lipa na Zámockej a javory na Ferdiša Kostku majú o niečo lepšie podmienky na život. Všetky spomínané stromy zvieral
asfaltový chodník ako silný pancier. V dôsledku toho trpeli ich ko
reňové systémy aj pne. Dnes to už našťastie nie je pravda. Stromom
sa ľahšie dýcha.

Staručká pálffyovská lipa si zaslú
ži špeciálnu opateru nielen pre svoj
vek, ale predovšetkým pre svoju his
torickú hodnotu. V minulých dňoch
sa okolo nej pohybovali robotníci,
ktorí šetrným spôsobom odstránili
asfaltový chodník z jej blízkosti. Pri
tom sa zistilo, že pod asfaltom bola
ešte vrstva betónu, takže lipa bola
vlastne akoby „zaliata” ťažkým sta
vebným materiálom. Môžeme sa iba
bezmocne pýtať, čo za človeka toto
dopustil. O pár dní neskôr prišli na
miesto arboristi, ktorí použitím špe
ciálnej technológie „vzdušného” rýľa
AIRSPADE obnažili koreňový systém.
Ak pôjdete okolo, uvidíte, že korene
siahajú do vzdialenosti viac ako dva

metre. S koreňmi, ktoré ležia pod
frekventovanou cestou, sa nedá ro

biť prakticky nič. Mesto a privolaní
experti však robia všetko pre to, aby
sa uľahčilo aspoň koreňom zo stra
ny chodníka. Ten sa mierne posunie,
aby korene zostali bezpečné a ne
poškodené. Priestor okolo kmeňa
dostal špeciálnu zeminu s obsahom
mykorhíznych húb – od nich strom

získava živiny a vodu z pôdy v ove
ľa väčšom množstve, ako ich dokáže
nasať cez vlastné korene.

Úprava okolia javorov na F. Kostku.

Doslova zabetónovaných bolo aj
desať javorov na Ulici Ferdiša Kostku
v úseku medzi Floriánom a kinom.
Dnes sú už betón, kamene aj mreže
odstránené, okolo kmeňov pribudla
nová zemina a koreňový systém do
stáva vzduch. Tento úsek ulice dosta
ne vynovenú tvár: lavičky síce zosta
nú, ale na iných miestach a pribudnú
aj okrasné trávy.
Text: -lp-, foto:-otano-

V popredí fotografie je vidno, aké rozvetve
né korene má pálffyovská lipa.

Pálffyovská lipa – pôvodný stav.

Mestské
zastupiteľstvo
bude opäť
online
Vo štvrtok 25. marca bude rokovať mestské zastupiteľstvo.
Rokovanie sa začína o 15.00 h.

Úprava okolia javorov na F. Kostku.

Pálffyovská lipa – postupné odkrývanie koreňov.

sa pomaly končí

O pár dní, presne 31. marca, sa skončí samosčítanie obyvateľov. Ako
sme už opakovane informovali, sčítanie je pre každého obyvateľa
povinné. Sčítať sa môžete elektronicky z pohodlia svojho domova cez
svoj počítač, mobil či tablet. Sčítací formulár nájdete na stránke www.
scitanie.sk, alebo sa dá vyplniť prostredníctvom mobilnej aplikácie
pre operačné systémy Android a iOS (Google Play alebo App Store).

Sčítací formulár obsahuje 14 otá
zok (miesto pobytu, zamestnanie, ro
dinný stav, vzdelanie, národnosť, ma
terinský jazyk atď.) a jeho vyplnenie
zaberie približne 10 minút. Všetky
údaje v sčítacom formulári sa musia
vzťahovať k rozhodujúcemu okami
hu sčítania, ktorým je polnoc z 31. de
cembra 2020 na 1. januára 2021.
Obyvatelia, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami, môžu požiadať o pomoc príbuzných alebo
priateľov. Ak to nie je možné, onedlho budú mať k dispozícii kontaktné miesto vytvorené mestom,
prípadne im pomôže mobilný
asistent sčítania (osoba poverená
mestom). Toto tzv. asistované sčítanie sa začne 1. apríla a potrvá naj
neskôr do 31. októbra 2021.

Vzhľadom na aktuálne opatrenia
budú poslanci rokovať online. Z toh
to dôvodu prosíme verejnosť, aby
nechodila do budovy. Zároveň ozna
mujeme, že z rokovania sa nebude
vysielať živý prenos. Záznam zverej
níme v čo najkratšom čase na strán
ke mesta www.malacky.sk. Mate
riály na rokovanie zastupiteľstva sú
zverejnené na www.malacky.sk,
časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.		 -red-

Na prihlásenie do sčítacieho for
mulára je potrebné zadať svoje rodné
číslo. Systém vás vyzve zadať aj do
plnkový údaj pre zvýšenie bezpeč
nosti prihlásenia. Ide o údaj, ktorý po

Od počtu sčítaných obyvateľov
dostane naše mesto finančný
príspevok od štátu vo forme
podielových daní. V hre je veľká
suma peňazí, ktoré môže samospráva investovať do zlepšenia
verejných priestorov, služieb
pre obyvateľov či výstavby nových bytov, škôl alebo škôlok.
Je preto v záujme každého jedného obyvateľa mesta, aby sa
sčítal. Vyplnenie sčítacieho formulára zaberie iba pár minút.

www.scitanie.sk – internetová stránka na sčítanie, kontaktný formulár

znáte iba vy alebo blízka osoba, na
príklad rodinný príslušník, ktorý vám
pomáha so sčítaním.
Ak ste obyvateľ bez rodného čísla,
do sčítacieho formulára sa prihlásite
zadaním vášho dátumu narodenia
a pohlavia. V takomto prípade vypĺ
ňate formulár na sčítanie obyvateľov
typu B, ktorý obsahuje viac otázok,
a to preto, lebo o takomto obyvateľo
vi nemusia existovať potrebné údaje
vo využívaných existujúcich adminis
tratívnych zdrojoch. Je preto potreb
né, aby tieto údaje boli získané pria
mo od obyvateľa.
Za neplnoletého obyvateľa a za
obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na
právne úkony, má povinnosť vyplniť
sčítací formulár jeho zákonný zástup
ca.
Po zodpovedaní všetkých otázok
uvedených vo formulári sa obyvate
ľovi ponúkne zhrnutie. V tomto po
slednom kroku si obyvateľ všetky
svoje odpovede skontroluje a až ná
sledne bude môcť formulár odoslať.
Formuláre, ktoré budú odoslané do
systému, už nebude možné opravo
vať.
Štatistický úrad SR spolupracuje
s Úradom na ochranu osobných úda
jov SR. Všetky poskytnuté údaje sú
spracovávané výlučne pre potreby
sčítania a údaje sú chránené pred
únikom, zneužitím alebo krádežou.
-red-

•

02/20 92 49 19 – infolinka pre obyvateľov

•

scitanie@statistics.sk – sem môžete napísať mail s otázkami
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Na Pezinskej sa začína
výstavba cyklotrás
Dlhoočakávaná výstavba cyklotrás, ktorá postupne vytvorí nosnú
mestskú sieť bezpečných trás pre cyklistov, sa rozbieha. Prvým úsekom bude Pezinská–priemyselný park, kde už bola podpísaná zmluva na realizáciu. Mesto na ňu získalo dotáciu z eurofondov. Do piatich
mesiacov by sme mali mať novú cyklotrasu, ktorou sa bezpečne odčlenia cyklisti od chodcov a áut.

Výstavba úseku z Pezinskej do
priemyselného parku bude stáť tak
mer 754-tisíc €. Pôvodný nápočet ho
voril o sume presahujúcej milión €.
„Verejným obstarávaním sme ušetrili
Európskej únii, štátu a mestu na kofi
nancovaní viac ako 300-tisíc €, kto
ré môžu byť použité na iné projekty
v najbližšej výzve,” priblížil primátor
mesta Juraj Říha. Súčasťou zmien na
Pezinskej bude aj výstavba nových
parkovacích miest pred rodinnými
domami a Agrostavom. Zároveň pri
budne aj nové verejné osvetlenie,
ktoré nasvieti aj doteraz tmavý úsek
od križovatky Pezinská–Továrenská
po bývalú pumpu Jurki.
Pôvodne avizovaná prvá etapa
siete mestských cyklotrás, Družstevná–Radlinského, bude druhou v poradí. Takisto bude financovaná z eu
rofondov. Ako informoval primátor,
pripravuje sa veľké verejné obstará

vanie na výber dodávateľa. „Po do
terajších účelových kontrolách žia
dame Úrad pre verejné obstarávanie
o jasné usmernenie k procesu.” Sú
bežne s výstavbou cyklotrasy Druž
stevná – Radlinského sa plánuje
úprava jej okolia (revitalizácia Rad
linského, rekonštrukcia chodníkov,
stavebné úpravy verejných priesto
rov na Záhoráckej, prestavba a nová
technológia riadenia hlavnej svetel
nej križovatky, sadové úpravy a revi
talizácia zelene na Záhoráckej a Rad
linského). Súčasťou bude aj výstav
ba nového verejného osvetlenia na
Radlinského.
Aj tretí plánovaný úsek, Partizánska–Cesta mládeže, má už schválenú dotáciu z eurofondov. Mesto
podpísalo grantovú zmluvu s minis
terstvom vo februári. Verejné obsta
rávanie na dodávateľa by mohlo byť
vyhlásenie v polovici roka. Táto cyk-

lotrasa v dĺžke takmer 3 kilometre
spojí ulice Partizánska, Ľuda Zúbka,
Námestie SNP, Mierové námestie,
Veľkomoravskú a Cestu mládeže. Bu
de samostatne obojstranne vedená
a spolu s jej výstavbou je v pláne re
konštrukcia priľahlých ulíc, chodní
kov a parkov.
V príprave nosnej siete cyklotrás
mesto pokračuje ďalej. „Budeme sa
uchádzať o finančnú podporu aj na
dva projekty k výstavbe cyklotrasy Pe
zinská – Padzelek a Duklianskych hr
dinov – nemocnica,” prezradil J. Říha.
Verejnosť požaduje aj cyklospojenie
sídliska Juh s centrom mesta. Primá
tor v tejto súvislosti pripomína, že
pôjde o veľmi náročný projekt: „Mu
síme sa vysporiadať s otázkou mo
dernizácie železničnej trate v mieste
prejazdu na Továrenskej. Zároveň tre
ba brať do úvahy, že ulice Stupavská
a Gen. M. R. Štefánika sú štátnymi
cestami, preto aj umiestnenie cyklo
trasy bude komplikované.” Aktuálne
sa projektuje aj samostatne vedená
cyklotrasa na Továrenskej ulici, ktorá
by končila v areáli firmy IKEA Com
ponents s napojením na diaľničný
most.

Rez umiestnenia cyklotrasy na Pezinskej ulici (úsek situovaný bližšie k železničnej trati).

Projekt Cyklotrasa Pezinská–priemyselný park je podporený z Európskeho fon
du regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného
programu.

Pre všetkých priaznivcov cyklodopravy je tu ešte dobrá správa –
tento rok by malo v našom meste
vyrásť päť moderných a bezpečných krytých cykloprístreškov.

Žiadosti o prijatie
dieťaťa do jaslí

Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do jaslí,
môžu podávať žiadosti o prijatie. Formulár žiadosti na stiahnutie
je dostupný na stránke www.jasle.malacky.sk. Je potrebné ho vypísať a poslať na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky. Podmienkou prijatia je trvalý pobyt aspoň jedného zákonného zástupcu a dieťaťa v Malackách. V opačnom prípade
je rozhodujúca voľná kapacita zariadenia.

Projekt zariadenia starostlivosti
o deti do troch rokov (detské jasle),
sa v týchto dňoch dokončuje. V areáli
Materskej školy na Bernolákovej uli
ci vyrástol nový samostatný pavilón
pre dve triedy po 10 detí.
Úlohou zariadenia je poskytovanie komplexnej celodennej starostli
vosti o deti vo veku od jedného do
troch rokov. Zabezpečuje stravova
nie, opateru, výchovnú starostlivosť
a vzdelávacie aktivity s ohľadom na
vek, zdravotný stav a individuálny
stupeň psychosomatického vývinu.
Jeho cieľom je rozvíjať schopnosti
a osobnosť dieťaťa, osvojenie návy
kov a jeho socializácia.

Služba je poskytovaná dieťaťu, ak jeho rodič (zákonný zástupca):
• sa pripravuje na povolanie štú
diom na strednej škole alebo
vysokej škole,
• sa pripravuje na trh práce ale
bo vykonáva aktivity spojené
so vstupom alebo návratom na
trh práce,
• vykonáva zárobkovú činnosť.

 k máte otázky, môžete ich po
A
slať mailom na adresu 		
detskejasle@malacky.sk.
Text: -red-, foto: -otano-

Projekt Malacky – Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov je podporený
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionál
neho operačného programu.

Text: Ľ. Pilzová,
rez umiestnenia cyklotrasy: MsÚ

Zákaz parkovania kamiónov a firemných dodávok
Mesto vypočulo opakované sťažnosti obyvateľov na parkovanie
firemných dodávok na sídliskách a kamiónov pozdĺž ciest či na zeleni. Takéto chaotické parkovanie by sa malo skončiť. V uliciach sú nainštalované nové dopravné značky k zóne zákazu státia vozidiel s dĺžkou nad 5,3 metra. Zákaz státia pre ne platí na celom území mesta.

Vybavovanie zákazu státia ka
miónov, dodávok a vozidiel s dĺž
kou viac ako 5,3 m na celom území
mesta trvalo viac ako rok, priznáva
primátor Juraj Říha a dodáva: „Súhla
sím s obyvateľmi, že naše parkoviská
majú slúžiť obyvateľom sídlisk. Nie je
v poriadku, aby si vodiči firemných vo
zidiel zľahčovali parkovanie a vytláčali
rezidentov, preto sme pristúpili k tejto
regulácii. Som si vedomý, že nové pra
vidlá sa dotknú podnikateľských pre
vádzok či rôznych firemných vozidiel.
Tie však majú v prvom rade parkovať
v areáloch svojich firiem. Museli sme
reagovať aj na čoraz horšiu situáciu
s kamiónmi, ktoré zaberali ulice na

úkor chodcov a mestskej zelene.” Nové
pravidlá platia aj pre prevádzky živ
nostníkov v bytových domoch, pre
tože parkoviská pri bytových do
moch sú určené pre ich obyvateľov.
Keďže Malacky ležia na diaľnici,
stali sa akousi „nocľahárňou” pre vo
dičov kamiónov, ktorí sú povinní do
držiavať pravidelné prestávky. Parko
vanie kamiónov je však oprávnené
iba na parkoviskách, ktoré sú na to
určené a schválené, v Malackách je
to napríklad odpočívadlo pri čerpa
cej stanici TAM.
Niektorí obyvatelia už vyjadrili
obavy, že zákaz skomplikuje prácu
remeselníkov alebo vykládku tovaru.

V tejto súvislosti je potrebné zdôraz
niť, že ide o zákaz státia, nie zákaz za
stavenia. Ten bude aj naďalej povole
ný v zmysle platných predpisov. Zá
kazom nie je dotknutá ani nakládka
či vykládka tovaru v areáloch firiem.
Dodržiavanie zákazu státia bude
kontrolovať mestská polícia. Naj
skôr sa zameria na vytipované lo
kality (sídliská, Pezinská, priemysel
ný park). Policajti budú pri kontrole
dodržiavania nových pravidiel po
stupovať individuálne a budú po
sudzovať účel, na aký vozidlo slúži.
„V tomto období vodičov na sídliskách
nepokutujeme, iba ich upozorňujeme.
Nezameriavame pozornosť na rodin
né vozidlá. Zároveň budeme zohľad
ňovať státie vozidiel pri zabezpečova
ní služieb obyvateľom mesta v danom
čase,” doplnil informácie náčelník
Mestskej polície v Malackách Ivan
Text a foto: -redJurkovič.		
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Dubovského

Nie, táto ulica nie je pomenovaná
po slávnom slovenskom futbalisto
vi Petrovi Dubovskom, ako by sa na
prvý pohľad mohlo zdať. Meno nesie
po sovietskom majorovi Alexandro
vi Izakovičovi Dubovskom, ktorý sa
v závere II. svetovej vojny zúčastnil
na oslobodzovaní Malaciek. Major
Dubovský sa narodil 4. júna 1913 v
Ščorse na severe Ukrajiny, neďaleko
mesta Černigov a trojštátia Bielorus
ka, Ukrajiny a Ruska. V roku 2016 jeho
rodisko premenovali na Snovsk podľa
rieky Snov.
V roku 1937 získal v Jaroslavli in
žiniersky titul z elektrometalurgie
farebných kovov. Po tom, čo doštu
doval, vstúpil do armády. Neskôr, po
absolvovaní vojenskej služby, praco
val v Jaroslavli vo fabrike Proletárska
sloboda (Пролетарская свобода –
Proletarskaja svoboda). Koncom júna
1941, keď bol Sovietsky zväz pod na
cistickou ofenzívou, sa rozhodol opäť
vstúpiť do armády a brániť svoju kra
jinu. Zúčastnil sa v bitke o Stalingrad,
ktorá znamenala prelom v druhej
svetovej vojne. V rámci 7. gardovej
armády sa podieľal aj na oslobodení
Malaciek.
Alexander Dubovský bol smrteľne
zranený 17. apríla 1945 pri rakúskom
Čistejove (Zistersdorfe) asi 20 kilo
metrov od Malaciek. Pochovaný bol
najprv na provizórnom cintoríne pri

františkánskom kostole v Malackách,
a to údajne preto, aby ležal v slovan
skej zemi. Jeho hrob je v Malackách
doteraz, nájdete ho na starom cinto
ríne. Malacky sú jediným mestom na
Slovensku, v ktorom sa nachádza Du
bovského ulica.
Za informácie o tejto význam
nej osobnosti ďakujeme historikovi
Mestského centra kultúry Andrejovi
Wsólovi.

Duklianskych hrdinov

Ulicu Duklianskych hrdinov nájde
me na Slovensku v šiestich mestách,
okrem Malaciek aj vo Vranove nad

Topľou, Trebišove, Revúcej, Trenčíne
a Starej Ľubovni. Pomenovanie nesie
podľa padlých vojakov, ktorí zahynuli
počas Karpatsko-duklianskej operá
cie v septembri a októbri 1944. Za cieľ
mala pomôcť povstaleckým vojskám
v Slovenskom národnom povstaní.
Pod vedením československého
generála Ludvíka Svobodu, gene
rála ruského pôvodu Ivana Koneva
a ukrajinských generálov Andreja
Grečka a Kirilla Moskalenka sa so
vietske a československé vojská sna
žili dostať cez nemeckú defenzívu
v Duklianskom priesmyku na severo
východe Slovenska. Takmer dvojme
sačná operácia sa zaradila medzi naj
väčšie horské bitky v druhej svetovej
vojne a vyžiadala si na oboch stra
nách viac ako 50-tisíc obetí.
Operácia sa napokon neskončila
úspechom, pretože nemeckým jed
notkám sa podarilo sovietske a čes
koslovenské sily potlačiť. Nemci číhali
na sovietskych vojakov v priesmy
koch, kadiaľ sa dalo dostať na územie
Slovenska aj s ťažkou technikou, a to
predovšetkým okolo potokov a riek.
Horský charakter terénu takmer úpl
ne znemožnil útočiacim Sovietom
a Čechoslovákom použiť delostrelec
tvo. Po dvoch mesiacoch a veľkých
stratách Sovieti prešli do dočasnej
obrany. Nemci napokon vládli nad
slovenským územím až do jari roku
1945.
Po Karpatsko-duklianskej operácii
zostalo okrem vojenského cintorína
s pamätníkom pri Svidníku na sloven
sko-poľskej hranici aj pomenovanie
„Údolie smrti“ pre lokalitu okolo po
toka Kapišovka, ktoré sa rozprestie
ra medzi deviatimi obcami v okrese
Svidník. Odohrala sa tam jedna z naj
krvavejších bitiek tejto operácie.

Džbankáreň

Pamätník 1. československého armádneho
zboru v Duklianskom priesmyku.
Zdroj: www.slovakia.travel

Táto ulica je pomenovaná po ha
bánoch, ktorí pravdepodobne v čas
tiach mesta okolo Džbankárne v čas
ti Rádek bývali. Džbánkari bolo totiž
ľudové pomenovanie habánov. „Ha
báni boli členovia sekty novokrstencov

Habánsky dom v Malackách.

Džbankáreň dnes.

– džbánkari - upustili od tradičného
spôsobu života, nechali sa pokrs
tiť, ale remeslu a výrobe keramiky
sa venovali stále. Pre habánov boli
tiež typické domy so slamenou stre
chou, ktorých fotografie z Malaciek sa
dochovali.
Džbánkarské remeslo sa tešilo naj
väčšej obľube v Malackách na konci
18. storočia. Amforári, ako znelo ďal
šie pomenovanie džbánkarov, sem
prichádzali z okolia (Sološnica, Stupa
va, Veľké Leváre). Dnes po malackých
habánoch zostal len názov ulice a ke
ramické artefakty v zbierke Múzea
Michala Tillnera.

F. Malovaného

František Malovaný bol vynikajúci
maliar, hoci maliarstvo nikdy neštu

Hrob majora Dubovského.

Dubovského ulica.

Kaplnka Nepoškvrneného srdca Panny Má
rie v Gajaroch, ktorú F. Malovaný renovoval.

Ulica Duklianskych hrdinov.

(anabaptistov), jedného z reformač
ných smerov, ktoré vznikli v 16. storo
čí. Pochádzali z Nemecka, kvôli prena
sledovaniu na západe sa dostali aj na
naše územie. Žili v samostatných ko
munitách, neuznávali súkromné vlast
níctvo. Mali vlastnú samosprávu, ktorá
sa týkala náboženstva, hospodárstva,
ale aj politiky. Na našom území boli už
v 16. storočí. Neboli rovnoprávni s do
mácim obyvateľstvom,” uvádza his
torik Martin Macejka v článku pre
Malacké pohľady. V Malackách už
nežili tradiční habáni, ktorí dodržia
vali pôvodný spôsob života. Títo žili
vo Veľkých Levároch, kde je dodnes
Habánske múzeum. Malackí habáni

Zdroj: Malacké pohľady

Ulica F. Malovaného na sídlisku Juh.

doval. Narodil sa v roku 1869 v mo
ravskom Kyjove a do Malaciek sa pri
ženil. Jeho diela sú dodnes prístupné
všetkým Malačanom i obyvateľom
okolitých obcí. Vymaľoval totiž ste
ny kostola Nepoškvrneného počatia
Panny Márie (františkánskeho kos
tola) v Malackách. V roku 1913 zreno
voval gajarskú kaplnku Nepoškvrne
ného srdca Panny Márie, ktorá sa na
chádza pri vstupe do obce smerom
z Kostolišťa. Okrem toho jeho maľby
možno nájsť aj v malackom farskom
kostole Najsvätejšej Trojice (dolný
kostol) či v kostoloch v Lozorne, Ku
chyni a Gajaroch. Steny malackého
františkánskeho kostola boli až do ná
stupu kláštorného gvardiána (pred
staveného) Vendelína Kučeru biele.
Ten dal v roku 1928 kniežaťu Mikulá
šovi Pálffymu podnet na ich vymaľo
vanie, čoho sa zhostil práve František
Malovaný so svojimi spolupracov
níkmi, akademickým maliarom Nor
bertom Pokorným a dvomi kolegami
z Nemecka a Sudet. Na tomto veľkom
projekte spolupracoval aj s remesel
ným maliarom Kvasnicom.
Ak niekedy budete vo františkán
skom kostole, všimnite si napríklad
obraz sv. Františka alebo sv. Petra. Aj
toto sú diela Františka Malovaného,
ktorý zomrel v roku 1931 v Malac
kách. V našom meste je aj pochovaný.
Text a neoznačené foto: M. Binčík
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Centrum voľného času je stále aktívne
Veľa detí zvykne za bežných okolností tráviť voľný čas na krúžku,
kde sa zabavia a niečo nové sa naučia. V čase koronakrízy je však
ich organizácia obmedzená a len niektoré z nich sa darí previesť do
online sveta. Podobne je na tom aj malacké Centrum voľného času
(CVČ, Cvečko). Zisťovali sme, aký bol jeho rok 2020 a ako zvláda výzvy pandemického obdobia.

Rok 2020 bol zložitý i pre miest
ne Cvečko. Prvý polrok dokončovali
krúžky svoju činnosť – ak to ich charakter dovoľoval – v online prostre
dí. Prevažne takto fungovali deti na
vštevujúce krúžok spevu. V podobe
inštruktážnych videí, ktoré možno
nájsť aj na sociálnych sieťach CVČ, po
kračovali naďalej aj umelecké (tanečné, výtvarné, hra na gitaru) i športové
krúžky ako gymnastika či „šporťáčik”.
„Skúsili sme ponúknuť aj niečo pre naj
menšie deti z anglického jazyka, ale
uvedomujeme si, že je to práca, pri kto
rej musia pomáhať rodičia. Nechceme
im pridávať ďalšie starosti,” hovorí ria
diteľka CVČ Alžbeta Šurinová. Napriek
tomu, že centrum pôsobilo v obmedzenom režime, rozhodlo sa všetkým
vrátiť poplatok za krúžky od marca.
Svetlé i tmavé stránky
korony v CVČ
S letným uvoľnením opatrení sa
Cvečku podarilo zorganizovať šesť
letných táborov. Každý turnus niesol
iný názov, napríklad Hurá leto, Usilovné včielky, Hudobno-tanečný
tábor či Pátrame po známych i neznámych pamiatkach. Začiatkom
školského roku 2020/2021 nebolo
isté, či bude možné na Slovensku
otvoriť centrá voľného času. Aj v tom
malackom sa pripravovali na jeho
odštartovanie, ktoré ale následne

rozhodnutím ministerstva školstva
zrušili. Túto situáciu preto v Cvečku
využili na činnosti, na ktoré počas
zvyčajného pracovného roka nezostal čas. „Postupne sme maľovali prie
story, vypratávali skrine a najmä pre

Web: www.cvcmalacky.sk
Facebook: Centrum voľného
času Malacky
Youtube: CVČ Malacky

rábali administratívny pavilón. Takže
aj korona môže mať malú pozitívnu
výhodu,” priznáva riaditeľka CVČ.

Do online prostredia
bez väčších ťažkostí
Preorientovanie na nový spôsob
práce s deťmi v online prostredí ne
bolo pre zamestnancov náročné. „Na
prácu s počítačmi sme u nás zvyknu
tí, keďže si musíme (a aj chceme) veľa
vecí na našu činnosť vyrábať sami. Už
veľa rokov si vytvárame vlastné plagá

ty, diplomy, videá a podobne,” prezra
dila A. Šurinová. Pracovníci Cvečka
si uvedomujú, že mnoho jeho det
ských členov ešte potrebuje pri tom
to type výučby technickú pomoc ro

dičov. „Chápali sme, že je pre rodičov
veľmi ťažké byť ešte aj takto s deťmi pri
počítačoch, keď ich čakajú aj pracovné
povinnosti alebo práca so staršími deť
mi. S viacerými sme práve preto zasta
vili činnosť,” vysvetľuje riaditeľka.
Organizovanie olympiád a súťaží
v dobe covidovej
Centrum voľného času je aj bolo
organizátorom olympiád pre žiakov
z rôznych predmetov (z matematiky,
geografie či biológie). Ich termíny
boli stanovené nezávisle od aktuál
nej pandemickej situácie. „Najväčším
problémom bolo nabehnutie detí na
nový online systém. Školám sme síce
posielali linky na usmernenia, ale nie
všetky deti to bez našej pomoci zvlá
dali. Museli byť zaevidované u nás. Pri
niektorých olympiádach bolo nutné,
aby nám do hodiny od ich skončenia
poslali naskenované odpovede. Sú
ťažiaci sa s technikou potrápili, ale ak
dodržali podmienky, všetky problémy
sme vyriešili,” povedala A. Šurinová.
Okrem olympiád ponúklo CVČ aj vir
tuálne súťaže. Pod mottom Poznáš

5

svoje mesto/obec? deti spoznávali
svoje okolie (pamiatky či názvy ulíc),
prostredníctvom fotografií a domá
cich videí súťažili o najoriginálnejšiu karnevalovú masku a pod
heslom Staň sa superhrdinom deti
opisovali alebo kreslili svoje super
schopnosti (prestretie stola, uprata
nie izby, pomoc starkým, hra s mlad
ším súrodencom a pod). Cvečku sa
podarilo zorganizovať aj výstavy mi
lých ručných diel, napríklad z výtvar
nej súťaže Jeseň očami detí.
Plány do budúcnosti
Želaním centra voľného času je,
aby sa vyučovanie vrátilo čo najskôr
do štandardného režimu a aby sa
rozbehla činnosť vo všetkých krúž
koch, ktoré pripravili na začiatok
školského roka. V blízkej budúcnos
ti určite plánuje pokračovať vo všet
kých súťažiach. „Podľa možností po
núkneme aj príležitostné akcie, na
ktoré boli obyvatelia nášho mesta
a okolia zvyknutí. Konkrétne nebudem
radšej uvádzať, lebo neviem, čo všetko
bude možné realizovať,“ hovorí na zá
ver riaditeľka CVČ Alžbeta Šurinová.
Text: P. Arpášová,
foto: archív CVČ Malacky
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Pomôžme zmeniť

BUDDY mení životy
BUDDY mení životy nielen detí
z centier, ale aj samotných dobrovoľ
níkov. Muži dobrovoľníci začali vďaka
zapojeniu do programu hľadieť na
život inak ako predtým, dostali šancu
reálne pomôcť konkrétnemu dieťaťu,
ktoré ich pomoc potrebuje, a mno
hí z nich hovoria, že sa stali trpezli
vejšími. Dobrovoľník Viktor pridáva
svoju skúsenosť: „Človek do toho ide
s predsavzatím, že niekomu pomôže,
spraví dobrý skutok. A nakoniec zistí,
že často viac dostáva, ako dáva. Učím
sa veľa o sebe, nachádzam svoje chyby,
o ktorých by som nevedel. Ale zároveň
získavam vzťah, akých je málo.“

budúcnosť detí

V centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) je takmer 5-tisíc detí, ktoré nemali to šťastie vyrastať vo svojej biologickej rodine.
Dostávajú síce starostlivosť a vzdelanie a aj po materiálnej stránke
je o ne postarané, avšak niečo podstatné im chýba: individuálna pozornosť, dlhodobý vzor či blízky priateľ, ktorý ich môže inšpirovať.
Niekto, kto je tu pre nich nezištne a majú ho iba pre seba. Presne preto existuje program BUDDY, ktorý hľadá dobrovoľníkov – dospelých
kamarátov pre deti z domova.

Deti z centier majú často skres
lený pohľad na svet. Keďže nemôžu
vyrastať so svojimi rodičmi, chýbajú
im zdravé rodinné vzťahy a nemôžu
získať reálne skúsenosti z rôznych
životných situácií. Od roku 2006 im
pomáha program BUDDY, ktorý tvorí

tím psychológov, sociálnych pracov
níkov a ďalších odborníkov. Ich úlo
hou je hľadať, vyberať, školiť a spá
jať dobrovoľníkov s deťmi z centier
a následne tieto dvojice podporo
vať. Úspešný kandidát na priateľstvo
je zrelý dospelý človek, ktorý dieťa

z domova prijíma také, aké v skutoč
nosti je.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Hľadáme dobrovoľníkov
aj z Malaciek
Čas, ktorý venujete dieťaťu z cen
tra pre deti a rodiny, môže natrvalo
zmeniť jeho budúcnosť a pripraviť ho
na plnohodnotný život. Na Sloven
sku BUDDY pomáha 90 deťom a 90
dobrovoľníkom. Už čoskoro pribud
nú ďalší v Bratislave, Holíči a Trenčíne.
Do programu sa však stále môžu pri
hlásiť muži – dobrovoľníci aj z Mala
ciek. „Môj dobrovoľník mi veril, že veľa
vecí v mojom živote dobre dopadne.
Dnes mám istú prácu, mám kde bývať,
takže je to v pohode,” opisuje Daniel
svoj život po odchode z domova. Dob
rovoľník Alan hovorí o dôvere: „Deti musia cítiť, že je tu pre nich človek, na
ktorého sa môžu spoľahnúť. Stačí si len
sám v sebe upratať a konkrétnemu die
ťaťu venovať raz týždenne svoj čas.”

Každý dobrovoľník sa počíta
Dobrovoľník venuje to najvzác
nejšie, čo má – svoj voľný čas, priateľ
stvo a dôveru.
S chlapcom z centra môže zájsť
do prírody, alebo ho povzbudzovať
na futbalovom zápase. Dobrovoľníč
ky sa môžu stať dôležitou oporou
dievčaťu z centra, ktoré sa napríklad
práve rozhoduje pre svoje vysnívané
povolanie. Takto získavajú deti člove
ka, ktorému môžu dôverovať a ktorý
im môže pomôcť pripraviť sa na pl
nohodnotný samostatný život. Aby
dobrovoľníci zvládli aj prípadné ťaž
šie situácie, dostávajú odbornú po
moc a zároveň absolvujú pravidelné
školenia.
Pomôžte deťom, ktoré nemôžu
vyrastať vo svojej rodine, zaradiť sa do spoločnosti. Staňte sa
BUDDY dobrovoľníkom! Informácie na www.tvojbuddy.sk.
Občianske združenie PRO VIDA

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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SPOMIENKY

Opustili nás
Ján Trokšiar, Pavol Kobliška, Mi
lan Buček, Irena Kardošová, Jozef
Novotný, Miloslav Černý, Štefan
Janeček, Štefan Blažko, Maroš
Smútek, Ferdinand Vadina, Judita
Minarovičová, Milan Struhár, Ma
tilda Svitničová, Vitek Šišolák, Pe
ter Galba, František Baklík

Milióny eur na
protipovodňové
opatrenia

Štátny podnik Vojenské lesy a ma
jetky SR získal nenávratný finančný
príspevok vo výške viac ako 5 milió
nov € od Ministerstva životného prostredia SR. Suma pôjde na projekty
protipovodňových opatrení v povodí tokov Malina a Balážov potok.
„Vďaka týmto financiám bude mož
né zabezpečiť zníženie povodňové
ho ohrozenia obyvateľov mesta Ma
lacky. Zároveň sa zabezpečí ochrana
majetku štátu v tejto oblasti, ktorý
je v pôsobnosti Vojenských lesov
a majetkov SR,” priblížil generálny
riaditeľ štátneho podniku Ján Jurica.
Súčasťou rekonštrukcie bude aj
realizácia tzv. zelených opatrení. Pôj
de o vybudovanie ostrovov na hniez
denie miestneho vtáctva, vybudova
nie lagúny pre obojživelníky a zvýše
nie dna na podporu akvakultúrneho
spoločenstva. V rámci projektu sa
tiež plánuje obnoviť jelšový porast.

4. marca uplynu
lo už 44 rokov od
smrti môjho sta
rečka Emanuela
Brimicha. Stále
spomína vnučka
Gabika.
Kto ho poznal, spomenie si.
Kto ho mal rád, nezabudne.
24. marca uplynie
8 rokov, čo si ne
beský Otec povo
lal do večnosti náš
ho drahého Ľubomíra Holeša. Spo
mínajú manželka,
deti s rodinami a sestra s rodinou.

TASR/-red-

Osud je veľmi krutý, nevráti,
čo raz vzal,
zostanú iba spomienky
a v srdci žiaľ.
Nepočuť už Tvoje slová
ani žiaden hlas,
ale v našich srdciach zostávaš
vždy pri nás.
12. marca sme si so
žiaľom v srdci pri
pomenuli 13. výro
čie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a dedka Maximiliána Muchu.
S láskou spomínajú manželka He
lena, syn Roman, vnučky Romanka
a Danielka a Vierka s rodinou.

Na mestský úrad sme dostali milé
poďakovanie, ktoré radi zverejňuje
me. Vážený pán primátor a pracovníci
mestského úradu, záhradkári Základ
nej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov Malacky V – Riadok vám
ďakujú za pomoc pri vybudovaní ve
rejného osvetlenia Ulice Janka Kráľa.
Želáme vám veľa zdravia a úspechov
pri ďalších projektoch mesta.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak, ako voda tokom plynie,
spomienka na Teba nikdy
nepominie.
15. marca si pripo
míname 10 rokov,
čo nás opustil Milan Trnčík. S lás
kou spomína manželka a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Záhradkári
ďakujú

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Kultúra v Malackách a okolí má nový blog
Malacké Mestské centrum kultúry (MCK) v decembri minulého roku
spustilo novú webovú stránku/blog s názvom kultura.ma. Vandy Kráľovičovej, ktorá stránku spravuje, sme sa spýtali, prečo tento projekt
vznikol, čo ponúka a ako sa zapojiť do tvorby obsahu.

Prečo ste sa rozhodli založiť blog
kultura.ma?
Mestské centrum kultúry sa dopo
siaľ sústredilo prioritne na aktivity či
podujatia v priamom kontakte s náv
števníkmi. V posledných mesiacoch
fungovanie v oblasti kultúry dostáva
zabrať. Historické prednášky, premie
tanie filmových noviniek v kine, verni
sáže výstav, hudobné koncerty... na
toto všetko si budeme musieť pravde
podobne ešte nejaký čas počkať. Je
pochopiteľné, že inštitúcie hľadajú
rôzne cesty, ako by mohli aj naďalej pl
niť svoje poslanie. My sme sa rozhod
li časť našej práce preniesť do online
priestoru, a tak ako jeden z výstupov
vznikol nový blog. Naším cieľom je
informovať o kultúrnych aktivitách
v meste, ktorým sa venujeme a na kto
rých spolupracujeme. Zároveň chceme
poskytnúť priestor aj ostatným, ktorí

sa aktívne angažujú a majú záujem
o tvorbu kvalitného kultúrneho obsa
hu u nás a v blízkom okolí.
Aký obsah tam možno nájsť?
Kultura.ma obsahuje dva základ
né typy príspevkov – články k rôznym
témam a kalendár udalostí. Články
sa venujú aktualitám z výtvarného,
hudobného a knižného diania, zaují
mavým miestam v okolí či informujú
o rôznych podnetných aktivitách Ma
lačanov. Obsah sa stále formuje. Uvi
díme, čo nám budúcnosť prinesie. Ka
lendár udalostí bude obsahovať infor
mácie o pripravovaných podujatiach
v Malackách. Ide nám predovšetkým
o to, aby sa tieto aktivity dali ľahko
vyhľadať a aby sa každý, kto chce mať
prehľad o tom, čo sa deje a bude diať,
k týmto informáciám dostal.
Všimla som si, že na webe poskytujete možnosť prispieť aj vlastným

článkom, prípadne informáciou
o pripravovanej kultúrnej udalosti
(ak to opatrenia umožňujú).
Keďže chceme vytvoriť priestor na
mapovanie kultúry v Malackách v čo
najväčšej celistvosti, budeme radi za
všetky podnetné príspevky, ktoré sa
k nám dostanú. Ak článok alebo infor
mácia o podujatí spĺňa nároky na ur
čitú kvalitu, drží sa pôvodnej idey pro
jektu a nie je v rozpore s porušovaním
podmienok uverejňovania, veľmi ra
di ho publikujeme. Naším cieľom je
podporiť každého, kto chce úprimne
a s čistým záujmom prispieť k rozširo
vaniu a zvyšovaniu úrovne kultúry.
Aké máte doposiaľ ohlasy?
Keďže stránka je relatívne krátko
spustená a jej obsah sa pomaly napĺ
ňa, cestu k svojim priaznivcom si iba
hľadá. Ide o celkom nový projekt kom
pletne v našej réžii. V procese jeho
tvorby sa sami učíme a tešíme z kaž
dého pokroku. Budeme veľmi radi za
všetky vecné pripomienky, nápady
a ohlasy od sledovateľov stránky.
Za rozhovor ďakuje P. Arpášová.
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Matúš Klas má republikový juniorský bronz
Napriek aktuálne platným ob
medzeniam sa v bratislavskej
hale Elán podarilo zorganizovať
halové majstrovstvá Sloven
ska v atletike junioriek a juniorov. Išlo o jedno zo štyroch po
dujatí, ktoré sa v tejto sezóne
„pod strechou”, s povolením
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, mohlo uskutočniť.

Počty súťažiacich v jednotlivých
disciplínach boli vzhľadom na prísne
protipandemické opatrenia limitova
né. Na základe výkonnosti a výberu
technickým delegátom Slovenského
atletického zväzu, s podmienkou ne
gatívneho testu (nie staršieho ako 12
hodín), prišlo iba pár atlétov. Do vý
beru pretekárov sa zmestili aj talen
tovaní členovia AC Malacky Rebecca
Slezáková a Matúš Klas, v minulej
sezóne úspešní žiaci, avšak aktuálne
už v dorasteneckom veku.
Pre oboch to bola prvá skúsenosť
vo vekovej kategórii juniorov a pre
miéru zažili aj na prekážkach – vyššie
a s dlhšími medzerami, ako poznali
doteraz. Poslednú súťaž absolvovali
v septembri 2020. Odvtedy sa pripra
vovali individuálne v prírode, bez
možnosti využívania interiérových
a exteriérových športovísk, čo je veľ
mi dôležité najmä v prípade technic
kých disciplín. No a nevyhol sa im ani
koronavírus a s tým spojená povinná

ríme, že sa im to podarí v tej letnej,
keď by sme mohli mať vírus už pod
kontrolou a v súťažiach by sa koneč
ne mohli predstaviť všetky kategórie.
Text a foto: P. Filip

Samuel Mráz sa
strelecky trápi

Matúš Klas.

karanténa. Aj preto môžeme, so zre
teľom na všetky okolnosti, ich účasť
na halovom juniorskom šampionáte
hodnotiť pozitívne.
Rebecca úspešne zvládla finálový
beh na 60 m prekážok, keď finišo
vala s časom 9,59 s na 7. mieste.
V behu na 400 metrov dosiahla ešte

Rebecca Slezáková.

o dve priečky lepší výsledok a časom
1:02,27 min. si vytvorila svoj nový
halový osobný rekord.
Matúš výkonom 629 cm výrazne
prekonal svoje halové osobné maxi
mum v skoku do diaľky a len tesne
zaostal za stupňom víťazov. Vo finá
le na 60 m prekážok to už ale vyšlo,

Po pandémii sa vrátime
na modernejšie športoviská

v čase 9,13 s dobehol na 3. mieste
a získal bronz.
Z dôvodu nepriaznivého vývoja
pandemickej situácie boli zrušené
halové majstrovstvá Slovenska v at
letike dorastu, staršieho i mladšieho
žiactva. Atléti tak ďalší úspech v tej
to halovej sezóne už nepridajú. Ve
Novinkou je aj turniket na vstupe,” ho
vorí riaditeľ.
Pandémia a s ňou súvisiace ob
medzenia spôsobili v rozpočte orga
nizácie AD HOC na rok 2020 výpadok

Pri aktuálne platných protipandemických opatreniach je v Malackách
povolené športovať len v exteriéri a individuálne, prípadne možno
vykonávať aktivity v prírode v maximálnom počte 6 ľudí. Športovanie
sa riadi podľa športového Covid semaforu, ktorý vytvorili na ministerstve školstva. Náš okres patrí do bordovej zóny, čo okrem iného
znamená, že všetky interiérové a exteriérové športoviská sú pre ve
rejnosť zatvorené. To však neznamená, že sa na nich nič nedeje.

„Odstávku športovísk počas prvej
i počas tejto druhej vlny pandémie
sme využili na rôzne udržiavacie
a drobné rekonštrukčné práce, na kto
ré počas bežnej prevádzky nie je toľko
času,“ hovorí riaditeľ AD HOC Dušan
Rusňák. „Vymenili sme drevené oblo
ženie radiátorov v športovej hale Ma
lina, prešpárovali dlažbu a vymenili
kanalizačné vpuste v bazénovej hale,
či zarovnali väčšie nerovnosti na fut

balovom ihrisku na štadióne.“ Okrem
toho sa aktuálne pracuje na výme
ne potrhaných bránkových sietí na
multifunkčnom ihrisku v Zámockom
parku a prebieha aj rekonštrukcia
elektrického rozvádzača v strojovni
krytej plavárne.
Po pandémii bude plávanie a kú
panie sa v plavárni Malina opäť kom
fortnejšie. „Najväčšou novinkou je vý
mena skriniek v šatni krytej plavárne

Nerovnosti na futbalovom trávniku sú už minulosťou.

Rodák z Malaciek, slovenský fut
balový reprezentant Samuel Mráz,
ktorý momentálne oblieka dres
účastníka poľskej najvyššej súťaže
Zaglebie Lubin, sa strelecky trápi.
Aktuálne sa hrá 20. kolo Ekstrakla
sy, pričom S. Mráz sa naposledy
presadil ešte v 12. kole proti Piastu
Gliwice. 23-ročný útočník postup
ne stratil miesto v základnej zosta
ve tímu, ktorý vedie slovenský tré
ner Martin Ševela. V Lubine pôsobí
aj ďalší slovenský futbalista, bývalý
hráč lon
dýnskej Chelsea, praž
skej Slávie či PAOK Solún Miroslav
Stoch. Po 20 odohratých kolách
patrí Zaglebiu Lubin 5. miesto. Na
3. priečku, zabezpečujúcu účasť
v európskych súťažiach, stráca šesť
bodov. Do konca ligy ešte zostáva
odohrať 10 kôl.

Futsalisti dvakrát
zdolali Grécko

Slovenská futsalová reprezentá
cia odohrala začiatkom marca dva
zápasy s outsiderom kvalifikačnej
skupiny o EURO 2022, Gréckom.
V domácom zápase v Bratislave
vyhrali 6:0 a v Aténach vybojovali
tri body po víťazstve 5:0. Malačan
Daniel Čeřovský bol v širšom re
prezentačnom výbere, no ani v jed
nom z týchto duelov nenastúpil.
Pred poslednými zápasmi s Azer
bajdžanom a Moldavskom v apríli
sú naši futsalisti na postupovom 2.
mieste, tretie je Moldavsko a bez
bodu posledné Grécko.

Malackí hádzanári
pomáhajú
v Nových Zámkoch
Nové skrinky v plavárni Malina.

za nové a zvýšenie ich počtu. Všetky
majú elektronické čipové otváranie.

tržieb viac ako 80-tisíc €. „Túto situá
ciu sme v minulom roku zvládli bez ne
vyhnutnosti redukovať počet zamest
nancov, avšak od januára 2021 sme,
žiaľ, k tomuto kroku museli pristúpiť.
Organizácia aktuálne funguje v úspor
nom režime. Vďaka tomu dokážeme
prežiť aj bez príjmov zo vstupného
a od športových klubov,“ načrtol aktu
álny stav D. Rusňák.
Kedy sa budeme môcť vrátiť na
športoviská? Všetko závisí od epide
miologickej situácie na Slovensku.
„Myslím si, že vďaka rozbiehajúcemu
sa očkovaniu populácie by sa mohli
začať otvárať exteriérové športoviská
od apríla, mája, takže v lete by sme už
mohli športovať aj v interiéri,“ verí šéf
malackých mestských športovísk.
Text: M. Binčík, foto: D. Rusňák

Dlhú prestávku od súťažných
zápasov v I. lige využívajú štyria
hráči Strojára Malacky na tréningy
a pôsobenie v extraligovom tíme
Štart Nové Zámky. Ide o Lukáša
Konečného, Michala Ichmanna,
Jakuba Krajčíra a Romana Valachoviča. Poslední dvaja menovaní
sa už predstavili vo svojom prvom
vystúpení v drese Nových Zámkov.
K výhre nad Slovanom Modra 37:28
prispel ôsmimi gólmi Jakub Krajčír,
ktorý bol druhým najproduktívnej
ším hráčom domácich v zápase.
Mužstvo Nových Zámkov sa na
chádza dve kolá pred koncom zá
kladnej časti extraligy na 6. mieste
s náskokom jedného bodu na sied
my ŠKP Bratislava, ktorý má však
jeden zápas k dobru. V posledných
dvoch zápasoch základnej časti
proti Košiciam a Tatranu Prešov tak
budú Malačania v drese Nových
Zámkov bojovať o umiestnenie
-mbv elitnej šestici súťaže.
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