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úvodník

Výročia

Výročia nás sprevádzajú denne
a opakovane. Sú rôzne. Môže ísť o na
rodeniny, výročie sobáša či historickej
udalosti. Mnohé z nich si ani neuvedo
mujeme, na niektoré nechtiac zabud
neme, no a potom sú aj také, ktoré je
potrebné si každoročne pripomínať.
K posledne menovaným patrí výročie
oslobodenia nášho mesta. Od týchto
udalostí uplynulo už 76 rokov, a hoci
išlo o krátky nádych slobody pred na
stolením totality, nepochybne stál za
to.
V tomto vydaní Malackého hlasu
sa dočítate ešte o dvoch ďalších výro
čiach – jedno z nich patrí pani učiteľke
Jane Pagáčovej, ktorá už neuveriteľ
ných 40 rokov dodáva mestským ob
radom slávnostný punc svojou recitá
ciou. Na ďalšie zaujímavé výročie sme
natrafili pri písaní pokračovania seriá
lu o osobnostiach, po ktorých sú po
menované naše ulice. Prezradíme iba
toľko, že krátku zmienku o ňom nájde
te pri pozornom čítaní na strane 4.
Koncom apríla si pripomenieme eš
te jedno výročie – uplynie 15 rokov od
odhalenia sochy Milana Rastislava
Štefánika v podobe, v akej ju pozná
me dnes. Mnohí určite vedia, že socha
mala zaujímavý, ba priam až dobrod
ružný osud. Podrobnejšie sa o nej dočí
tate v Malackom hlase o dva týždne.
PS: úvodník síce končíme mimo té
my výročí, ale nanajvýš aktuálne. K prvostupniarom, ktorí už chodia do ško
ly, sa od pondelka 19. apríla pridajú
ôsmaci a deviataci. Ak všetko dobre
pôjde a epidemická situácia sa bude
zlepšovať, postupne ich budú nasle
dovať všetci žiaci a študenti. Okolnosti
a podmienky zo strany štátu sa nieke
dy menia doslova z hodiny na hodinu,
preto pripomíname, že všetky aktuál
ne informácie k testovaniu a prípadné
zmeny k nástupu do škôl nájdete na
webe mesta a na facebooku.
Ľ. Pilzová

Máme výborné
výsledky sčítania
Počas elektronického samosčí
tania (t. j. do polnoci 31. marca) sa
zrátalo 16 984 Malačanov, čo predstavuje 86,53 % všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v našom
meste. Za tento skvelý výsledok
ďakujeme všetkým, ktorí sčítaniu
ochotne venovali svoj čas.
Nasledovať bude ďalšia fáza, tzv.
asistované sčítanie. Je určené obyva
teľom, ktorí sa nemohli sčítať sami.
Termín oznámi Štatistický úrad SR
na základe epidemickej situácie.
Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov.
-red-

Zber objemného
odpadu
I. obvod – sobota 17. apríla
II. obvod – sobota 24. apríla
III. obvod – sobota 15. mája
IV. obvod – sobota 22. mája

Tekos

76. výročie oslobodenia mesta
Počas tohtoročných veľkonočných sviatkov, v pondelok 5. apríla,
uplynulo 76 rokov od oslobodenia Malaciek. Vzhľadom na aktuálnu
pandemickú situáciu sa spomienka – rovnako ako vlani – niesla vo
veľmi komornom duchu. Primátor Juraj Říha v mene všetkých oby
vateľov mesta položil veniec k pamätníku na Kláštornom námestí.

Pri oslobodzovaní Malaciek 5. ap
ríla 1945 padlo 152 sovietskych voja
kov a dôstojníkov. Boli pochovaní
v parku pri kostole, kde neskôr vzni
kol pamätník vojakom Červenej ar
mády. Neskôr boli ich pozostatky
prevezené na bratislavský Slavín.
Jediným sovietskym vojakom, po
chovaným v Malackách, je major
Alexander Izakovič Dubovský. Aj on
sa zúčastnil na oslobodzovaní mes

ta, avšak s armádou postupoval ďalej
na rakúske územie. Zahynul necelé
dva týždne po oslobodení Malaciek,
17. apríla 1945 pri rakúskom Zisters
dorfe. Malacky sú zároveň jediným
mestom na Slovensku, v ktorom sa
nachádza Dubovského ulica.
Primátor mesta pripomenul aprí
lové dni 1945: „Nielen Malačanom pri
niesla jar v tom roku možnosť sa opäť
voľne nadýchnuť po dlhom vojnovom

Mesto vyzýva vlastníkov
odstrániť nepovolené
reklamné stavby
Od 1. mája začne platiť novela sta
vebného zákona, ktorá výrazne rozši
ruje kompetencie samosprávy. Podľa
doterajšej legislatívy môžu iniciovať
odstránenie nelegálnej reklamnej
stavby len vlastníci alebo prenají
matelia pozemkov, na ktorých tieto
stavby stoja. Po novom bude môcť
iniciovať odstránenie aj obec, na
území ktorej sa stavby nachádza
jú. Mesto Malacky preto vyzýva
vlastníkov reklamných stavieb,
ktoré nie sú postavené v súlade
so stavebným zákonom, aby ich
dobrovoľne odstránili. Od 1. mája
bude mesto oprávnené požiadať

stavebný úrad o vydanie súhlasu
s odstránením reklamnej stavby.
Mestský úrad je v zmysle tejto novely pripravený postupne odstraňovať všetky reklamné stavby na
náklady ich vlastníkov. Ak nepovolenú reklamnú stavbu vlastník
dobrovoľne odstráni do 1. mája,
predíde tým zvýšenej pokute,
ktorá môže podľa spomínanej
novely dosiahnuť výšku až 1350 €.
Reklamné stavby sa po novom
majú povoľovať len na dobu určitú,
najviac na tri roky. Doteraz sa mohli
povoľovať aj na dobu neurčitú.
-lp-

utrpení. Iste, netreba zabúdať ani na
negatívne javy, ktoré sprevádzali po
stup Sovietskej armády cez naše úze
mie. Výročie oslobodenia od fašizmu je
však faktom, a preto je potrebné si ho
dôstojne pripomínať.”
Oslobodenie nášho mesta bolo
súčasťou útoku vojsk 2. ukrajinského
frontu, ktorý znamenal prelom ob
rany nemeckých vojsk v tejto oblas
ti. Otvorila sa tak cesta k obkľúčeniu
Viedne a k postupu Sovietskej armá
dy na Moravu. Nemecké vojská na
západnom Slovensku sa z obavy
pred obkľúčením začali rýchlo sťa
hovať smerom na západ. Prelom nemeckej obrany pri Malackách umož
nil zatlačiť fašistické sily z oblasti
Fatry cez Javorníky na Moravu. Po
stupne boli oslobodzované všetky
slovenské mestá a obce.
Druhá svetová vojna trvala takmer
5 rokov a bolo do nej zatiahnutých
61 štátov s miliardou 700 miliónmi
obyvateľov. Na rôznych miestach Európy zriadili fašisti sieť koncentrač
ných táborov, kde väznili vyše 9 miliónov ľudí. V Majdanku a Osvienčime
zahynuli aj obyvatelia nášho mesta.
Počet obetí je odhadovaných na asi
50 miliónov, z čoho najmenej polo
vica pripadá na civilné obyvateľstvo.
„Boli to roky nesmierneho utrpenia po
robených národov, likvidácia demo
kratických síl a všetkého, čo odporova
lo fašistickej ideológii,” pripomína pe
dagóg a poslanec Mestského zastu
piteľstva v Malackách Anton Pašteka.
Celkovo na území bývalého Čes
koslovenska položilo svoje životy

160 000 sovietskych vojakov a dôs
tojníkov a pri oslobodzovaní Sloven
ska aj 60 000 rumunských vojakov
a dôstojníkov. „Naša vďaka patrí tým
menovaným i nemenovaným hrdi
nom, ktorí v boji proti fašizmu položili
svoje životy. Vďaka patrí bojovníkom
spojeneckých armád, partizánom, ale
i prostým občanom, ktorí zomreli na
bojiskách Európy, Afriky či Ázie. Cinto
ríny s tisíckami obetí na Slovensku i po
celom svete žalujú a varujú. Sú tam
pochovaní prevažne mladí ľudia, kto
rí mali život pred sebou. Zomierali za
slobodu tisícky kilometrov ďaleko od
svojich domovov,” doplnil A. Pašteka.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský

Finišuje príprava
nájomných bytov
str. 2

Hlasujte za Knihu
Záhoria
str. 3

E-knihy z našej
knižnice

str. 6

2 % z vašich daní
pre malacký šport
str. 8
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Nové nájomné byty
sú už pripravené

Nové mestské nájomné byty sú už skutočnosťou. Je ich jedenásť
a vznikli rekonštrukciou priestorov v obytnom dome na Mierovom
námestí. Primárne budú určené lekárom a učiteľom, ktorých je
v našom meste nedostatok. Mesto tiež pripravuje výstavbu troch
nových bytových domov s 24 ďalšími bytmi.

V rámci rekonštrukcie priestorov
na Mierovom námestí sa kompletne
vymenila elektroinštalácia a hygie
nické zariadenia (sprchy, WC, umý
vadlá, obklady, dlažby), steny boli vy
stierkované a vymaľované, pôvodnú
PVC podlahu nahradila laminátová,
namiesto starých kuchynských li
niek sa nainštalovali nové (vrátane
sklokeramickej dosky), vymenili sa
digestory, drezy či interiérové dve
re, zrenovovali sa radiátory, pribudlo
LED osvetlenie. Súčasťou prác bola
aj rekonštrukcia prístupovej chodby

pýtate sa:

Čo sa deje s budovou
malackej synagógy?
Na budove synagógy vyrástlo lešenie. Čo sa deje, sme sa
v mene čitateľov spýtali pracovníkov Útvaru strategického rozvoja Mestského úradu
Malacky.

Ako nás informovali, na synagó
ge sa začali rekonštrukčné práce,
ktoré obsahujú opravu oboch veží,
výmenu poškodených častí krovu

k bytom a montáž sadrokartónové
ho kazetového stropu na zakrytie ka
-lp-/-otanobeláže.

a opravu fasády. Guľové vežičky sú
unikátne okrem iného v tom, že ich
pokrýva ručne vyrobená bridlica.
Malacká synagóga má bohatú
históriu a vysokú architektonickú
hodnotu. Je postavená v maurskom
slohu a zachovala sa jej bohatá or
namentálna štuka. Pre svoju hodno
tu bola zaradená do projektu Slo
venskej cesty židovského kultúrne
ho dedičstva.
-red-

Opäť pôjdeme
do práce na bicykli

Mesto žaluje
Úrad pre verejné
obstarávanie
Malacky sa aj tento rok zapájajú
do súťaže Do práce na bicykli. Regis
trovať svoj tím môžete do 7. júna na
stránke www.dopracenabicykli.eu.
Tím má mať od dvoch do šty
roch členov. Okrem dobrého pocitu
z ekologickej dopravy na pracovis

ko môžete získať kvalitný bicykel,
elektropohon či pomôcť malackej
samospráve vyhrať cyklostojiská.
Cien je oveľa viac, no najväčšou mo
tiváciou je urobiť niečo pre seba aj
pre životné prostredie.

Poslanecká telefonická
linka 0950 40 10 64

-red-

Poslanci mestského zastupiteľstva za 5. obvod Katarína Trenčanská, Pavol Tedla a Adam Janík založili telefonickú linku pre oby
vateľov. Projekt dostal názov OBO – Očami Bežného Občana.

Prostredníctvom jediného tele
fónneho čísla budú prepojení všetci
traja poslanci. Námety, postrehy či
problémy z tohto obvodu či z celého
mesta môžete riešiť priamo s poslan
cami na čísle 0950 401 064. V prípa
de, že sa v danej chvíli nedovoláte,
-redzašlite na toto číslo SMS.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vykonal päť kontrol zákaziek,
ktoré sa týkali rekonštrukcie ciest, modernizácie verejného osvetlenia, obnovy chodby a vestibulu základnej školy. Najnovšie úrad uložil
pokutu 1237 € za rekonštrukciu parkoviska Mestského centra sociálnych služieb. Podľa názoru ÚVO malo v tomto prípade mesto naraz
súťažiť rekonštrukciu vnútorného parkoviska spolu s uskutočnenou
nadstavbou budovy Mestského centra sociálnych služieb, hoci v tom
čase nebola rekonštrukcia parkoviska plánovaná a tieto dve diela sa
uskutočnili v rozdielnych rokoch.

Vedenie mesta považuje kontroly
ÚVO za účelové a podklady k tomu
odovzdáva polícii. „Ako inak si máme
vysvetliť postup štátneho úradu, ktorý
vykoná v krátkom čase za sebou päť
kontrol zákaziek s nízkou hodnotou
za tisíce eur. Ale za to, že v miliónových
zákazkách dosahujeme státisícové
úspory, sa nám nikto zo štátu nepoďakuje. Nad postupom Úradu pre verejné
obstarávanie krútia hlavami viacerí
právnici, pretože tento úrad skúma
vyžiadané dokumenty päť mesiacov,
a nám dá 5 pracovných dní na vyjadrenie. Nebudem teraz hodnotiť ani rolu
advokátky M. V., ktorá si pred kontrolou tohto úradu vyžiadala podľa infozákona listiny k týmto zákazkám po

tom, ako sme nevyhoveli jej klientom
v jednej stavebnej veci. Ak si niekto
myslí, že nás týmto hrubým nátlakom
donúti zmeniť stanovisko, je na obrovskom omyle,” vyjadril svoj názor pri
mátor Juraj Říha.
Aktuálne kontrolovanými zákaz
kami bola rekonštrukcia verejného
osvetlenia za rok 2019. ÚVO vytkol
mestu 14 objednávok, zadávaných
samostatne počas celého kalendár
neho roku. Tie mali byť podľa názoru
kontrolórov spojené do jedného veľ
kého obstarávania.
„Je úplne absurdné, že nám Úrad
pre verejné obstarávanie vytýka, že
sme nové osvetlenie Továrenskej ulice
za 150-tisíc € z októbra nesúťažili na-

príklad s osvetlením garáží na Pribinovej ulici za 3-tisíc €, ktoré sme riešili na
základe podnetu poslanca vo februári.
Na našu otázku, ako sme mali súťažiť
vo februári niečo, k čomu sme menili
rozpočet mesta v júni a dostali dotáciu až v októbri, bolo odpoveďou kontrolného úradu, že máme dostatočne
dobre plánovať. To predsa nemôžu
myslieť vážne. Namiesto toho, aby nás
štát pochválil, že sme získali dotáciu
z externých zdrojov a mesto nestálo
nové osvetlenie ani cent, umožní takúto štátnu šikanu. Nehovoriac, že týmto úplne ignorujú bežný chod mesta.
Na podnety poslancov a obyvateľov
budeme môcť hovoriť počas roka len
to, že prepáčte, opravíme vám to až
budúci rok, lebo musíme plánovať. Tu
si pomaly obce budú musieť zazmluvňovať advokátov, aby im vopred od
súhlasovali každý jeden krok. Takú
chorú dobu žijeme. Preto sa vôbec nečudujem, že už aj niektorí vládni čini
telia volajú po zrušení Úradu pre verejné obstarávanie,” uzatvoril primátor.
Z dôvodu, že ÚVO neuznal tvrde
nia o nepredvídateľnosti týchto zá
kaziek, mesto namieta výsledky je
ho kontrol a využije preskúmanie
rozhodnutia na súde. Okrem iného
aj preto, že k rozhodovaniu úradu
nebolo možné prizvať svedkov či
predložiť ďalšie vyjadrenia. Mesto
zároveň namieta porušenie zákona
pre možné prekročenie právomoci
kontrolórov pri výkone kontrol.
-red-
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Pokračujú zápisy
prvákov

V týchto dňoch sa končia elektronické zápisy prvákov do základných
škôl na školský rok 2021/2022. Zápisy sa konajú v troch školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova,
ZŠ Záhorácka) a v cirkevnej základnej škole (ZŠ Mansveta Olšovského, organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského).

Na povinnú školskú dochádzku
sa zapisuje dieťa, ktoré do 31. au
gusta 2021 dovŕši šiesty rok veku
a dosiahlo školskú spôsobilosť. Pre
základné školy, ktorých zriaďovate
ľom je mesto, sú určené školské ob
vody.
ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova,
ZŠ Záhorácka
Zápis do 1. ročníka elektronic
kou formou trvá do 16. apríla. Každá škola má na svojej hlavnej interne
tovej stránke záložku ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. Prihlášku je potreb
né vyplniť. Ak zákonní zástupco

via nemajú možnosť zapísať dieťa
elektronicky, v dňoch 19.–21. apríla môžu telefonicky kontaktovať
školu podľa príslušného školského
obvodu, aby dohodli presný postup
zápisu.
ZŠ Mansveta Olšovského
Elektronický zápis do 1. roční
ka sa skončil 14. apríla. Zákonní
zástupcovia, ktorí nemali možnosť
zapísať dieťa elektronicky, môžu
kontaktovať zástupkyňu riaditeľa
školy Elenu Kabarcovú na tel. čísle
0908 115 450.

KONTAKTY
ZŠ Dr. J. Dérera,
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
www.dererka.edupage.org
zsderera@dererka.sk
Tel.: 034/772 22 81 (v pracovných
dňoch 8.30–12.00 h)
ZŠ Štúrova, Štúrova 142/A
www.zssturovamalacky.edupage.org
zssturma@zssturma.sk
Tel: 034/772 24 68, 0918 382 611
(v pracovných dňoch 8.30–12.00 h)
ZŠ Záhorácka, Záhorácka 95
www.zs4malacky.edupage.org
zs4malacky@zs4malacky.sk
Tel: 034/772 38 62 (v pracovných
dňoch 8.30–12.00 h)
ZŠ Mansveta Olšovského
(organizačná zložka Spojenej
školy sv. Františka Assiského)
Kláštorné námestie 1
www.csmalacky.sk
csmalacky@csmalacky.sk
Tel: 034/772 38 03, 0908 115 450

Ľ. Pilzová

Rozdelenie ulíc do školských obvodov
Školský obvod ZŠ Dr. J. Dérera
Bernolákova, Boženy Nemcovej, Budovateľská, Duklian
skych hrdinov, Džbankáreň, Ferdiša Kostku, gen. M. R. Šte
fánika, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Jána Hollého, Jána
Kalinčiaka, Janka Kráľa, Jánošíkova – v časti od Veľkomo
ravskej po Kalista Orgoňa, Kláštorné námestie, Krátka,
Legionárska, Lesná, Ľuda Zúbka, Mierové námestie, Moj
mírova, Na brehu, Na majeri, Nad výhonom, Nádražná,
Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Pavla Blahu,
Petra Jilemnického, Písniky, Príjazdná, Radlinského, Raká
renská, Rastislavova, Robotnícka, Rudolfa Dilonga, Sama
Chalupku, Svätoplukova, Štefana Čulena, Táborisko, Ti
chá, Ulica Karola Virsíka, Veľkomoravská – v časti od gen.
M. R. Štefánika po Jána Hollého, Vlastenecká, Vysoká, Zá
mocká, lokalita záhradkárskej osady Rádek V.
Školský obvod ZŠ Štúrova
Agátová, Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Borecké
ho, Brezová, Dielenská, D. Skuteckého, Dubovského, F. Ma
lovaného, Gaštanová, Jánošíkova – v časti od Kalista Or
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goňa po ulicu Pri Maline, Javorová, Jelšová, Jesenského,
Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Mi
loša Uhra, Lipová, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľudoví
ta Fullu, Michala Tillnera, Ota Kožucha, Pezinská, Pri Mali
ne, Priemyselná, Sadová, Stromová, Stupavská, Štúrova,
Továrenská, V. Clementisa, Záhradná, lokalita záhradkár
skej osady Olšiny.
Školský obvod ZŠ Záhorácka
1. mája, Brnianska, Břeclavská, Cesta mládeže, Družstev
ná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Jána Kollára, Jozefa
Kubinu, Kozia, Kukučínova, Malé námestie, Mansueta
Olšovského, Martina Benku, Martina Rázusa, Mirka Ne
špora, Mlynská, Nová, Pavla Hallona, Petra Straku, Poľná,
Pribinova, Sasinkova, Sládkovičova, Slovenská, Šikmá, Uli
ca Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga Angerera, Vajanské
ho, Veľkomoravská – v časti od Jána Hollého smerom na
Cestu mládeže, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka, lokalita záhradkárskej osady
Prídavky.

Dve
naše
knihy
sa uchádzajú
o titul Kniha Záhoria

Záhorská knižnica v Senici organizuje 12. ročník ankety Kniha Zá
horia 2019–2020. O titul sa uchádza 25 publikácií, ktoré vyšli na Záhorí, prípadne sa svojím obsahom či prostredníctvom autora týkajú
Záhoria.
Medzi nominovanými sú aj dve na
še knihy:
• Malacké zdravotníctvo v historickom vývoji, obrazoch a spomienkach
• Medzinárodňí konferencija
o Mackovi, Malacki 2016–2018
(sbírňík príspjevkú alebo Jak
to začalo, pokračovalo a ešťe
neskončilo).
Obe sme už na stránkach
Malackého hlasu predstavovali. Veríme, že nechýbajú ani vo
vašich knižniciach. Hoci si obe
zaslúžia pozornosť, hlas mô
žete dať iba jednej z nich.
Hlasovať sa dá cez interneto
vú stránku
www.zahorskakniznica.eu
do 30. apríla.
Text a foto: -red-

Voľné pracovné miesta
Ak má niektorý z budúcich prvákov staršieho súrodenca na inej škole, než kam patrí podľa školského obvodu,
v rámci možností konkrétnej školy bude uprednostnený na školu podľa staršieho súrodenca. Do cirkevnej školy
je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského obvodu a vierovyznanie (aj bez vyznania).

Zber objemného odpadu
I. OBVOD – 17. APRÍL
Pristavené veľkokapacitné kontajnery:
• Pezinská (pred kasárňami)
• Dielenská (pri odbočke na bazár)
• Partizánska – Zámocká (križovatka pod nadjazdom)
• Partizánska (vnútroblok pri stojisku kontajnerov)
• Hviezdoslavova (pri Agre)
• Hviezdoslavova (pri Mototechne)
• Družstevná (pri mlyne)
• Záhorácka (pri záložni, stojisko kontajnerov)
• Jána Kollára (pri koľajniciach)
• Vajanského (pri koľajniciach)
• križovatka Kukučínova – Mansueta Olšovského
• Mansueta Olšovského (na konci, pri záhradách)
• Kukučínova (pri vodároch)
• záhradkárska osada Prídavky
• Ul. 1. mája 35
• roh Ul. 1. mája – Pribinova
• roh Ul. 1. mája – Martina Rázusa

Ulice I. obvodu:
Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubi
nu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajan
ského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku,
Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizán

ska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlyn
ská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.

II. OBVOD – 24. APRÍL
Pristavené veľkokapacitné kontajnery:
• Nádražná – Štefana Čulena – Pavla Blahu (Pepsi Cola,
zadná brána)
• križovatka Petra Jilemnického – Ľuda Zúbka
• Kozia (ubytovňa Agra)
• Jána Hollého – druhá časť Martina Benku
• Cesta mládeže – Veľkomoravská
• Cesta mládeže (modrý činžiak pri ceste)
• križovatka Svätoplukova – Jána Hollého
• križovatka Vlastenecká – Príjazdná
• križovatka Bernolákova – Veľkomoravská (trafostanica)
Ulice II. obvodu:
Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomorav
ská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Ne
špora, Jána Hollého, Ulica Ludwiga Angerera, Pavla Hallona,
Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmíro
va, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Bu
dovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľu
da Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu,
Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova, Šikmá. Tekos

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Dr. Jozefa Dérera,
Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Ma
lacky
pracovné pozície

učiteľ II. stupňa

aprobácia: slovenský jazyk a litera
túra – dejepis (zastupovanie počas
MD a RD)

učiteľ II. stupňa

aprobácia: technika – informatika –
telesná výchova
Kvalifikačné predpoklady:
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 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 pred
poklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategó
rie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v zne
ní neskorších predpisov

Platové podmienky:
v zmysle zákona č.224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/
2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a do
plnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým 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 číslo
18/2018 Zb. z.

Predpokladaný nástup
do zamestnania:
• 25. augusta 2021.

Svoje žiadosti zasielajte do 26. apríla poštou na adresu ZŠ Dr. J. Dé
rera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky alebo e-mailom na
zsderera.riaditelka@dererka.sk.
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Hviezdoslavova
Ulica je pomenovaná po slávnom
a podľa mnohých kritikov najväčšom
slovenskom básnikovi Pavlovi Or
szághovi Hviezdoslavovi. Narodil sa
2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne
ako Pavol Országh. Svoje prvé literár
ne diela publikoval pod menom Jo
zef Zbranský, neskôr (1875) si k svoj
mu pôvodnému menu pridal pseu
donym Hviezdoslav.
Vy nadšene nado mnou plápolajúce
hviezdy,
váš pohľad noc tak utešenou robí,
ach, vás vídam, vídam vždycky rád,
vo vás od mladi zvyknem sa kochať,
od vás si meno slávne požičiavam,
vedzte, že zvem sa: Pavol Hviezdoslav.

Hviezdoslav na československej desaťkorune.
Zdroj: Wikipedia.

Základnú školu vychodil na Ora
ve, na gymnáziu študoval v Miškov
ci, kde sa naučil po maďarsky. Tam
si obľúbil maďarských básnikov. Ne
skôr absolvoval evanjelické lýceum
v Kežmarku a právnickú akadémiu
v Prešove. Ako advokátsky konci
pient pôsobil v Dolnom Kubíne, Mar
tine či Senici. Okrem advokátskej
praxe robil aj sudcu či vedúceho po
bočky banky v Dolnom Kubíne.
Hviezdoslav bol národne orien
tovaným autorom, bol aktívnym
v Matici Slovenskej, ktorá aj počas
najtvrdšej maďarizácie udržiavala
nažive slovenskú literárnu tvorbu.
Na sklonku svojho života bol členom
Revolučného Národného zhromaž
denia Československej republiky
a po obnovení Matice sa stal jej čest
ným predsedom.
S literárnou tvorbou začal ešte
počas štúdia, okrem slovenčiny písal
aj v maďarčine a nemčine. Bol mimo
riadne nadaný na jazyky, preložil do
slovenčiny diela z angličtiny (Shake
speare), ruštiny (Puškin, Lermon
tov), poľštiny (Mickiewicz, Słowacki),
nemčiny (Göthe, Schiller) a maďar
činy (Petöfi, Madách).
Oženil sa s dcérou evanjelického
farára Ivonou Novákovou, no aj na
priek šťastnému manželstvu nemali
svoje vlastné deti. Adoptovali si dve
siroty po Pavlovom bratovi Mikulá
šovi.
V jeho básnickej tvorbe nájdeme
nadväznosť na Andreja Sládkoviča.
Písal nielen lyrické, ale aj epické bás
ne a bol aj dramatikom, ktorého
ovplyvnil Wiliam Shakespeare. Me
dzi jeho najvýznamnejšie diela patria

Hviezdoslavova ulica.

[5]
Pri vzniku slobodného Českoslo
venska bol jedným zo signatárov
martinskej Deklarácie slovenského
národa. Bol tiež členom Slovenskej
národnej rady. V prvej republike sa
venoval politickej činnosti, v rokoch
1930–1938 bol poslancom Národné
ho zhromaždenia za Československú
sociálnodemokratickú robotnícku
stranu. V tejto strane patril k jej eli
te, bol členom jej ústredného výbo
ru, ba dokonca jej podpredsedom.
Okrem toho zastával významné po
stavenie v rámci Slovenska: v rokoch
1936–1938 bol predsedom sloven
ského krajinského výboru a takisto
ministrom niekoľkých rezortov.
Ivana Dérera
Ulicu pomenovali po advokátovi,
Ivana Dérera sa bezprostredne
publicistovi a politikovi JUDr. Ivanovi dotkla aj II. svetová vojna, počas kto
Dérerovi, synovi slovenského náro rej neemigroval do zahraničia, ale
dovca a advokáta Jozefa Dérera. Na zostal v Prahe. Bol súčasťou vtedaj
rodil sa 2. marca 1884 v Malackách, šieho ilegálneho protifašistického
kde navštevoval základnú školu. odboja, za čo ho nacisti uväznili naj
V štúdiu pokračoval na gymnáziu skôr v pražskej väznici Pankrác, ne
v Bratislave a na univerzite v Buda skôr ho presunuli do koncentračné
pešti, kde získal titul doktora práv. Od ho tábora Terezín. Ťažké podmienky
roku 1910 pracoval v Bratislave ako v nacistických celách prežil a po voj
advokát.
ne sa stal čestným predsedom novo
V rokoch 1912 až 1914 bol publicis vzniknutej Strany práce. Popritom sa
tom, redigoval týždenník s proslo
venskou orientáciou Národný hlás
nik, čo mu spôsobilo problémy s vte
dajšími uhorskými úradmi. Za ostré
texty bol dokonca aj zatknutý. Cez
I. svetovú vojnu bol odvelený na vý
chodný front, kde bol neďaleko Pet JUDr. Ivan Dérer.
Zdroj:
rohradu zranený. Až do konca vojny
Malacké pohľady.
žil vo Viedni.
lyrický cyklus Krvavé sonety, epická
báseň Zuzanka Hraškovie či lyric
ko-epické diela Ežo Vlkolinský a Háj
nikova žena.
Po tomto významnom Slováko
vi je pomenovaná planétka, divadlo
v Bratislave, vodopád vo Vysokých
Tatrách, mesto v okrese Dunajská
Streda a viac ako 170 ulíc či námestí
po celej krajine. Jeho portrét sa na
chádzal aj na československej desať
korunovej bankovke. Hviezdoslav sa
dožil slobodného Československa,
zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom
Kubíne.

1968. Zomrel v Prahe 10. mája 1973
vo veku 89 rokov, pochovali ho v čas
ti Velká Chuchle. Ulicu Ivana Dérera
nájdete len v Malackách.

láši môžete navštíviť Hollého rodný
dom, v Dobrej Vode je sprístupnená
jeho pamätná izba a na tamojšom
cintoríne nájdete jeho hrob.

Jána Hollého
Ján Hollý bol slovenský katolícky
kňaz, spisovateľ, prekladateľ a národ
ný dejateľ. Narodil sa 24. marca 1785
v neďalekom Borskom Mikuláši. Zák
ladné vzdelanie získal vo svojom ro
disku a v Skalici, neskôr pokračoval
v štúdiu v Bratislave a Trnave. S tvor
bou básní začínal ešte ako študent
teológie. Najskôr používal latinčinu,

Jána Kalinčiaka
Ján Kalinčiak, narodený 10. augus
ta 1822 v Hornom Záturčí (dnes mestská časť Martina), bol slovenský spi
sovateľ, pedagóg, publicista, literár
ny kritik a národovec, podporovateľ
Ľudovíta Štúra. Po štúdiách v Brati
slave a nemeckom Halle pôsobil naj
skôr ako vychovávateľ a po Štúrovej
intervencii ako učiteľ na gymnáziu

Portrét Jána Hollé
ho od Jana Vilímka.
Zdroj:
www.obecdobra
voda.eu.

Portrét Jána Kalin
čiaka od neznáme
ho autora.
Zdroj: Wikipedia.

Ulica Jána Hollého.

potom prešiel k bernolákovskej slo
venčine. Ako jeden z prvých našin
cov sa venoval písaniu eposov, z kto
rých najznámejšie sú Cyrillo-Metho
diada a Svätopluk – tento epos bol
jedným zo základov národného uve
domenia. Okrem toho tvoril lyrické
básne, katolícke spevy a žalospevy.
Na sklonku svojho života bol už
literárnou a dejateľskou legendou.
Často k nemu chodili štúrovci a mla
dá generácia slovenských národov
cov, aby načerpali odhodlanie do
ďalšej práce pre slovenský národ.
Ako farár najdlhšie pôsobil v Madu
niciach neďaleko Hlohovca – tam
pri požiari fary utrpel ťažké zranenia,
ktoré ho donútili ísť na dôchodok.
Ten trávil v malokarpatskej obci Dob
rá Voda (dnes okres Trnava).
Ján Hollý tam aj zomrel 14. apríla
1849, a teda v deň vydania tohto čís
la Malackého hlasu je to presne 172
rokov od jeho smrti. Jeho meno ne
sie viac ako 60 ulíc po celom Sloven
sku, ale aj planétka. V Borskom Miku

Ulica Ivana Dérera.

mu darilo aj v právnickej praxi, bol
predsedom Najvyššieho súdu.
Po komunistickom prevrate v ro
ku 1948 sa dostal opäť do problémov
so zákonmi diktatúry. Pochopil, že
nezávislosť súdov pred komunista
mi sa uchrániť nedá, a tak odišiel na
vlastnú žiadosť do dôchodku. Pen
zia, ktorú mu vtedajšia vládna moc
znížila na nedôstojnú sumu pod ži
votným minimom, ho donútila za
mestnať sa v Československej aka
démii vied v Prahe. V roku 1954 bol
dokonca vo väzení po tom, čo ho
obvinili z protištátnej činnosti proti
ľudovodemokratickému zriadeniu.
Rehabilitácie sa dočkal až v roku

Ulica Jána Kalinčiaka.

v Modre. V rokoch 1858–1869 bol ria
diteľom gymnázia v Sliezskom Teší
ne v Poľsku. Penziu trávil v Martine,
kde redigoval časopis Orol.
Najväčší vplyv na jeho literárnu
tvorbu malo priateľstvo s Ľudovítom
Štúrom a s Michalom Miloslavovm
Hodžom. V jeho dielach nachádza
me národné a slovanské témy. Ov
plyvnil ho aj romantizmus Janka
Kráľa, Andreja Sládkoviča a ďalších
slovenských romantických umelcov.
Okrem literárnej tvorby sa venoval
aj kritike a literárnej teórii. V posled
ných rokoch Štúrovho života mu po
máhal s prepisom jeho diel.
Jeho najvýznamnejším dielom je
humoreska Reštavrácia, ktorá satiric
ky opisuje život zemanov. Kalinčia
kovi patrí aj najkrvavejšie a najnapí
navejšie dielo slovenského romantiz
mu - novela Bratova ruka. Zomrel 16.
júna 1871 v Martine, kde je aj pocho
vaný na Národnom cintoríne.
Text a neoznačené fotografie:
M. Binčík
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Básne robia svet krajším a citlivejším
Nemôžem začať inak ako osobnou spomienkou. V júni 2015, krátko
po mojom nástupe na mestský úrad, sme do redakcie mestských médií dostali žiadosť o zverejnenie istého textu v Malackom hlase. Napísala ho pedagogička Jana Pagáčová, ktorá v tom čase odchádzala
z malackého štátneho gymnázia. V článku sa veľmi pekne a dojímavo lúčila so svojimi študentmi. Vtedy som ju ešte nepoznala, ale pomyslela som si, aké šťastie mali gymnazisti. To som ešte netušila, že
s Jankou sa nakrátko staneme kolegyňami v mestskom úrade. Dnes
je Janka opäť v školstve, učí v Základnej škole Dr. J. Dérera. Znie to
neuveriteľne, ale už 40 rokov je recitátorkou počas mestských slávnostných obradov.

„Od mladosti som rada čítala a mo
ja maminka nás všetkých súrodencov
v čítaní podporovala. To bol prvý im
pulz k tomu, že som začala navštevo
vať literárno – dramatický odbor pri
vtedajšej Ľudovej škole umenia v Ma
lackách. Náš odbor viedla pani učiteľ
ka Jakubcová, ktorá ma učila aj deje

síce veľmi pekná, ale maličká. Pred
ňou bola malá chodbička, v ktorej
boli zrkadlá až po zem. Vchádzalo sa
do nej cez dvojkrídlové dvere a vzadu
bol nádherný organ, na ktorom hral
pán učiteľ Vach. Mala som slávnostný
pocit, že som súčasťou niečoho výni
močného a slávnostného. Samozrej

obradoch som videl, že je profesionál
ka a robí tú prácu rada. Často vedela
zachrániť neočakávanú situáciu.” Pán
poslanec pridáva aj jeden mimoriad
ny príklad jej empatie a profesiona
lity:
„Na pohrebe nášho krstného
otca v Prahe nastala nepríjemná si
tuácia, z nejakého dôvodu neprišiel
farár. Po chvíli sa toho Janka zhos
tila a celý obrad aj s prejavom a bás
ňou zvládla sama. Bol to veľmi silný
moment.”

Za 40 rokov recitovania pre mesto J. Pagáčovej poďakovala prednostka Mestského úradu
v Malackách Ľ. Čikošová.

vala aj pri občianskych
pohreboch. Postupne
som začala aj modero
vať niektoré mestské ak
cie, napríklad Kultúru bez tl
močníka či Športovca roka. A rôčky
plynuli... Najviac som si to uvedomo
vala pri striedaní predstaviteľov mes
ta. Keď som s recitovaním začínala,

Pri sobášnom obrade. Vľavo J. Pagáčová, v strede sobášiaci poslanec P. Tedla, vpravo matrikárka A. Horváthová.

pis v škole a viedla ochotnícke žiacke
divadlo pri II. Základnej deväťročnej
škole,,” začína svoje rozprávanie Jana
Pagáčová. Zo svojich ochotníckych
divadelných čias najradšej spomína
na postavu Mahulieny v hre Radúz
a Mahuliena. Keďže od divadla je
iba krôčik k umeleckému prednesu,
Janka začala cez divadlo objavovať
krásu recitácie. „A tak som ešte ako
žiačka základnej školy recitovala pri
rôznych príležitostiach. Boli to oslavy
oslobodenia Malaciek, výročia SNP,
Medzinárodný deň žien, rôzne besedy
a oslavy, ktorých bolo v minulom re
žime neúrekom. Zúčastňovala som sa
aj na recitačných súťažiach vrátane
recitovania v ruskom jazyku na súťaži
Puškinov pamätník.”
Začalo sa to v roku 1980
V druhom ročníku gymnázia ju
oslovila pani Frčová, profesorka slo
venčiny. Zbor pre občianske zále
žitosti mesta Malacky práve hľadal
študentku-recitátorku na občianske
obrady. „V máji 1980 som ocitla v kan
celárii pani Malánkovej na mestskom
národnom výbore. Dala mi niekoľko
textov básní a povedala, aby som naj
bližšiu sobotu o 13. hodine prišla pek
ne oblečená do obradnej miestnosti,”
spomína Janka. Obradná miestnosť
bola v tom čase na prízemí v budo
ve dnešného okresného súdu. „Bola

me, tréma bola, ale nedala som to na
sebe znať.”
Ako si spomína na „svoju” prvú
nevestu? „Mala volánové biele šaty,
ktoré som neskutočne obdivovala.
Vtedy som mala 17 rokov a nevedela
som si predstaviť, že aj ja raz budem
takou krásnou nevestou.”
Aj sobášne siene majú
svoju históriu
V tom období sa všetky sobáše
uzatvárali na národnom výbore. Po
obrade bol slávnostný prípitok s no
vomanželmi a ich rodičmi. Pre nedo
statok miesta sa pripíjalo pred vcho
dom do sobášnej miestnosti. „De
siatky svadobčanov sa ešte tlačili vza
du v obradnej miestnosti a vpredu, pri
východe, sa pripíjalo. Gratulácie teda
boli vlastne na chodbe. Ale mali sme
silný pocit spolupatričnosti. V tom čase
sme sobášili aj 8 –10 párov za sobotu.
Niekedy sme začínali o 12.30 a končili
sme o 17. hodine.”
V roku 1982 sa postavila nová sobášna sieň v priestore za vtedajším
národným výborom. Svojmu účelu
slúži dodnes. Ako spomína Janka,
nová sobášna sieň bola na svoju do
bu pekná a veľkorysá: „Sobášni hostia
vchádzali jednou stranou a druhou vy
chádzali. Nechýbala ani miestnosť pre
ženícha a nevestu a pani matrikárku,
kde sa mohli ešte upraviť, ďalej miest

nosť pre obradníkov a miestnosť na
prípitok. Obradná sieň bola vyzdobe
ná v príjemných teplých tónoch. Ob
rady sprevádzala živá hudba a krásny
spev. Sobáš v takomto priestore bol
skutočne dôstojný a pekný. Pri odcho
de z obradu sa celá svadba mohla po
kojne fotografovať na schodoch – ni
komu nezavadzali, aj napriek tomu,
že veľakrát práve vchádzala dovnút
ra ďalšia svadba. Bolo to veľmi dobre
vymyslené. Toto zaniklo postavením
inkubátora a zamurovaním jedného
východu sobášnej siene.”
Čas pomaly plynul a Janka sa stala
stálicou pri občianskych obradoch.
Jeden z nich však bol iný a výnimoč
ný. „V roku 1986 som stála v obradnej
miestnosti ako nevesta. Zrazu som
bola na opačnej strane, ako som bola
dovtedy zvyknutá... a bol to náš krásny deň.” Zo slečny Tedlovej sa stala
mladá pani Pagáčová. Recitátorkou
zostala naďalej.
Za tie roky bola pri prvých spoloč
ných krokoch mladých ľudí, ktorých
na cestu životom vyprevádzala bás
nickým slovom. Okrem toho recito
vala aj pri iných príležitostiach – dar
com krvi, pri rôznych výročiach, pri
zápisoch do pamätnej knihy mesta,
počas vzácnych návštev či stretnutí
po rokoch. „Dojímavé boli napríklad
slávnostné zápisy pri príležitosti zlatej
svadby. V určitom období som recito

Netradičné a kuriózne sobáše
Pri nespočetných sobášoch zaži
la Janka aj veselé či kuriózne chvíle.
„Jedna nevesta počas obradu, keď ma
la povedať ÁNO, dvakrát tesne pred
jeho vyslovením odpadla. Na tretíkrát
to už povedala, takže obrad bol platný.
Sobášili sme aj nevestu so ženíchom,
ktorí boli oblečení v indiánskych kos
týmoch a na obrad prišli na koňoch.
Veselo bolo aj vtedy, keď pribehol je
den svadobčan, že ženích sa nech
ce ženiť, že ho ešte presviedčajú a či
by sme teda nemohli počkať, kým ho
presvedčia. Počas jedného obradu –
ešte v starej sobáške – išla po ceste ko

J. Pagáčová počas recitácie pri výročí SNP.

boli to páni Nemeček a Janeček, po
tom páni Kozel a Malášek, pani Va
lachová, pán Moravčík, pán Ondrej
ka. Dnes najčastejšie spolupracujem
s poslancami Tedlom a Macejkom.
Neodmysliteľnou súčasťou obradu
boli a sú matrikárky – panie Púčiko
vá, Kučerová, Horváthová, Krišková.
Súčasťou obradov boli aj členky Zbo
ru pre občianske záležitosti, spočiatku
pani Malánková, neskôr pani Štorová.
Pri recitovaní sme sa striedali s pani
učiteľkou Gubovou a dnes sa striedam
s pani učiteľkou Adamovičovou.”
Súrodenecký tandem
Pri svadbách sa často stretáva aj
so svojím bratom Pavlom Tedlom,
ktorý je sobášiacim z pozície mest
ského poslanca. „Keď som nastúpil
do základnej školy, Janka bola prváč
kou na gymnáziu. Mala v sebe učiteľ
ské gény a na mne ich skúšala, samo
zrejme, v dobrom. Nezabudnem, keď
ma učila spievať a vytlieskavať An
dulku šafářovú,” s úsmevom spomína
P. Tedla. „Ovplyvnila ma aj v ďalšom ži
vote. To, že som učiteľ, je aj jej zásluha.”
Na Jankino recitovanie sa pamätá
od malička: „Skoro každú sobotu po
obede bola preč a vždy sa vrátila s kra
bicou plnou svadobných zákuskov.”
Keď sa v roku 2010 stal mestským
poslancom, opäť tu bola Janka, ktorá
povedala: Poď, budeme dvojica. „Pri

lóna kombajnov. Skoro nič sme nepo
čuli.”
Po uvoľnení pravidiel sobášenia
sa obrady začali konať aj na dovte
dy netradičných miestach: v Zámoc
kom parku, pri fontáne, v Moteli M
či v kine. „Aj tu sme zažili kuriózne si
tuácie, keď nám do slávnostných slov
hlasne kikiríkali kohúty. Alebo nám ob
rad rušili kamióny z diaľnice.”
Umelecké slovo stále patrí
do jej života
„Umelecké slovo ma stále baví.
V krásnych metaforách a personifi
káciách nachádzam nielen potešenie,
ale aj odpovede na mnohé otázky. Slo
vá básnika pohladia moju dušu a toto
sa snažím preniesť aj na svojich žiakov
pri vyučovaní literatúry. Niekedy na
nich možno pôsobím smiešne, keď sa
na hodinách rozplývam nad ,nádher
nou metaforou‘, ale inak to neviem.”
Autormi blízkymi jej srdcu sú Mila
Haugová, Máša Haľamová, Nata Hosťovecká, Milan Rúfus, Daniel Hevier,
Miroslav Válek či Jožo Urban. „Keď
sa obzriem späť, nechce sa mi veriť,
že skutočne už 40 rokov som súčas
ťou slávnostných obradov mesta. Recitovanie ma stále baví a napĺňa ra
dosťou. Cez básne dokážeme urobiť
svet krajším, nežnejším, prívetivejším
a citlivejším.”
Text: Ľ. Pilzová, foto: MsÚ
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Deň Zeme 2021: čistenie, výzva a cirkulárna mapa
Blížiaci sa Deň zeme (22. apríl) je dôležitým dátumom pre lokálnu ekologickú skupinu dobrovoľníkov, Malackých zberačov. Pri tejto príležitosti pripravujú nové projekty – výzvu pre školy a čistenie s výsadbou na
dolnom konci. Súčasťou ich aktivít je aj cirkulárna mapa. Tá bude postupne zahŕňať rôzne lokality v meste,
ktoré prispievajú k udržateľnosti, ochrane životného prostredia a zníženiu tvorby odpadu.

kuchynský odpad. „Týmto spôsobom
chceme znížiť tvorbu odpadu a zvýšiť
jeho separáciu. Aj naďalej budeme
hľadať možné riešenia a približovať

Cieľom výzvy pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie v Malackách je roz
širovanie zelených plôch a biodiver
zity (prírodnej rozmanitosti) v ich
areáloch. „Ide o budovanie vzťahu ľu
dí k prírode už od detstva. Myslíme si,
že práve toto je správna cesta,” hovo
rí v mene Malackých zberačov ich
člen Ján Kunštek. V areáli Spojenej
školy sv. Františka Assiského v Ma
lackách už pribudli ovocné stromy.
Naši Zberači ponúkajú túto mož
nosť aj ostatným školám. „Ak preja
via záujem, spolu niečo vymyslíme.
Môžu prísť aj s konkrétnym nápadom,”
upresňuje J. Kunštek.
Ďalším projektom je čistenie, re
vitalizácia a výsadba okrasných dre
vín pri dolnom mlyne. Ak to pan
demická situácia umožní, išlo by
o verejnú akciu. Pri príležitosti Dňa
zeme je v pláne aj spustenie prvej
časti cirkulárnej mapy Malaciek, kto
rú Zberači pripravujú v spolupráci
s klimatickou skupinou. Bude zobra
zovať rozmiestnenie kontajnerov na

ich verejnosti,” vraví Peter Medrický.
Zberači plánujú rozšíriť aktivity
najmä v oblasti vzdelávania. „Chce
me organizovať aj turistické výlety

a poznávacie expedície v našom re
gióne či v rámci Slovenska,” povedal
o predstavách Malackých zberačov
do budúcnosti Boris Pálka.
I nformácie o aktivitách Malackých
zberačov nájdete na Facebooku
a Instagrame, prípadne im môže
te napísať mail na adresu
ma.zberaci@gmail.com.
Text: P. Arpášová,
foto: Malackí zberači

Elektronické
knihy
v malackej
knižnici

Knižnica ponúka čitateľom novin
ku – elektronické knihy, tzv. e-knihy.
Vypožičať sa dajú prostredníctvom
online katalógu knižnice, pričom na
výber je vyše 10-tisíc kníh. Čítať sa
dajú cez notebook, tablet, smartfón
alebo čítačku. Výpožičná doba je
31 dní a počas nej je možné čítať až
3 tituly súčasne bez nutnosti pri
pojenia na internet. Na 32. deň sa
e-kniha sama vymaže z aplikácie.
Viac informácií:
www.kniznicamalacky.sk, prípad
ne facebooková stránka knižnice
MCK
Malacky.			

Detské centrum a MŠ HVIEZDIČKA Malacky

prijíma deti vo veku
od 18 mesiacov
do 6 rokov.

Nástup je možný

počas celého roka.
Adresa:
Ulica M. R. Štefánika 36, Malacky
Kontakt: 0950 890 475
Facebook: Detské centrum a MŠ Hviezdička

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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apríloví jubilanti

Jarná fotosúťaž:
Zámocký park

Občianske združenie Malacké pohľady vyhlásilo fotosúťaž na tému
Zámocký park. Vaše fotografie môžu pozývať na jarné prechádzky, zobrazovať atmosféru parku, prípadne dokumentovať jeho genius loci.

Zapojiť sa môžete do troch
súťažných kategórií:
• príroda v Zámockom parku
• architektúra v Zámockom parku
• aktivity v Zámockom parku
Svoje fotografie môžete posielať
do 1. júna na mailovú adresu OZ
mpohlady@gmail.com. Bude ich
posudzovať odborná porota.
Podmienky súťaže:
• fotografie musia vzniknúť do 31.
mája v Zámockom parku,
• každý autor môže prihlásiť spolu
maximálne 3 fotografie (do jednej
alebo viacerých kategórií),
• zaslaná fotografia musí mať rozmer
dlhšej strany minimálne 2000 px,
• sprievodná správa musí obsahovať
meno a priezvisko autora, dátum
vzniku fotografie a určenie kategó
rie, do ktorej má byť zaradená,
• zaslaním fotografie autor súhlasí
s použitím fotografie OZ Malacké

pohľady na nekomerčné účely s licenciou Attribution Non Commer
cial (CC BY-NC). Tento licenčný pr
vok umožňuje rozmnožovanie, vy
stavovanie a rozširovanie diela za
podmienky, že dielo bude použité
iba pre nekomerčné účely. Typic
kým účelom použitia je výstava ví
ťazných fotografií alebo zverejne
nie na webe s uvedením autora, prípadne dobročinná dražba.

80 rokov
Pavol Bilkovič
Štefan Brichta
Ján Gulár
Margita Königsteinová
Pavel Matušek
Helena Míznerová
Karol Muška
Eva Priehodová
Terézia Sabová
Jozef Šteflovič
Eva Zúbková
85 rokov
Vieroslava Husová
Anna Pokorná
Júlia Pribilová
90 rokov
Kvetoslava Kupcová
92 rokov
Mária Boháčková
Karolína Melichárová
94 rokov
Anna Králová
Mária Linderová
Srdečne blahoželáme!

blahoželanie
17. apríla oslávi ži
votné jubileum 90
rokov pani Kvetoslava Kupcová. Veľa šťastia
a zdravia jej želajú
synovia Peter, Mi
lan, Vladimír a dcéra Lýdia s rodi
nami. Veľký bozk posielajú prav
núčatá Matúško, Martinka, Duško,
Esterka, Miško a Adamko.
povedali si áno
Hana Peceková a Matúš Strapák
opustili nás
Oľga Jankovichová, Viera Cyroňo
vá, Miroslav Hrebeň, Jana Smolá
riková, Radislav Trenčanský, Anna
Toporová, Ondrej Ďurko, Anton
Mišaný, Eva Prokopová, Adela Lo
rencovičová, Viera Ambrová, Bea
ta Jurkáčková, Helena Hittmarová,
Ľudmila Julényiová
Zdroj: Pohrebná služba IVOS,
Pohrebníctvo ECKER

Text a foto: Malacké pohľady

Starostlivosť o hrobové miesto
VIEME vám zabezpečiť:

• pravidelnú i jednorazovú starostlivosť o hrobové miesto,
• podľa potreby umyť a vyčistiť náhrobný kameň,
• okopanie zeminy s možnou výsadbou,
• kontrolu miesta a jeho okolia – vyhrabať lístie, vyplieť burinu, poliať kvety,
• zasvietenie sviečky, položenie venca...
CENA podľa bezplatnej obhliadky a vašich požiadaviek.

sme tu pre vás, stačí zavolať:
0948 917 916
Email easyclean@easyclean.sk
Web www.easyclean.sk
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SPOMIENKY
Nemôžeme Ti potriasť rukou,
len Ti odkaz do neba poslať.
23. apríla by sa
dožil krásnych 90
rokov. Otec, svo
kor a stareček Michal Sivák, chý
baš nám. S láskou
spomínajú dcéra
Daniela a syn Milan s rodinami.
22. apríla si pripo
menieme 6. výro
čie úmrtia našej
drahej mamky,
babky a prababky
Márie Osuskej.
S láskou a úctou
spomínajú dvaja synovia a dcéra s rodinami. Kto ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomien
ku.
V láske sme žili, radi sme sa mali.
Prišla chvíľa, keď sa Tvoje očká
navždy zatvorili.
19. apríla si pripo
míname 6. výro
čie úmrtia našej
milovanej Marcelky Dávidovej,
rod. Mikuličovej,
z Malaciek. S lás
kou a úctou spomína manžel Emil
a celá rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Ako chlapec z Malaciek uspel pred japonskými majstrami karate
V predchádzajúcom vydaní Malackého hlasu sme priniesli 1. časť rozhovoru s trénerom karate Štefanom Polákom. Porozprával, ako začínal, aké úspechy dosiahli karatisti Strojára Malacky, porovnal dnešnú
generáciu detí s tou predchádzajúcou a prezradil, čo preňho osobne
znamená karate. V nazeraní „pod pokrievku” karate pokračujeme.

Predchádzajúcu časť rozhovoru
sme zakončili tým, že karate pre
vás znamená nekonečnú cestu sebazdokonaľovania. Hovorili sme
o historickom karate, nazývanom
dó. Vieme však, že existuje aj moderné karate.
Moderné karate sa delí na športo
vý zápas KUMITE a technické cvičenia
KATA. V zápase vyhrávate získaním
bodov za rýchlejší a technický, ale zá
roveň primeraný kontakt. Súpera ne
smiete nedovolene zraniť, lebo vás
bodovo potrestajú a prípadne diskva
lifikujú. Preto sa veľa trénuje atletická príprava a špecifická technika na
princípe akcia-reakcia. Touto cestou
prešli asi všetci karatisti. Časom som
aj ja logicky narazil na hranice rých
losti, sily a motivácie. Vtedy mi môj
učiteľ Kyoshi Rastislav Mráz ukázal
ďalší priestor vo zvyšovaní účinnosti
techniky, vo využívaní vlastnej ener
gie. On sám sa ako úspešný pretekár
a mnohoročný tréner reprezentácie SR
stretával s japonskými majstrami. Ich
sila a účinnosť úderov ho napriek jeho
mnohoročným skúsenostiam fascino
vali. Hľadal odpoveď na otázku, kde
títo japonskí majstri, už vtedy vo vyso
kom veku, berú takú brutálnu energiu.
Časom sa mu podarilo vytvoriť
veľmi blízky vzťah so svetoznámymi
majstrami Tasaki a Fujiwara. Postup
ne mu odkrývali tajomstvá karate. Po
mnohých rokoch spolupráce získal ti

tul Kyoshi a právo zastupovať organi
záciu SEIWAKAI v Európe. Cením si, že
mám možnosť byť jeho žiakom, vďaka
čomu mám prístup k informáciám od
súčasných japonských majstrov.
Aké boli vaše osobné kontakty
s Japonskom?
Ešte pred pobytom v Japonsku som
bol na viacerých zahraničných seminá
Š. Polák úplne vpravo.

Š. Polák v hornom rade štvrtý sprava.

roch ako sparing-partner a žiak majstra Mráza. S ním sa musí karate pre
zentovať ako reálny boj. Každý nedo
statok žiaka je zlou vizitkou učiteľa. To
znamená, že údery sú údery. Samo
zrejme, je to cesta potu aj bolesti. Rok
mi tréningu sa znižuje prah bolesti,

naučíte sa pracovať so svalovou kon
trakciou, s dýchaním. Naše prezentácie
sa páčili aj japonským majstrom, a tak
som dostal príležitosť obhájiť svoj tech
nický stupeň získaný na Slovensku aj
pred komisiou 12 japonských majstrov
priamo v Japonsku.

V skupine asi 80 karatistov z celého
sveta sme tvrdo trénovali v letných ho
rúčavách 6 hodín denne 5 dní po sebe.
Napríklad pri cvičeniach KATA, ktoré sa
musia robiť na požadovanej technic
kej úrovni s maximálnou tenziou, teda
svalovým napätím, chodili majstri me
dzi nami a nečakanými údermi skúšali
svalové napätie na rôznych miestach.
Zápasy s určenými súpermi boli úplne
na doraz. Nie všetci vydržali až do kon
ca. Z Japonska som sa vrátil o 5 kg ľah
ší, bez jedného zuba, ale s obhájeným
stupňom 3. DAN japonskej federácie
karate. Takže spokojný.
Mali ste tam aj verejné vystú
penia?
Na záver seminára ma majster Fujiwara požiadal o verejné vystúpenie
v jednej škole karate. Pripravovali sa
tam jeho žiaci na turnaj celoštátnej
úrovne. Pre chlapca z Malaciek to bola
obrovská česť, že práve mňa vybrali ro

biť Japoncom ukážky karate. Boli tam
aj novinári a písali o tom v miestnych
novinách. Len som si to nevedel prečí
tať. Ale keď som sa pýtal na reakcie, tak
s vážnou tvárou ma ubezpečili, že boli
spokojní a môžem prísť opäť.
Akú máte predstavu o budúcnosti karate v Malackách?
Vízie máme, ale brzdí nás covid.
Museli sme prerušiť tréningy aj tradič
né zimné či letné sústredenia. Momen
tálne fungujeme formou online trénin
gov, aby sa deti aspoň trocha hýbali.
V budúcnosti sa chceme viac venovať
kondično-relaxačným cvičeniam pre
dospelých. Ich cieľom nie sú športové
ambície, ale upevnenie zdravia.
Chcel by som vyzvať aj čitateľov
Malackého hlasu, aby si našli čas, mo
tiváciu a mieru pre vlastné cvičenia.
Všetko je v hlave. Dá sa začať úplným
základom, napríklad pravidelnou chô
dzou, neskôr si pridať ľahší beh s nie
koľkými klikmi, drepmi či brušákmi.
Treba si uvedomiť, že organizmus ča
som – ľudovo povedané – „tuhne”
a potom pri nečakanom zaťažení, na
príklad pri banálnom obúvaní, príde
zranenie. Niekedy môže byť aj vážnej
šie a bolestivejšie.
V Japonsku som sa stretol s príslo
vím KVAPKA VODY PRERAZÍ AJ KAMEŇ.
Nemyslí sa sila, ale pravidelnosť a vytr
valosť. Verte, že pravidelné, hoci zo za
čiatku aj jednoduché cvičenia urobia
s organizmom malý zázrak. Spevne
ná brušná stena, roztiahnuté pľúca
a pružnejšia kostra prinášajú inú kvali
tu života. Doprajte si ju.
Text a foto:
Karate klub TJ Strojár
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Pomôžte malackým športovcom rásť
vďaka dvom percentám z vašich daní
Ak sa ešte rozhodujete, komu poskytnúť dve percentá zo svojich
daní, prinášame vám zopár tipov. Šport, podobne ako ostatné oblasti života okolo nás, prežíva ťažké časy. Ani jeden z malackých klubov nemôže vykonávať plnohodnotne svoju činnosť. Po uvoľnení
opatrení budú všetky kluby potrebovať podporu.

Najväčším problémom FC
je zastavená liga
V súčasnosti
sú na Sloven
sku povolené
len dve najvyššie futbalové
súťaže, ostatné
stále spia pan
demickým spánkom. Táto situácia
sa negatívne prejavila aj vo finan
ciách FC Malacky.
„V klube oslovujeme nových sponzorov, snažíme sa o spoluprácu s väč
šími podnikmi v okolí, ale aktuálna
situácia nám veľmi nepraje. Činnosť
klubu je utlmená a sponzori sami ve
dia, že nehráme. Je veľmi ťažké im
predostierať budúcnosť, keď nikto
nevie, čo bude. Dohodnutí sme, ale
ako môžeme povedať sponzorovi,
aby nám prispel, keď vidí, že nesmie
me hrať ani trénovať. To je dnes naj
väčší problém,” hovorí viceprezident
FC Malacky Dušan Radovič.
„Peniaze z dvoch percent z daní
budeme investovať do mládeže a do
profesionálnych trénerov, ale aj do
vybavenia klubu. Plánujeme sa spojiť s klubom ŠK Žolík a zlepšiť pripra
venosť mládežníckych tímov. Investí
cia do mládeže je dlhodobá, vráti sa
nám tak za desať rokov. Ďalšou znač
nou položkou sú výplaty, resp. finanč
né ohodnotenie ľudí v klube,” dodáva D. Radovič.
Malackí futbalisti prežívajú vyni
kajúcu sezónu, v ktorej zdolali aj fa
vorita na postup do II. ligy Inter Bra
tislava a z 3. miesta útočia na čelo
tabuľky.
Tlačivo na poukázanie dvoch
percent z daní pre klub nájdete na
facebooku FC Malacky.
Pomôžte florbalistom
rozhýbať deti
Finančná si
tuácia florbalo
vého klubu 1.
SC Malacky je
aktuálne zasta
bilizovaná.
„Tým, že je
prerušená akákoľvek športová čin
nosť klubu, nevykazujeme žiadne
náklady. Na druhej strane nemáme
ani žiadne príjmy, napríklad z člen
ských príspevkov hráčov, ktoré počas
pandémie nevyberáme. Takisto ne
máme ani žiadne príjmy od sponzo
rov. A keďže v klube nepôsobia žiadni profesionáli medzi hráčmi a tré
nermi, rozpočet máme stabilizova
ný, no po pandémii budeme musieť
opäť hľadať zdroje na pokrytie našich nákladov,” povedal predseda
klubu Oto Divinský. Aktuálne hlu
ché obdobie však v 1. SC Malacky
berú ako príležitosť.

„My, tréneri, sa snažíme tento čas
využiť na individuálny rozvoj a vzde
lávanie. Absolvujeme rôzne kurzy
a webináre zamerané na fyzickú aj
mentálnu prípravu hráčov. Okrem
toho tré
nujeme našich zverencov
aspoň na diaľku. V pravidelných in
tervaloch im posielame zadania, kto
rých splnenie zdokumentujú na videu a pošlú nám ho na kontrolu,” na
črtol momentálnu situáciu šéftré
ner klubu Juraj Kašuba.
Kampaň malackého florbalové
ho klubu pre tohtoročné dve per
centá z dane má motto Pomôžte
nám opäť rozhýbať deti. Práve to
to bude jednou z najdôležitejších
úloh po obnove športovej činnosti
klubu po pandémii.
„Naším cieľom je po dlhej pohybo
vej odmlke opäť prilákať deti k špor
tu a všeobecne k pohybu,” uviedol
O. Divinský. V 1. SC Malacky pôso
bí via
cero mládežníckych tímov,
ktoré budú potrebovať financie na
úhradu prenájmov športovej haly
či na cestovanie na turnaje a súťaž
né zápasy. Tlačivo na poukázanie
dvoch percent z vašich daní pre
florbalový klub nájdete na stránke
www.1scmalacky.sk.
Atléti chcú aj naďalej
zbierať medaily

Atletický klub AC Malacky vy
chováva atlétov od najmenších
prí
pravkárskych kategórií až do
dospelosti. Jeho atléti patria me
dzi slovenskú elitu, o čom svedčia
mnohé úspechy z republikových
majstrovstiev alebo zahraničných
podujatí. Dve percentá z daní by im
pomohli, aby sa vedeli pripravovať
ešte efektívnejšie.
„Finančné príspevky z dvoch per
cent z daní plánujeme investovať do
skvalitnenia športovej prípravy na
šich členov. Najväčšími nákladmi

v našom klube sú prenájmy športo
vísk pre všetky vekové kategórie at
létov a starostlivosť o športový are
ál na ZŠ Záhorácka, čiže o atletickú
dráhu, sektory jednotlivých disciplín
a o priľahlú trávnatú plochu. Medzi
hlavné investičné priority patrí kon
cepčné zlepšovanie tréningových
podmienok a investície do materiál
neho vybavenia klubu,” uviedol tréner AC Malacky Petr Filip.
Aktuálna epidemiologická situá
cia a s ňou spojené opatrenia spô
sobili značné výpadky v klubovom
rozpočte pre malackých atlétov.
„Menšia bola dotácia od mesta,
rovnako menej peňazí na fungovanie
športových tried so zameraním na
atletiku poskytol Slovenský atletický
zväz. Chýbajú nám takisto členské
príspevky, pretože u väčšiny členov
bola z dôvodu protipandemických
opatrení prerušená ich aktívna špor
tová príprava. Neprajná situácia pre
zamestnancov a živnostníkov sa tak
tiež negatívne odrazila aj na našich
príjmoch z dvoch percent z daní,”
komentoval súčasný stav v klube
P. Filip. Ak chcete podporiť úspešné atletické talenty, formulár s údaj
mi na poskytnutie dvoch percent
z daní nájdete na webovej stránke
www.acmalacky.estranky.cz alebo na facebooku AC Malacky.
Hádzanárov čakajú
ďaleké cesty
Hádzanársky oddiel Strojára Ma
lacky bude po
prehrmení pan
démie potre
bovať finančné
prostriedky naj
mä na cestova
nie za súpermi.
V I. lige mužov je viacero súperov
z východného Slovenska a takisto
mládežnícke tímy čakajú zápasy ďa
leko od Malaciek.
Strojár sa dlhodobo venuje vý
chove mladých hádzanárov nielen
vďaka viacerým mládežníckym tí
mom, ktoré hrajú súťaže pod hla
vičkou Slovenského zväzu hádzanej
(SZH), ale aj cez projekty ako špor
tové krúžky v základných školách
Šporťáky, letný kemp hádzanárov
či každoročný Turnaj generácií. Aj
na tieto projekty poputujú peniaze
získané od podporovateľov klubu
z dvoch percent z daní.

Pripravuje sa atletický kemp
Atletický klub AC Malacky pripravuje tábor pre mladých atlétov nielen z AC, ale aj pre deti – nečlenov klubu, ktoré sa chcú venovať atletike. Bude sa konať od 18. do 24. júla v rekreačných priestoroch
Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie.
Kapacita je 65 detí, prednosť budú mať členovia AC Malacky. Cena
vrátane cesty, ubytovania a stravy je 149 €. Na deti budú dozerať profe
sionálni tréneri a inštruktori.
Záujemcovia môžu napísať mail na tabor.zafenix@gmail.com s kó
piou na filip.petr@zs4malacky do 15. júna.			 -mb-

Formulár, cez ktorý môžete pod
poriť našich mladých hádzanárov
v ich športovom rozvoji, nájdete na
stránke www.handballmalacky.sk
v sekcii na stiahnutie.
Stolní tenisti budú po obnove
činnosti potrebovať podporu

Stolní tenisti MSK Malacky majú pre protipandemické opatrenia
obmedzenú športovú činnosť klu
bu, v stolnotenisovej hale sa aktu
álne netrénuje vôbec. Po odznení
opatrení sa však vrátia na scénu
všetky tímy MSK Malacky, klub bu
de rovnako pokračovať vo výchove
mladých stolných tenistov. Aj preto
budú v klube radi za každý príspe
vok z dvoch percent z daní, tlačivo
na ich poskytnutie pre MSK nájdete
na stránke www.mskmalacky.sk.
Podporiť môžete aj
futbalové talenty

Futbalový
klub Žolík Ma
lacky sa dlho
dobo venuje vý
chove mladých
futbalistov už od
prípravky. Z nie
ktorých hráčov
vyrástli profesionáli, iní sa futbalu
doteraz rekreačne venujú aj vďaka
práci trénerov zo Žolíka Malacky.
V klube aktuálne funguje viac ako
desať tímov, ktoré v rôznych súťa
žiach súperia so svojimi rovesníkmi
zo Záhoria i mimo neho.
„Čo sa týka športovej stránky, naj
viac nás stojí doprava a cestovanie
za súpermi. Napríklad keď v II. lige
dorastu cestujeme do Považskej Bys
trice, len výjazd na tento zápas stojí
700 €. Lacné nie sú ani prenájmy te
locviční či prenájom umelého ihriska
v zimnom období,” hovorí predseda
Žolíka Malacky František Lörinczi.
Prostriedky z dvoch percent
z daní klub využije aj na zázemie
pre mladých futbalistov. „Plánuje
me nakúpiť traktorovú kosačku, ver
tikutátor, vyrovnávací valec. Financie
si vyžaduje aj údržba zavlažovacieho
systému či trávniku pre prípravky na
ZŠ Záhorácka,” dodáva F. Lörinczi. Aj
vaše dve percentá im pomôžu vy
hrávať a hýbať sa.
Formulár na poskytnutie dvoch
percent Žolíku nájdete na stránke
www.skzolikmalacky.sk.
Karatisti sa pobijú
o ďalšie úspechy

Karatisti
Strojára Malac
ky aktuálne pre
protipande 
mické opatre
nia nesúťažia,
no po kríze sa

opäť pobijú o ďalšie úspechy. Na
teraz však súťažia netradične len na
monitoroch.
„Na Slovensku už sú pokusy o vi
deosúťaže v karate. Na jednej sme
sa už zúčastnili, ale z nášho pohľadu
to nie je veľmi prínosné, keďže karate
je najmä o boji so súperom,” uviedol
Ivan Sivák z karatistického oddielu
Strojára Malacky. Aktuálna nepriaz
nivá pandemická situácia a s ňou
späté opatrenia sa negatívne odra
zili aj na finančnej stránke oddielu,
keďže karatisti stratili príjmy najmä
z členského, naopak, niektoré vý
davky ostali. Príjmy z dvoch percent
z daní karatistom pomôžu ku kúpe
kvalitnejšieho vybavenia. „Peniaze
z dvoch percent budeme investovať
do nového vybavenia, aby sme mohli hneď po otvorení telocvične pri
pravovať pretekárov,” hovorí I. Sivák.
Ak chcete podporiť karatistov
Strojára, tlačivo na poukázanie
dvoch percent z daní pre tento od
diel nájdete na facebooku Strojár
Malacky – Karate.
Oba boxerské kluby
si zaslúžia podporu

V Malackách fungujú dva bo
xerské kluby úspešné na Slovensku
aj v zahraničí. Boxing club-Robot
nícka telovýchovná jednota (BCRTJ) a Alpha Boxing Club repre
zentujú naše mesto vo viacerých
kategóriách.
V ťažkých časoch obmedzených
a takmer nemožných tréningov po
trebujú podporu verejnosti, aby po
obnove súťaží mohli pokračovať
v činnosti. Formuláre pre poskytnu
tie dvoch percent z daní pre BC-RTJ
Malacky a Alpha Boxing Club Ma
lacky nájdete na ich facebookových
stránkach.

V našom meste pôsobí oveľa
viac klubov, než nám dovoľuje
spomenúť priestor v novinách
– lukostrelci, vodní motoristi,
cyklisti, kynológovia, športoví
strelci, turisti a ďalší. Vopred
ďakujeme každému, kto sa
rozhodne podporiť ktorýkoľvek z malackých športových
klubov. Šport v súčasnom období prežíva zdrvujúce obdobie a aj vaše dve percentá pre kluby pomôžu vrátiť
sa späť do života a prinášať
zdravý pohyb pre deti, mládež i dospelých športovcov.
Ďakujeme.
M. Binčík
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