
Štefánik bol na Slovensku aj po 
svojej predčasnej smrti v  roku 1919 
veľmi obľúbený. V mnohých mestách 
a obciach mu stavali sochy, busty či 
pamätníky. Jeho sochu chceli mať 
aj Malačania. Ako uvádzajú Malacké 
pohľady, v našom meste sa v 30. ro
koch 20. storočia konala zbierka na 
pomník, ktorú zorganizovali študenti 
zo Spolku záhorských akademikov. 
Počas študentských dní v júni 1932 
sa za účasti študentov zo širšieho 
okolia vyzbieralo 1500 korún. Táto 

suma tvorila základ fondu pre po
stavenie sochy. Socha vznikla v roku 
1943 v ateliéri akademického sochá

ra Vojtecha Ihriského, ktorý je spolu
autorom aj známej sochy sediaceho  
Pavla Országha Hviezdoslava v Brati
slave neďaleko Slovenského národ
ného divadla. Pieskovcového Šte fá
nika v nadživotnej veľkosti osadili na 
dnešnom Mierovom námestí. Stál 
na vysokom podstavci, opierajúc sa  
o meč. Veľký podiel na jej postavení 
mal aj Spolok vyslúžilých vojenských 
frontových bojovníkov generála Šte

fánika v Malackách. Slávnostné od
halenie sochy, ktorému predchádzal 
sprievod ulicami mesta, sa konalo 7. 
mája 1944.

Vymazať Štefánika z pamäti 
sa nepodarilo

Neprežila však ani 10 rokov. Po ná
stupe komunizmu sa okrem iného 
likvidovali aj Štefánikove sochy. Jed
ného rána, pravdepodobne v  roku 
1953, zostalo priestranstvo v centre 
mesta prázdne. Malacké pohľady 
citujú pamätníka: „Nastoupil jsem 
vo jenskou službu v Malackách dne  
1. listopadu 1952. Po několika dnech 
na vojně vybíral dozorčí důstojník ně
kolik dobrovolníků na nějakou práci. 
Tito dobrovolníci odešli po večerce  
a vrátili se pozdě v noci. Ze zvědavos
ti jsem se vyptával, co dělali, ale nikdo 

Pokračovanie na strane 4
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v budove Msú

Pre rekonštrukciu je odstavený 
výťah v  budove Mestského úradu 
Malacky. Práce potrvajú do 31. mája. 

Ešte stále je v  platnosti obme
dzený pohyb verejnosti po budove. 
Prosíme preto všetkých obyvateľov, 
aby zamestnancov mestského úra  
du kontaktovali telefonicky alebo 
mailom. Vstup do budovy iným oso
bám než zamestnancom je možný 
iba po dohode s príslušným zamest
nancom.

Msú – spojovateľ, informátor: 
034/79 66 100

Msú Malacky 

Zber objemného 
odpadu
III. obvod – sobota 15. mája
IV. obvod – sobota 22. mája
Bližšie informácie na str. 9

Tekos

Veriť, milovať, pracovať.
 Zrekonštruovaná socha 
 Štefánika stojí už 15 rokov

Bolo to pred 15 rokmi. Písal sa 30. apríl 2006 a na Mierovom námestí 
v Malackách sa v daždivom počasí odohrával historický okamih od-
halenia zrekonštruovanej sochy Milana Rastislava Štefánika. Hoci  
15 rokov nie je príliš dlhý čas, za ten čas dorástla jedna generácia a do 
mesta sa prisťahovalo veľa nových obyvateľov. Tento článok bude 
pre nich možno znamenať nové informácie a pre pamätníkov – verí-
me – príjemné spomienky.

Fyzické osoby s aktivovanou elektronickou schránkou a všetky právnické 
osoby na území mesta už dostali rozhodnutia v elektronickej forme. Daň je 
možné zaplatiť naraz alebo v dvoch splátkach. Prvú splátku je potrebné uhra
diť do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia a druhú splátku do 30. septem
bra 2021. Prosíme vás: 

•  uprednostnite bezhotovostnú platbu na účet mesta, 
•  platbu osobne v pokladni mestského úradu využite iba v nevyhnut-

nom prípade, 
•  označte si schránky a zvončeky,
•  pri preberaní zásielky majte rúško, respirátor alebo šatku,
•  pri podpise doručenky odporúčame mať vlastné pero.

Ďakujeme za vaše pochopenie a ústretovosť.               Msú

Deň našej 
planéty

Pred pár dňami sme si pripome
nuli Deň zeme. Jeho história siaha  
do roku 1969 a spája sa s  iniciatívou 
mierového aktivistu z  amerického 
Den  veru Johna McConnella. Prvý 
Deň zeme sa slávil v  San Franciscu 
22. apríla 1970. Ide o ekologicky mo
tivovaný sviatok, ktorý má upriamiť 
pozornosť na životné prostredie a je
ho ochranu.   

Deň zeme si každoročne pripomí
name aj v Malackách. Najväčším po
dujatím v minulých rokoch bol zábav
novzdelávací program pre žiakov 
a študentov na Šťuvíku, ktorý tradične 
pripravovalo centrum voľného času 
ako hlavný organizátor. Žiaľ, zo zná
mych dôvodov sa tento rok ani vlani 
nekonal. Bolo však niekoľko aktivít 
jednotlivcov a  menších skupín, kto
ré si zaslúžia našu pozornosť. Píšeme 
o nich na strane 6. 

Otázka, ktorú by sme si mali klásť 
často, nielen na Deň zeme, je: ako  
každý z  nás prispieva k  lepšiemu ži
votnému prostrediu? Pandémia, ob
medzenia a zníženie mobility síce zní
žili množstvo emisií z leteckej či auto
mobilovej dopravy, avšak prejavili sa 
iné negatíva. Ruku na srdce, koľkí z nás 
sme za posledný rok využili donášku 
jedla v jednorazových plastových oba
loch? Koľkí z  nás sme nakupovali cez 
internet a vzápätí vyhadzovali množ
stvo obalov, v ktorých nám kuriér ob
jednaný tovar priniesol? Ozaj, všimli 
ste si, koľko zahodených rúšok a  res
pirátorov sa povaľuje na chodníkoch 
či trávnikoch? 

Iné miesto pre život nemáme, len 
planétu Zem. Našim deťom a  vnúča
tám ju chceme zachovať čistú a zdra
vú. Svojou troškou môže prispieť kaž
dý. Napríklad triedením odpadu, čiže 
oddelením papiera, skla a  plastov. Aj 
tým, že do nových kontajnerov bude
me vynášať kuchynský odpad zo svo
jich domácností. Tým, že na ulici neza
hodíme papierik. Tým, že si nebudeme 
skracovať cestu cez trávnik. Aj malý 
čin je dôležitý. Veď aj more sa skladá 
z kvapiek. 

Ľ. Pilzová 

 Rozhodnutia k daniam
V najbližších dňoch začnú poverení zamestnanci mesta roznášať do 
domácností rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom (daň z ne-
hnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad). daňovníci 
dostanú rozhodnutie do vlastných rúk. 
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Ako sme v marci informovali, stro
mom na ulici Ferdiša Kostku sa ľahšie 
dýcha. Javorom v úseku od Floriána 
po kino odstránili z  okolia kmeňov 
betón, kamene a  mreže. Namiesto 
toho dostali novú zeminu a v týchto 
dňoch pribudli už aj okrasné trávy.  
Lavičky síce zostali, avšak sú mier
ne premiestnené, aby zostalo dosť 
miesta aj pre chodcov.

-lp-/-otano-

novinky 
na Ferdiša 
kostku

Na jednom z  komínov nášho kaš
tieľa sa objavil tmavý fľak. Môže to 
následne spôsobiť opadanie omiet
ky a  prípadné poškodenie strechy, 
kam by mohlo znova zatekať?

Našťastie, nič také nehrozí. Tmavé  
miesto na komíne spôsobili nečistoty,  
ktoré sa na omietke zachytili z ovzdu
šia. O danom stave vieme a už bol vy
daný pokyn na očistenie steny komína. 

-red-

od 1. mája začne platiť novela 
stavebného zákona, ktorá výraz-
ne rozširuje kompetencie samo-
správy.

Podľa doterajšej legislatívy môžu 
iniciovať odstránenie nelegálnej re
klamnej stavby len vlastníci alebo 
prenajímatelia pozemkov, na kto

rých tieto stavby stoja. Po novom 
bude môcť iniciovať odstránenie aj 
obec, na území ktorej sa stavby na
chádzajú. 

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 súhla - 
su s odstránením reklamnej stav-
by. Mestský úrad je v zmysle tej-
to novely pripravený postupne 
odstraňovať všetky reklamné 
stavby na náklady ich vlastníkov. 
Ak nepovolenú reklamnú stav-
bu vlastník dobrovoľne odstráni 

do 1. mája, predíde tým zvýšenej  
pokute, kto rá môže podľa spo-
mínanej no vely dosiahnuť výšku 
až 1 350 €. 

Reklamné stavby sa po novom 
majú povoľovať len na dobu určitú, 
najviac na tri roky. Doteraz sa mohli 
povoľovať aj na dobu neurčitú.

-lp-

 Mesto vyzýva vlastníkov  odstrániť
nepovolené  reklamné stavby

PýTATe sA

 Ďakujeme 
 za bezplatnú 
 dezinfekciu 

Členovia občianskeho združenia dobrovoľná civil-
ná ochrana počas posledného aprílového víkendu 
bezplatne dezinfikovali verejné priestory v meste. 

Postupne vydezinfikovali mobiliár a športoviská v Zá
mockom parku (detské ihrisko, hádzanárske ihrisko), au
tobusové zastávky, multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Štú
rova a mobiliár na Ferdiša Kostku, Záhoráckej, Brnianskej, 
na Kláštornom námestí, na Mierovom námestí, na sídlisku 
Juh a v parku na Břeclavskej.  

Dobrovoľnej civilnej ochrane ďakujeme za nezištnú  
pomoc.  

Text: -mb-, foto: dobrovoľná civilná ochrana

Začína sa 
asistované 
sčítanie

V pondelok 3. mája sa začína asis
tované sčítanie obyvateľov, ktoré  
potrvá do 13. júna. Je určené pre tých 
obyvateľov Malaciek, ktorí sa nemoh
li, prípadne nevedeli sčítať sami.

obyvateľ môže prísť na kon-
taktné miesto, kde sa sčíta (sám 
alebo s pomocou povereného pra
covníka). starším a imobilným oby-
vateľom mesto poskytne asisten-
ta. Ten príde za obyvateľom domov  
a spolu vyplnia potrebné údaje.

kontaktné miesto je vytvorené 
v Mestskom úrade Malacky 
na Bernolákovej ulici:

prízemie, č. dverí 23
poschodie, č. dverí 129

kontaktné miesto:
034/79 66 118
034/79 66 147
034/79 66 163

kontakty – žiadosť o asistenta: 
034/79 66 100
034/79 66 120

Mail: sodb2021@malacky.sk 
-red-

VŠIMlI sMe sI
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Atletický ovál v  Zámockom par
ku má šírku na plnohodnotných 6 
dráh. Je to zároveň jediný atletic
ký štadión v okrese so 400metro
vým bežeckým okruhom. Keďže pri 
prvej dotá cii (Slovenský atletický 
zväz) sme do stali nižšiu sumu, mesto 
zvažovalo prípadné zúženie rozsa
hu rekonštrukcie. Zväz však naďalej 
podmieňuje dotáciu nielen rekon
štrukciou atletickej dráhy, ale aj vy

budovaním technických sektorov. Pri 
odhadovaných nákladoch vyše mi
lióna eur a odrátaní dotácie od zvä
zu 250 000 € by muselo mesto platiť 
okolo 880 000 €, čo je nereálne. Pre
to samo správa požiadala o finančnú 
injekciu z Fondu na podporu športu 
(FPŠ), kde sa dá získať až polovica 
potrebnej sumy. „Našou povinnosťou 
je pokúsiť sa uchádzať o každú jednu 
možnosť získania peňazí do rozpočtu 
mesta. Nevieme, či budeme úspešní. 
Neskôr ešte budeme mať možnosť roz
hodnúť sa, ako budeme ďalej postupo
vať. Samozrejme, budem rešpektovať 
názor zastupiteľstva,” povedal primá
tor poslancom. 

odhadované náklady by sa te da 
v  ideálnom prípade „vyskladali”  
takto: 
250 000 € – Slovenský atletický zväz
440 000 € – Fond na podporu športu 
440 000 € – mesto

Predseda komisie pre šport a mlá
dež Anton Pašteka priznal, že členo
via komisie o tejto téme dlho disku
tovali: „Zaznel aj názor, že technické 
sektory budú nerentabilné, pretože 
nebudú využité. V tejto chvíli potrebu
jeme zrekonštruovať dráhu. Radi by 
sme mali krásny atletický štadión, ale 
reálne zvážme finančné podmienky 
mesta.”

Ak mesto dostane dotáciu od FPŠ, 
poslanci mestského zastupiteľstva 
rozhodnú, či sa rozsiahla rekonštruk
cia bude napokon realizovať. Ak ju 
mesto nedostane, poslanci rozhod
nú, či sa projekt zúži na lacnej šiu al
ternatívu. Definitívne slovo k realizá
cii projektu teda padne až po verdik
te FPŠ k žiadosti Malaciek o dotáciu. 

Text a foto: Ľ. Pilzová 

V krátkom čase po vyjdení tohto čísla Malackého hlasu sa 
otvárajú detské jasle. Zariadenie už dostalo všetky potreb-
né povolenia a  aktuálne sa dokončujú posledné činnosti 
(nábytok, čistenie, vonkajšie úpravy). Jasle majú kapaci-
tu 20 miest (dve triedy po 10 detí vo veku od jedného do 
troch rokov).

-lp-/-otano-

Druhou cyklotrasou v poradí bu
de Družstevná–Radlinského, treťou 
Partizánska–Cesta mládeže. Aktuál
ne sa zvažujú možnosti ďalších úse
kov. Priaznivcom cyklodopravy ešte 

pripomenieme už medializovanú 
in formáciu, že v  meste vyrastie päť 
moderných a  bezpečných krytých 
cykloprístreškov. 

-lp-/-otano-

o budúcnosti atletickej 
dráhy v Zámockom parku

Plány na rekonštrukciu atletickej dráhy v Zámockom parku stále žijú. 
snaha získať peniaze z externých zdrojov má rôzne úskalia. Z poža-
dovanej sumy 400 000 € od slovenského atletického zväzu sme do-
stali 250 000 €, navyše s podmienkou, že okrem rekonštrukcie dráhy 
sa vybudujú nové technické sektory (skok do diaľky, skok do výšky, 
hod diskom, vrh guľou, hod oštepom). Takáto rozsiahla rekonštruk-
cia by si však vyžiadala aj posun futbalového trávnika a opravu jeho 
podložia. náklady by v  tomto prípade presiahli sumu milión eur, 
takže mesto sa usiluje o ďalšie finančné zdroje. Mestské zastupiteľ-
stvo preto schválilo predloženie žiadosti o ďalšiu dotáciu, tentoraz 
z Fondu na podporu športu.

 Prvá cyklotrasa je
 už vo výstavbe

na Pezinskej ulici sa začali práce na prvej z  pripravovaných mest-
ských cyklotrás. Povedie do priemyselného parku. súčasťou zmien na 
Pezinskej bude aj výstavba nových parkovacích miest. Pribudne tiež 
nové verejné osvetlenie v úseku od križovatky Pezinská–Továrenská 
po bývalú pumpu Jurki.

Projekt Cyklotrasa Pezinská–priemyselný park je podporený z Európskeho fondu regi
onálneho rozvoja pro stredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

otvárame jasle

Projekt Malacky – Zariadenie starostlivosti pre 
deti do 3 rokov je podporený z Európskeho fon
du regionálneho rozvoja prostredníctvom Inte g
rovaného regionálneho operačného programu.

Marián Haramia: 
Každé nové športovisko si zaslúži 
podporu. Ak sa pristúpi k  rekon
štrukcii, športovisko by malo mať 
medzinárodné normy, aby sa tam 
mohli konať  súťaže vyššej úrovne. 
katarína Trenčanská: 
Do oblasti športu išla úctyhodná 
podpora vrátane atletickej dráhy 
v  ZŠ Záhorácka a  pripravovanej 
športovej arény. Máme tu aj iné pro
jekty, ktoré boli pozastavené kvôli 
pandémii. Preto som za odloženie 
celého strategického doku mentu 
a možno v budúcnosti prídu ďalšie 
možnosti na čerpanie dotácií.
daniel Masarovič: 
Komisia pre vzdelávanie podpo
ruje rekonštrukciu a  zachovanie 
atletickej dráhy, avšak vytvorenie 
sektorov vnímame ako potenciálny 
konflikt futbalistov a atlétov. Jednu 
plochu budú totiž využívať dva roz
dielne športové oddiely. Pozornosť 
by si zaslúžila aj kultúra, napríklad 
chýbajúci kultúrny dom.
Jozef Mračna:
Poznáme štadióny Interu Bratislava 
alebo v  Ostrave, kde sú spolu fut
balové ihrisko aj atletická dráha. 
Projekt rekonštrukcie by pozdvihol 
atletiku, vniesol by do Malaciek 
športový život. 
Pavol Tedla: 
Uvedomujem si, že na jednom prie
store by boli dva veľké kluby. Naši 
atléti s úspechmi a dlhodobou tra
díciou by podľa mňa privítali rozší
renie podmienok na športovanie. 
Ak nepožadujú technické sektory, 
radšej ustúpme a  otočme pozor
nosť ku kultúrnej komunite.

Z dIskusIe V MsZ
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nic nechtěl říci. Až druhý den mi ka
marád zdělil, že sundali a zakopali so
chu M. R. Štefánika, která stála u vás v 
malém parčíku. V tomto parčíku ji za
kopali a že o tom nesmí mluvit.”

Ďalší pamätník podľa Malackých 
pohľadov spomína takto: „Vedel som 
presne, kde tá socha leží, ešte kým ju 
na šli. Mám v živej pamäti, jak bola 
vy kopaná jama, než to zasypali, a tá 
socha tam ležala. Mal som 8–9 rokov.” 
Iný Malačan o tejto udalosti hovorí: 
„Sťahovali ho (Štefánika) traktorom 
dole. Ten traktor mal takú gurtňu, obe
sili mu ju okolo krku, traktor potiahol 
a on spadol. Potom sochu zakopali, 
hlava pritom odletela. To si pamätám, 
videl som to, ale utekal som jak blázon, 
lebo som vedel, že je to nebezpečné.” 
Aj tento muž tvrdil, že socha tam istý 
čas ležala zvalená, kým ju zakopali.

Milan Rastislav Štefánik mal podľa 
predstáv komunistov zmiznúť z  na
šej histórie aj z  pamäti. Jeho meno 
i odkaz sa však potajomky zachová
vali v  rodinách. Viacmenej tajne sa 
chodilo aj na jeho bradliansku mo
hylu. Mimochodom, okolo nej sa 
šírila legenda, podľa ktorej vraj istí 
ľudia liali na travertínový pamätník 
na Bradle kyselinu, aby sa rozpadol. 
Našťastie, podľa všetkého to nebola 
pravda. Jediné vyobrazenie Štefáni
ka na verejnosti počas socializmu sa 
akoby zázrakom podarilo zachovať 
v Myjave. Aj dnes nájdete jeho bustu 
na pôvodnom mieste pri tamojšom 
evanjelickom kostole.

dobrodružné hľadanie sochy 
Ďalší osud sochy bol zaujímavý, 

ba až dobrodružný. Podľa jednej 
z nepravdivých verzií ju dokonca ho
dili do vody. Pri zrútení sa vraj socha 
rozdelila na tri časti. Hlava sa niekam 
odkotúľala, niekto si ju vzal a podľa 
pamätníkov by mohla byť dodnes 
niekde schovaná a zachovaná. Istý 
čas stál v parčíku podstavec bez so
chy, neskôr, v  70. rokoch, tu bolo 
umiestnené dielo Mierové plamene. 

Časti sochy sa našli na jeseň 2002 
zakopané neďaleko svojho pôvod
ného miesta. Objavili ich robotníci 
pri výkopových prácach, keď sa za  
čal stavať Inkubátor. Na verejnosť sa 
tak znovu dostal podstavec a  časť 

trupu Štefánikovej sochy. Chýbajú
ce ramená a  hlavu sa podujali hľa
dať malackí skauti so svojím vodcom 
Gordonom (Kamilom Ftáčnikom). 
Robili sondy do hĺbky jedného met
ra, avšak bezvýsledne. Vtedajšie ve
denie mesta sa preto rozhodlo in
vestovať financie do chýbajúcich 
častí sochy.

opäť na svojom mieste 
Vrchnú časť nanovo vytvoril aka

demický sochár Juraj Gavula. Malacký 
hlas v apríli 2006 v tejto súvislosti na
písal: „Celý rok trávil hľadaním podob
ného materiálu, z akého bola socha vy
tesaná. Pieskovec pochádzal z českých 
lomov a  na rekonštrukciu bolo treba 
nájsť vhodný druh i odtieň. Pôvodný 
zámer bol taký, aby zrekonštruovaná 
socha nepôsobila kompaktne, ale aby 
bola v  dvoch podobných odtieňoch. 
Kritické obdobie zatracovania nášho 
velikána tak malo zostať zapísané as
poň na vzhľade sochy, aby aj naši po
tomkovia pri pohľade na ňu hneď zisti
li, že čosi bolo pôvodné, čosi zrazu chý
balo a neskôr sa dopracovalo.”

Pri dnešnom pohľade na sochu 
zistíme, že tento zámer nevyšiel a so  
cha pôsobí po farebnej stránke kom
paktne. Slávnostne ju odhalili 30. 
apríla 2006 za prítomnosti mimo
riadne vzácneho hosťa – pranetere 
M. R. Štefánika Tamary Dudášovej. 
Vtedy okrem iného povedala: „Vzdá
vam veľkú úctu vám, Malačanom, le  
bo ste dokázali niečo, čo Bratislave 
chýba. Odviedli ste kus veľkej práce. 
Dúfam, že trvalý odkaz môjho predka 
– Veriť, milovať, pracovať! – bude vzo
rom aj pre budúce generácie. Bola to 
osobnosť veľkých rozmerov, ktorá za 
svoj krátky 39ročný život stihla to, čo 
by iní nestihli ani za štyri životy.”

Keď občas pôjdete okolo sochy, 
spomeňte si na jej pohnutý osud pl
ný zvratov. Presne taký mal aj gene
rál Štefánik.

Ľ. Pilzová 
s využitím článkov 

Generál Štefánik sa vracia do Malaciek 
(Malacký hlas č. 8/2006, autorka T. Búbelová), 

Dočkal sa! (Malacký hlas č. 9/2006, autorka  
L. Vidanová) a Socha Milana Rastislava 

Štefánika (www.malackepohlady.sk, 
4. mája 2009, autor M. Macejka). 

 Veriť, milovať, pracovať.  Zrekonštruovaná 
socha  Štefánika stojí už 15 rokov
Dokončenie zo strany 1

Pôvodná Štefánikova socha. 
Foto: archív MCK – Múzeum M. Tillnera

Odhalenie pôvodnej sochy v roku 1944. 
Foto: archív MCK – Múzeum M. Tillnera

Odhalenie zrekonštruovanej sochy v roku 2006.  Foto: S. Osuský 

Časti pôvodnej sochy, 
ktoré sa našli počas 
výkopových prác v roku 
2002.

Foto: S. Osuský
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Knižnica ponúka čitateľom novin
ku – elektronické knihy, tzv. eknihy. 
Vypožičať sa dajú prostredníctvom 
online katalógu knižnice, pričom na 
výber je vyše 10tisíc kníh. Čítať sa 
dajú cez notebook, tablet, smartfón 
alebo čítačku. Výpožičná doba je 31 

dní a počas nej je možné čítať až tri 
tituly súčasne bez nutnosti pripoje
nia na internet. Na 32. deň sa ekniha 
sama vymaže z aplikácie. Viac infor
mácií: www.kniznicamalacky.sk, 
prí padne facebooková stránka kniž
nice  Malacky.         MCk

Prosíme, dodržiavajte
podmienky

•   otváracie ho diny   
pondelok–piatok 09.00–12.00 h 
a 13.00–17.00 h, 

•   odstup minimálne 2 metre, 
•   počet osôb je vymedzený plo

chou podľa aktu álnych platných 
naria dení, 

•   povinnosť mať ochranu dý cha-
cích ciest podľa aktuálnych plat
ných nariadení, 

•   pred vstupom použite pripravený 
dezinfekčný prostriedok, 

•   buďte ohľaduplní a nezdržiavaj - 
te sa dlhšie, než je nevyhnutné.

ste u nás vítaní, tešíme sa na vás.
MCk

Tri triedy škôlkarov naplnia veko
vo zmiešané skupiny, keďže jedným 
z  tradičných princípov učenia je aj 
uče nie sa od staršieho dieťaťa, kama
ráta, človeka. Na túto prirodze nosť 
v  ľudských potrebách chce no vá 
škôl ka nadviazať aj v  ďalších aspek
toch vzdelávania a  výchovy. „Už sa
motný názov školského vzdelávacie
ho programu Cesta lásky vypovedá  
o výchove v kresťanskom duchu a po
núka tradičné a  zdravé hodnoty, ako 
sú láska a úcta k iným, k svetu, ale i se  
be samému. V pokojnej rodinnej atmo
sfére, využívajúc zážitkovú formu uče
nia, individuálny prístup a rešpektova
nie osobnosti každého dieťaťa budú 
deti vedené k  upevňovaniu imunity 
a  zdravia, k  vytváraniu priateľských 
vzťahov, k dobru, k solidarite,” hovorí 
riaditeľ školy Daniel Masarovič. Novú 
škôlku a jej deti ako jednu zo zložiek 
Spojenej školy sv. Františka Assiské
ho čaká pestrý komunitný život, za
pájanie sa do charitatívnej činností, 
zaujímavé krúžky, dokonca vlastná 
záhradka.

Milými malými sprievodcami po
čas celého obdobia pobytu detí v ma  
terskej škole budú kamaráti Terezka 
a  František – dve kreslené postavič
ky inšpirované sv. Františkom z Assisi 
a sv. Terezkou z Lisieux. Budú dobrými  
aj „maňuškovými” spojencami pani 
učiteliek pri ich práci, výchove a rie
šení rôznych situácií, ktoré detský 
svet prinesie. Terezka a František bu

dú tiež súčasťou pracovných materiá
lov pre deti. 

Písomné žiadosti o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie v  cir
kevnej materskej škole na školský rok  
2021/2022 sa budú podávať od 1. do 
16. mája doručením na vrátnicu cir
kevnej školy alebo poštou na adre
su školy, prípadne mailom na ms@ 
csmalacky.sk. Ďalšie informácie 
o prijímacom konaní sú dostupné na 
webe školy www.csmalacky.sk.

spojená škola sv. F. Assiského

 elektronické knihy 
v malackej knižnici

od septembra 2021 sa spojená škola sv. Františka Assiského popri 
základnej škole a  gymnáziu rozrastá o tretiu organizačnú zložku –
materskú školu. nová materská škola ponesie názov Materská škola 
nepoškvrneného srdca Panny Márie. na deti čakajú nové, moderné 
priestory, v ktorých sa bude realizovať výchovno-vzdelávací proces 
v tzv. centrách. V jednotlivých centrách si bude môcť samo dieťa zvo-
liť činnosť či aktivitu, ktorej sa chce venovať a prostredníctvom ktorej 
sa bude učiť – nadobúdať nové skúsenosti, zručnosti a návyky.

 Múzeum M. Tillnera, galéria  a TIk
 sú otvorené v obmedzenom režime

Zapojiť sa môžete do 3 kategórií:
•  príroda v Zámockom parku,
•  architektúra v Zámockom parku,
•  aktivity v Zámockom parku.

Svoje fotografie môžete posielať 
do 1. júna na mpohlady@gmail.com. 

Bude ich posudzovať odborná porota.
Podmienky súťaže:
•  fotografie musia vzniknúť do 31. má

ja v Zámockom parku,
•  každý autor môže v tomto období 

prihlásiť spolu maximálne 3 fotogra

fie (do jednej či viacerých kate górií),
•  zaslaná fotografia musí mať rozmer 

dlhšej strany minimálne 2000 px,
•  sprievodná správa musí obsahovať 

meno a priezvisko autora, dátum 
vzniku fotografie a určenie kategórie,

•  zaslaním fotografie autor súhlasí 
s použitím fotografie OZ Malacké  
pohľady na nekomerčné účely s li
cenciou Attribution Non Commer
cial (CC BYNC). Tento licenčný prvok  
umožňuje rozmnožovanie, vysta vo
vanie a rozširovanie diela za pod
mienky, že dielo bude použité iba  
pre nekomerčné účely. Typickým 
účelom použitia je výstava víťaz
ných fotografií alebo zverejne nie na  
webe s uvedením autora, prípadne 
dobročinná dražba.

Text a foto: Malacké pohľady

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

Jarná fotosúťaž:  Zámocký park

 nová materská  škola v Malackách
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Po dohode s  mestským úradom 
a  v  spolupráci s biológom Sloven
skej akadémie vied Marekom Semel
bauerom sa určili ich presné miesta. 

Dve skrýše pre užitočné druhy hmy
zu vznikli v blízkosti detského ihriska, 
tretiu nájdete pri chodníku smerom 
od kaštieľa k nemocnici. Projekt rea
lizovala mládežnícka iniciatíva EMY 
Team, ktorá sa venuje komunitným 
aktivitám a vzdelávaniu v oblasti en  
vironmentálnej výchovy a trvalo udr  
žateľného štýlu. 

Text: -lp-, foto:-otano-/Protect Work

V Zámockom parku pribudli tri domčeky pre hmyz. S nápadom prišlo 
občianske združenie Protect Work.

8/2021DEŇ ZEME DEŇ ZEME

Centrum voľného času v  Malac-
kách zorganizovalo pri príležitos-
ti Dňa Zeme 10. ročník tvorivej 
sú ťaže s názvom Zázraky z  odpa-
du. Zapojiť sa do nej mohli žiaci  
1. stupňa základných škôl a škol-
ských klubov z okresu Malacky. Pre 
pandémiu sa konala virtuálne a sú-
ťažiaci posielali fotografie svojich 
prác mailom.

Cieľom súťaže bolo vytvoriť z  odpa
dového materiálu kreatívne umelec
ké diela na ľubovoľnú tému. Do Cvečka 
prišlo takmer sto prác. Vznikli zo sta rého 
rýľa, látok, kartónu, starých platní, aloba
lu, gombíkov, konzerv, plastových vrch
nákov či fliaš. Porota ocenila 16 prác. 

Z Malaciek to boli de ti zo ZŠ Dr. J. Dé- 

 rera (Samuel Fábry – Vesmír, Michal Uh
rín – Včela), SŠ sv. F. Assiského (Matúš 
Trenčanský – Príroda, Tomáš Konvalina 
– Rybkostroj, M. Koščáková a T. Trokšiaro
vá – Jar) a ZŠ Záhorácka (2. B – Slniečko, 
jež ko a jabĺčka, Sovičky). Špeciálnu cenu 
za umeleckú in venciu získala Karolí na 
Prokop zo SŠ sv. F. Assiského v Ma-
lackách za dielo Strašidielko. Špeciál nu 
cenu CVČ dostali žiaci ZŠ Dr. J. Dérera 
v Malackách (Michal Šprocha – Železnič
ná stanica v  Malackách, Oliver Singer – 
Kaštieľ v  Malackách, Samuel Chmelík – 
Synagóga v Malackách) a dielo ECO auto 
druhákov ZŠ Záhorská Ves.

Víťazi si môžu prevziať diplomy a vec
né ceny v  budove CVČ v pracovných 
dňoch od 8.00 h do 17.30 h do 15. mája. 
Fotografie prác a zoznam ocenených 
nájdete na facebookovej stránke Cveč 
ka.

Text: P. Arpášová, foto: CVČ Malacky 

Aj z odpadu sa dajú robiť zázraky

Tohtoročný Deň zeme sa z dôvodu stále platných obmedzení nie-
sol v znamení aktivít jednotlivcov, prípadne menších kolektívov. 
Školy si potrebu ochrany našej planéty pripomenuli prednáška-
mi, rozhovormi, žiackymi projektmi či brigádami. Centrum voľ-
ného času usporiadalo súťaž na tému Aj z odpadu sa dajú robiť 
zázraky. A potešujúcou správou je, že sa rozrástol počet hmyzích 
domčekov. K už existujúcemu, ktorý stojí v areáli Základnej školy 
na Záhoráckej ulici, pribudli ďalšie v Zámockom parku. Naopak, 
stále sa medzi nami nájdu aj takí, ktorým na našom spoločnom 
okolí nezáleží. Zostávajú po nich pohodené odpadky, pneumati-
ky či stopy po ich psoch. Následky ich ľahostajnosti a bezohľad-
nosti zachytil náš redakčný fotoaparát. 

 Deň Zeme: niekto upratuje a váži si  prírodu, iní ju bez hanby znečisťujú

Pri príležitosti Dňa zeme sa stretli členovia Malackého 
skrášľovacieho spolku (MSS) a Malackých zberačov. Ich cieľ 
bol jasný – vyčistiť lokalitu Tri duby.  Brigádovalo sa v lesíku  
smerom k Továrenskej a pri ohnisku. „V okolí ohniska a pri vo
de zvykne byť veľa odpadu, keďže tam ľudia chodia opekať,” po
vedala Mária Novotová z MSS. Dobrovoľníkov potešilo, že sa 
k nim pridalo ďalších 8 dospelých a 3 deti.

Najviac vyzbieraného odpadu tvorili plastové a sklenené 
fľaše, ďalej respirátory a  rúška, stavebný odpad, oblečenie, 
ba dokonca aj starý kočík. Ako nám dobrovoľníci povedali, 
boli by veľmi radi, keby raz v budúcnosti neboli ich brigády 
na Troch duboch potrebné. Žiaľ, zatiaľ sa každoročne pre
sviedčajú o opaku.

Text: P. Arpášová, foto: MSS 

Ku Dňu zeme priložili svoje šikovné ruky aj žiaci našich základných škôl. Náš objektív zachytil brigádu ôsmakov a deviatakov 
z cirkevnej školy, ktorí vyčistili priestor okolo vchodu do budovy.           Foto: M. Binčík

Dobrovoľníci vyčistili Tri duby

Hmyzí domček v Zámockom parku. 

 Domčeky pre hmyz

 Brigáda v cirkevnej škole
Hmyzí domček pri ZŠ Záhorácka.

Autori fotografií: Ľ. Pilzová, S. Osuský
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Jána Kollára
Ján Kollár – básnik, spisovateľ, po

litik, jazykovedec, evanjelický kňaz, 
predstaviteľ českého a  slovenského 
národného obrodenia proti maďari
zácii. Narodil sa 29. júla 1793 v Mošov  

ciach v Turci. Vzdelanie získal na gym
náziách v  Kremnici, Banskej Bystrici 
a na evanjelickom lýceu v Bratislave. 

Počas celého života presadzoval 
slovanskú vzájomnosť a  českoslo
venskú jazykovú jednotu. Svojou 
tvorbou ovplyvnil nielen slovenské 
národné hnutie, ale aj národné obro
denia v  iných slovanských krajinách, 
a to najmä tým, že spísal ucelenú filo
zofickú koncepciu dejín Slovanov.

Ako farár pôsobil viac ako tridsať 
rokov v Pešti, jeho chrám sa stal cen
trom pre budapeštianskych Slová
kov. Aj napriek spoločnému cieľu, 
te da pozdvihnutiu národného seba
uvedomenia Slovákov, nemal dobrý 
vzťah s  Ľudovítom Štúrom a  skupi
nou okolo neho. Kollár bol po celý ži
vot zástancom češtiny ako jazyka aj 
pre slovenský ľud, hoci nová generá
cia slovenských národovcov pracova
la na kodifikácii spisovnej slovenčiny, 
ktorá bola obyčajným ľuďom bližšia. 
Počas revolučných rokov 1848–1849 
pôsobil na cisárskom dvore vo Vied
ni ako dôverník vlády pre otázky Slo
venska. Z tohto postu sa snažil o sa
mosprávu Slovenska a o češtinu ako 
vyučovací jazyk pre slovenské školy.

Ako básnik vytvoril niekoľko desia
tok pronárodne orientovaných diel, 
z  ktorých najvýznamnejším je lyric
koepická skladba Slávy dcera. Kollár 
dožil vo Viedni, kde 24. januára 1852 
zomrel. Pochovaný je na Olšanskom 
cintoríne v Prahe. Meno tohto veliká
na nesie okolo sto slovenských ulíc 
a námestí, ale aj planétka.

Janka Kráľa
Najrevolučnejší spomedzi štúrov

cov, básnik – búrlivák. Aj tieto po
menovania má národný buditeľ a ro
mantický básnik Janko Kráľ. Narodil 
sa do rodiny mäsiara 24. apríla 1822 
v  Liptovskom Mikuláši. Základné 
vzdelanie nadobudol v  rodisku, ne
skôr študoval v Gemeri, Levoči, Kež
marku a na evanjelickom lýceu v Bra
tislave, kde sa stretol so štúrovcami. 

Ako jeden z prvých autorov začal 
tvoriť v štúrovskej slovenčine, a to už 
v roku 1843. O rok neskôr na protest 
proti odvolaniu Ľudovíta Štúra z bra
tislavského lýcea odišiel spolu s ostat

nými štúrovcami do Levoče. V tomto 
čase už patril k  najlepším básnikom 
svojej generácie, pomáhal založiť 
kultúrny a  literárny spolok Tatrín. 
Mal však veľmi zvláštnu povahu, bol 
tvrdohlavý a výbušný, čo neskôr za
čalo prekážať aj samotnému Štúrovi. 
Jeho povaha sa však hodila do revo
lučných rokov 18481849, keď viedol 
slovenské dobrovoľnícke družiny do 
boja proti Maďarom. Pred revolúciou 
sa za protiuhorské postoje a  burco
vanie Slovákov proti maďarskému 
útlaku dostal na 10 mesiacov do vä
zenia v Šahách. Ešte pred revolúciou 
sa túlal po celom Uhorsku a v tomto 
období vznikli jeho najkrajšie básne. 

Najznámejšími z   jeho diel sú Za
kliata panna vo Váhu a divný Janko či 
Jarná pieseň. Najväčšia česká spiso
vateľka Božena Němcová o ňom po
vedala: „Bystrá hlava, veľký cynik, divný 
chlap, ale básnik váš najväčší.“ 

Jeho tvorba ovplyvnila ďalšie ge
nerácie slovenských básnikov. Zo za
čiatku sa inšpiroval históriou a  písal 
epické básne s  touto tematikou, ne
skôr prešiel  ako väčšina štúrovcov  
k ľudovým motívom. V jeho básňach 

sa stretáva pesimizmus s  romantic
kým titanizmom – neohrozený hrdi
na bojuje za národ a pravdu. Okrem 
literatúry sa venoval aj prekladom, 
ako multilingválny človek vedel ho
voriť deviatimi jazykmi. 

Janko Kráľ bol zvláštny človek. Ne
nechal sa fotografovať ani portréto
vať. Zachovali sa len jeho podobizne 
na základe spomienok a výzoru jeho 
syna Mladena, ktorý bol básnikovi 
najviac podobný. Človek, ktorý celou 
dušou bojoval za národ, sa dočkal 
pocty v  podobe sôch, pomenova
nia parku v Bratislave či viac ako 80 
ulíc po celom Slovensku. Miesto jeho 
posledného odpočinku, žiaľ, zaniklo. 
O  jeho hrob v  Zlatých Moravciach 
sa za tvrdej maďarizácie nik nesta
ral, a keď prezident Masaryk inicioval 
jeho nájdenie, bolo už neskoro. Ďalšia 
iniciatíva prišla počas vojnového Slo
venského štátu, keď sa údajne poda
rilo nájsť básnikove pozostatky. V ru
kách mal však ruženec, čo vzhľadom 
na to, že bol evanjelik, príliš nesedí. 

Symbolický náhrobok Janka Kráľa je 
na Národnom cintoríne v Martine. 

Jánošíkova
„Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj 

zjedzte!“ Slová zbojníka a národného 
hrdinu Juraja Jánošíka pozná každý. 
Poznáme však jeho život?

Narodil sa v roku 1688 v lazoch po
vyše Terchovej, presný dátum nie je  
známy. Jeho život veľmi ovplyvnilo 
nepokojné obdobie protihabsbur
ských povstaní Imricha Tököliho 
a Fran tiška Rákociho. Juraj Jánošík sa 
už ako 18ročný pridal do kuruckých 
vojsk, ktorých cieľom bolo podporo
vať ľudové povstania. Poddaní chceli 
slobodu, zrušenie nevoľníctva a  lep
ší život. Možno toto a  možno túžba 
poznať nové kraje a zažiť dobrodruž
stvo lákalo mladého Juraja nechať sa 
zverbovať medzi kurucov. Po porážke 
kuruckých vojsk cisárskou armádou 
pri Trenčíne sa vrátil do Terchovej, no 
dlho tam nezotrval.

Jánošíka naverbovali do cisárske
ho vojska. Ako vojak bol najskôr hrad
nou strážou na zámku v Bytči, ne  
skôr strážil väzňov v  temnici. Práve 
tu spoznal zbojníckeho kapitána To
máša Uhorčíka, s  ktorým sa spriate
lil a dal sa na zboj. Dokonca údajne 
spolu pašovali kone z Poľska. Najprv 
bol Jánošík iba členom Uhorčíkovej 
zbojníckej družiny, po jeho odchode 
sa stal kapitánom. Zbojníci dokonca 
museli odriekať prísahu, čím potvrdi
li vernosť svojim kamarátom v zboji. 
Okrem Jánošíka bolo v družine okolo 
20 ďalších členov. Prepadávali grófov, 
zemanov a kupcov pod Tatrami i na 
Orave. Najslávnejšieho zbojníka prvý 
raz zajali na jeseň roku 1712, keď sa 
po prepade banskobystrických kup
cov skrýval u Uhorčíka v Klenovci pri 
Rimavskej Sobote. Po zásahu podžu
pana a po tom, čo šikovne preukázal 
svoju nevinu, sa dostal na slobodu. 
Definitívny koniec nastal v roku 1713, 
keď ho dolapili a  uväznili v  Liptov
skom Mikuláši. Za zbojníctvo ho po
pravili 18. marca 1713, predtým ho 
mučili pálením, trhaním nechtov či 
drvením končatín.

Jánošík sa stal symbolom boja za  
sociálnu rovnosť. Jeho postava v idea  
lizovanej hrdinskej podobe sa sta
la v  slovenskej romantickej literatú
re symbolom boja za svojbytnosť. 
O  Jánošíkovi písali Ján Botto, Samo 
Chalupka či Pavol Jozef Šafárik. Bol 

námetom pre slávny muzikál Na skle 
maľované či veselohru Radošinského 
naivného divadla Jááánošík. Na Slo
vensku je takmer 50 ulíc s  jeho me
nom.

Jesenského 
Janko Jesenský bol slovenský 

bás nik, prozaik, advokát a preklada
teľ. Rodák z  Martina pochádzal zo 
šľachtického rodu Jesenských. Jeho 
otec Ján JesenskýGašparé bol ad
vokátom a národovcom, stál za Me
morandom slovenského národa 
a Ma ticou slovenskou.

Základné vzdelanie získal v Marti
ne, neskôr študoval v Banskej Bystri
ci, Kežmarku a Rimavskej Sobote. Za 
advokáta študoval v Prešove, rumun
skom Kluži a v Budapešti. Ako práv
nik pôsobil vo viacerých slovenských 
mestách, komplikácie v  jeho živote 
nastali počas prvej svetovej vojny. Je
senský bol pre protimaďarské posto
je obvinený z vlastizrady a odvelili ho 
na ruský front, kde padol do zajatia. 
Vo svojej činnosti proti Uhorsku a za 
vznik slobodného Československa 
pokračoval aj počas vojny. Redigo
val viacero časopisov a bol podpred
sedom pobočky Československej 
národnej rady v  Moskve. Po vzniku 
nového štátu sa aktívne podieľal na 
politickom aj kultúrnom živote – bol 
predsedom Spolku slovenských spi
sovateľov. V závere svojho života žil 
v  ústraní, no aj tak podporoval slo
venský protifašistický odboj.

Bol jedným z  najdôležitejších 
predstaviteľov slovenskej modernej 
poézie a prózy. Zomrel v  roku 1945 
v  Bratislave, je po ňom pomenova
ných 60 ulíc po celom Slovensku.

Text a neoznačené fotografie: 
M. Binčík

[6]
Ján Kollár.

Zdroj: Wikipedia

Janko Kráľ.
Zdroj: Wikipedia.

Ulica Jána Kollára.

Ulica Janka Kráľa.

Socha Juraja Jánošíka v  Terchovej. Autor  
fotografie: Miroslav Konfál

zdroj: www.beautifulslovakia.sk

Jánošíkova ulica.

Janko Jesenský.
 Zdroj: Wikipedia

Jesenského ulica.
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Zberný dvor na Partizánskej ulici 
od 1. apríla do 30. septembra 
pondelok – piatok 16.00 – 19.00 h
sobota 12.00 – 16.00 h

Výdaj zberných nádob
pondelok–piatok
7.30–10.30 h a 11.30–13.30 h

Zberný dvor Hlboká
celoročne 
pondelok – zatvorené
utorok–sobota 9.00–17.00 h

Čo sa môže kde 
odovzdať
iba na Zbernom dvore 
Partizánska: 
elektroodpad, použité jedlé oleje 
a  tu ky, šatstvo a  odpad s  obsahom 
škodlivín,

iba na Zbernom dvore 
Hlboká: 
drobný stavebný odpad, 

na oboch zberných dvoroch:
všetko ostatné, teda objemný odpad,  
biologicky rozložiteľný odpad zo zá
hrad a  parkov, kovy, papier, plasty, 
tetrapaky a sklo. 

Bližšie informácie: 
•  MsÚ Malacky, Útvar výstavby a ži

votného prostredia – 034/79 66 184
•  Tekos, oddelenie služieb zákazní

kom – 034/77 22 060
•  Zberný dvor Hlboká –   

034/77 22 511

Vo februári sa v  Ma
lackách rozbehol zber 
kuchynského odpadu.  
Hnedé kontajnery, roz
miestne né po meste, 
sú vyhradené pre urče
ný druh odpa du od fy
zických osôb. Nemôže 
sa do nich ukla dať od
pad z pod nikateľskej 
činnosti. Kontajnery sa 
pravidelne vyvážajú aj 
umývajú.

Prosíme vás, aby ste do hnedých 
kontajnerov dávali iba odpad, ktorý 
tam naozaj patrí. Papierové či igeli
tové obaly celý odpad znehodnocu
jú. Nepatria tam ani použité servítky 
či papierové vreckovky. Opakovane 
sa stáva, že po vysypaní kontajne
ra v  kompostárni v  Stupave sa zistí 

prítomnosť nevhodných materiá
lov. V takom prípade sa odpad musí 
znova naložiť a  vyviezť na skládku 
do Zohora. Zvyšujú sa tým nielen 
dopravné náklady, ale aj množstvo 
zmesového odpadu, za ktorý mesto 
platí prevádzkovateľovi skládky.

Kuchynský odpad je možné ukla
dať do hnedých kontajnerov v  bio
logicky rozložiteľných vreckách. 
Takisto je možné odkladať ho do 
vlastných nádob a podľa potreby ich 
vysýpať. 

III. OBVOD – 15. MÁJ 
Pristavené veľkokapacitné 
kontajnery: 
• Vinohrádok
•  gen. M. R. Štefánika – jasle, veteri- 

nár
•  gen. M. R. Štefánika – zastávka Ta

barín
•  Stupavská – bývalé Zberné surovi- 

ny
• trafostanica pri Betánii
•  Michala Tillnera 5219/19 – parkovis-

ko
• Štúrova – detské ihrisko a škola
• Štúrova – pri potoku
•  križovatka Štúrova–Boreckého– 

L. Novomeského 
•  trafostanica V. Clementisa–Jozefa 

Gabčíka–Ľ. Kukorelliho
• Kalista Orgoňa – parkovisko
• križovatka Jánošíkova–Príjazdná
•  križovatka Záhradná – Stromová –

Olšiny 
• križovatka Gaštanová – pri Hobbi

Ulice III. obvodu: 
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, 
Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromo
vá, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Bo
reckého, L. Novomeského, Jánoší ko va, 
V. Clementisa, Jozefa Gab číka, Jozefa 
Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša 
Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Or
goňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Šte
fánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Mi
chala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhrad
kárska osada Olšiny. 

IV. OBVOD – 22. MÁJ
Pristavené veľkokapacitné 
kontajnery: 
•  Záhradná–Jesenského–Dubovské

ho (pri detskom ihrisku)
• Sadová (pod lesom)
•  Dubovského (bytovky Voj. lesov)
• križovatka Rakárenská–Táborisko
•  Na majeri–parkovisko pri Vojen

ských lesoch
•  križovatka Rakárenská–Duklian

skych hrdinov
•  križovatka Tichá–Duklianskych hr

dinov
•  Duklianskych hrdinov 31 (oproti  

Fytopharme)
•  križovatka Oslobodenia–Legionár

ska
•  križovatka Rudolfa Dilonga – Nad 

výhonom
•  križovatka Hurbanova–Lesná–Bo

ženy Nemcovej
• križovatka Hurbanova–Janka Kráľa
• križovatka Hurbanova–Hlboká
• križovatka Písniky–Džbankáreň
•  križovatka Džbankáreň –Vysoká – 

Hlboká
• križovatka Hodžova–Hlboká

Ulice IV. obvodu: 
Oslobodenia, Legionárska, Nad výho
nom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Bo
ženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, 
Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, 
Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Ra
kárenská, Táborisko, Sadová, Dubov  
ského, Jesenského, Na majeri, Krátka.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Ma
laciek – fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavova
li odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov  
a pod.)
Do objemových kontajnerov patrí: 
nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do ko
munálneho odpadu ani do separovaného zberu.
Do objemových kontajnerov nepatrí: 
pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, ne
bezpečný odpad (farby, oleje a pod.). Nepatria sem ani konáre a iný biolo
gicky rozložiteľný odpad. Sú určené len na objemný odpad z domácností. 
Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne  
a zadarmo. Aj objemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory.

Stranu pripravila redakcia.

 Zber objemného odpadu

 Prevádzkové hodiny na zberných dvoroch

Igelitové vrecko znehodnotí celý 
obsah kontajnera na kuchynský 
odpad. 

 Do kuchynského odpadu
 nepatrí papier ani igelit

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

Medzi biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad patria:

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

Do biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu nepatria:

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

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

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

ská
•   Jánošíkova – Príjazdná
•   Štúrova – Boreckého

TEKOS
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„Už od škôlky som chcel byť mor
ským biológom. Na Slovensku však 
nemáme more, takže doma by som 
študovať nemohol. Keďže z  cudzích 
jazykov najlepšie ovládam angličti
nu a  škola v  Británii sa dá finančne 
zvládnuť vďaka študentskej pôžičke, 
prišlo mi to ako najvhodnejšie rieše
nie,” hovorí Matej Tomášek, študent 
morskej biológie a zoológie na Ban
gor University vo Walese.

Pragmatické dôvody uviedol aj 
Viliam Miklovič, študent sociálnych 
a politických vied a filozofie na Uni
versity of York. Britské univerzity 
vnímal ako kvalitnejšie v porovnaní 
s tými slovenskými a Anglicko naň
ho pôsobilo ako tolerantnejšia spo
ločnosť. Ako povedal, vyhovuje mu  

i geografická poloha Spojeného 
kráľovstva v Európe aj to, že sa tam 
dohovorí anglicky, čo bez problé
mov zvláda.

Študentke medzinárodných 
vzťa hov na University of Birming
ham Barbore Krasovej učarovalo 
Anglicko už v  jej 13 rokoch. Napl
no sa jej však zapísalo do srdca až 
v le te po maturite. Odišla tam vtedy 
cez prázdniny pracovať ako opatro
vateľka (aupair) a pri tej príležitosti 
sa jej podarilo precestovať časť kra
jiny. Na rozdiel od Mateja a Viliama, 
ktorí nastúpili na britskú univerzi
tu hneď po maturitnom ročníku, si 
Barbora najprv vyskúšala slovenský 
vysokoškolský systém. Neoslovila 
ju však kvalita výučby, preto sa po 
dvoch mesiacoch rozhodla z  našej 
univerzity odísť. „Odchod z  vysokej 
školy je ešte stále tabu téma, ale ne
mala by byť. Za mňa to bolo jedno 
z najlepších rozhodnutí v živote,” vra
ví Barbora.

Slovenská verzus 
anglická univerzita

„Prvý mesiac sa nesie v duchu so
cializácie a spoznávania sa s novými 
ľuďmi,” hovorí na úvod k  téme roz
dielov medzi slovenskou a britskou 
vysokou školou Barbora. Pomocnú 
ruku podáva študentom ich osob

ný tútor (personal tutor; profesor/
profesorka z univerzity), ktorého má 
každý z  nich pridelený a  stretávajú 
sa raz týždenne. Na univerzite sa 
okrem štúdia svojho odboru môžu 
jednotlivci zapojiť do spolkov (so
cieties). Môžu v  rámci nich športo
vať, vzdelávať sa mimo svojho od
boru alebo nájsť ľudí s podobnými 
názormi či záľubami.

Podľa Barbory je rozdiel v  prí
stupe vyučujúcich a v samotnom 
štúdiu: „Ide najmä o  samoštúdium.  
Je na mne, či jednému predmetu ve
nujem dve hodiny alebo osem hodín 
týždenne. Nikto ma nekontroluje, či 
som prečítala všetky povinné akade
mické články a  kapitoly kníh. Moja 
snaha sa však odrazí na seminá
roch, na  ktorých často diskutujeme, 
prípadne na výsledkoch z esejí na 
konci roka. Ani si nepamätám, kedy 
som sa naposledy musela niečo učiť 
naspamäť. Ide skôr o  to, ako téme 
porozumieť, vedieť argumentovať, 
analyzovať a  kriticky myslieť.”

Dodáva, že v Anglicku sa omno
ho viac rieši otázka mentálneho 
zdravia. Potvrdil nám to aj Viliam: 
„Bol som veľmi milo prekvapený, keď 
som zistil, ako veľa sa tu rozpráva 
o mentálnom zdraví. To je podľa mňa 
niečo, o  čom by sa malo diskutovať 
viac aj na Slovensku.”

Pandémia im štúdium 
veľmi nezmenila

Podobne ako na Slovensku, aj  
v  Británii presunul koronavírus 
prednášky do online priestoru. Ako 
nám prezradil Viliam, pozeranie 
prednášky cez internet preňho ne

bolo žiadnou novinkou: „Už aj pred 
pandémiou boli prednášky vždy na
hrávané.” On osobne však preferuje 
prezenčnú výučbu. „Praktické cviče
nia máme buď dopredu nahraté, ale
bo nás na ne môže ísť iba časť, pričom 
musíme mať negatívny test. Okrem 
toho mám viac práce, ako by som si 
želal,” vyjadril sa Matej. 

Barbora mala počas pandémie 
väčšinu prednášok a seminárov vir
tuálne. Zvykla si na tento spôsob 
výuky, ale už sa teší na stretnutia 
s  vyučujúcimi i  priateľmi naživo. 
„Obrovským rozdielom a  výhodou 
oproti Slovensku je fakt, že knižnice 
a  študovne ostali aj počas tvr dého 
lockdownu v novembri otvorené. Na
miesto pozerania prednášok a učenia 
sa v  izbe som mohla kedykoľvek 
zájsť na kampus a  stráviť deň tam, 
čo častokrát prispelo k  mojej pro
duktivite,” priznala Barbora. 

Internát či prenajatý byt/dom?
Názory našich respondentov sa  

v  otázke študentského bývania 
mierne odlišujú. Barbora okamžite 
odpovedá: „Dom,” a dopĺňa: „Prvý 
rok na internáte bol úplne odlišný 
od mojich očakávaní a  som rada, že 
v  ňom už bývať nemusím. Od sep
tembra si prenajímame s kamarátmi 
dom vzdialený iba pár minút od uni

verzity a  neviem si ho vynachváliť. 
Takto to tu zvyčajne funguje: prvý rok 
človek býva na internáte, aby sa spo
znal s novými ľuďmi, druhý a tretí rok 
si väčšina študentov prenajíma dom 
v blízkosti univerzity. Nie je nad to mať 
svoje súkromie, mini záhradu a krás
ny park menej ako minútu od domu.”

Opačný názor má Viliam: „Ja pre
ferujem skôr internát, pretože ho pre
vádzkuje škola. Cenovo to vyjde asi 
rovnako, ale škola je lepším prena
jímateľom. Sú tam jasne stanovené 
podmienky a  nemusím sa báť, že sa 
ma niekto bude snažiť obrať o penia
ze. Počul som veľa príbehov o  zlých 
prenajímateľoch, ktorí berú veľké zá
lohy a potom ani neopravia nefungu
júce spotrebiče. Keď žijete na interná
te, toto všetko má na starosti škola. 
Okrem toho vždy som blízko k univer
zitným budovám a knižnici.”

Pre Mateja sú rozhodujúcim fak
torom spolubývajúci: „Intrák vôbec 
nemusí byť zlý, ak sa tam zíde dobrá 
zostava. Väčšina internátov je o dosť 
lepšia ako na Slovensku alebo v Čes

ku a aj primerane stoja. Keďže je to 
univerzitná budova, platia tam prís
nejšie pravidlá. Domy pre študentov 
sú častokrát krajšie a  lacnejšie ako  
internáty. Poskytujú študentom tro
chu viac voľnosti. Jedinou nevýhodou 
je, že tam nemáme upratovačku. Tak 
si treba nájsť čistotných spolubýva
júcich. Minulý rok som býval v dome, 
kde nás po prvom lockdowne bolo  
asi štrnásť. Mal som tam pár nie veľ
mi poriadnych spolubývajúcich, a keď 
si jeden po sebe nespratal, neupratal 
si ani druhý, a tak to išlo ďalej. Tento  
rok sme iba štyria. Poznáme sa od 
prvého ročníka, takže sme dobrá par
tia. Všetci si vieme po sebe upratať.  

Je to sen. Takže radšej by som býval so 
správnymi ľuďmi v dome alebo byte 
ako na internáte.”

Chýba im aj  „vyprávjaňí”
Viliamovi chýbajú „šnicle”, lac

né vlaky a kamaráti. Barbore horal
ky, Matejovi kofola, parené buch
ty a slovenské čipsy. Všetci traja sa 
zhodli v tom, že im v zahraničí chý
ba záhoráčtina. „Je to celkom vtipné, 
pretože mi semtam ujde záhorácke 
„oné”, alebo iné slovíčko, ktorému 
nikto nerozumie,” smeje sa Barbora, 
ktorá v  súčasnosti býva v  prenaja
tom dome so Stredoslovákmi. Ma
tej zase učí svojich spolubývajúcich 
najpoužívanejšie záhorácke frázy, 
aby sa mal s kým rozprávať vo svo  
jej materčine.

Povinná výbava uchádzača 
o štúdium v Anglicku

Angličtina na komunikatívnej 
úrovni je určite to, čo prípadní uchá
dzači o  štúdium v Británii musia 
mať v  malíčku. Po odchode Veľkej 
Británie z  Európskej únie by pod
ľa Barbory a  Viliama mali záujem
covia v  prvom rade zvážiť svoju fi
nančnú situáciu. „Štúdium v Británii 

bolo vždy drahé, ale teraz slovenskí 
študenti stratili prístup k  štátnym 
pôžičkám. Plus sa im zdvojnásobilo 
školné,” hovorí Viliam. Matej dodá
va, že by sa mali pripraviť aj na to,  
že v  Spojenom kráľovstve sa jazdí 
vľavo: „Dodnes ma semtam skoro 
zrazí auto, lebo sa pozerám na zlú 
stranu, keď idem cez cestu.” Barbora 
zase pri spomienke na svoje prvé 
(a, samozrejme, upršané) tri týždne 
v  Birminghame odporúča do ba
tožiny pribaliť nepremokavú bun  
du a kvalitný dáždnik.

Text: P. Arpášová,
foto: archív B. Krasovej, V. Mikloviča

 a M. Tomáška

 Na štúdiá zakotvili v Británii
Mnoho mladých ľudí v súčasnosti zvažuje štúdium na vysokej ško
le v  zahraničí, najčastejšie asi v  Českej republike a Spojenom krá
ľovstve. Na svoje britské dobrodružstvo sa vydali aj Záhoráci 
 absolventi malackého štátneho gymnázia Barbora Krasová, Viliam 
Miklovič a  Matej Tomášek. Pre Malacký hlas prezradili, prečo sa 
rozhodli odísť na štúdiá do tejto ostrovnej európskej krajiny, ako  
sa im tam žije a čo im v zahraničí najviac chýba.

B. Krasová vpravo.

V. Miklovič.

M. Tomášek.
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Malacky sa aj tento rok zapá
jajú do súťaže Do práce na 
bicykli. Registrovať svoj tím 
môžete do 7. júna na stránke 
www.dopracenabicykli.eu. 

Tím má mať od dvoch do šty
roch členov. Okrem dobrého poci tu 

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. 

Súťaž Do práce na bicykli bude 
trvať od 1. do 30. júna. 

red

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

27. apríla uplynu
lo 5 rokov odo 
dňa, kedy nás na
vždy opustil man
žel, otec, dedo a 
svokor pán Jozef 
Kožuch. S láskou 
na neho spomínajú manželka Ale
na, dcéra Gabriela a syn Vladimír  
s rodinami. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba byť.
Láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budeš stále žiť.

24. apríla sme si pri
pomenuli smutné 5.  
výro čie, čo od nás 
na vždy odišiel milu  
júci manžel a  sta
rost livý otec Peter 
Furian. S láskou a úc  

tou spomínajú manželka Eva, dcé  
ra Erika a syn Rastislav.

11. apríla sme si 
pri pomenuli 1. vý
ročie, čo nás náh
le opustil manžel, 
otec, dedo, brat 
a  švagor Ladislav 
Jursa z  Malaciek. 
S  láskou spomínajú manželka, sy
novia, dcéra s  rodinami a  celá os
tatná rodina. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.

19. marca sme si 
pripomenuli 100. 
výročie narodenia 
našej milovanej 
mamičky a babič
ky Jozefy Tren
čanskej z  Mala
ciek. Zároveň sme si 27. apríla pri
pomenuli 20. výročie od chvíle, keď 
si ju Pán povolal k  sebe. S  úctou 
a  vďakou spomínajú dcéry, zaťo
via, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná 
rodina.

21. apríla uplynulo 
100 rokov od naro
denia našej mamy 
a  babky Emmy 
Oreskej, rod. Hau
serovej, z Malaciek. 
S láskou a úctou 
spomínajú dcéra Jana, syn Franti
šek a vnuci. Kto ste ju poznali, ve
nujte jej tichú spomienku.

Sú vety, 
ktoré im už nikdy nepovieme.
Sú chvíle,
na ktoré nikdy nezabudneme.
Sú okamihy,
na ktoré stále spomíname.

S  veľkým žiaľom 
v  srdci si 9. mája 
pr ipomenieme 
5. výročie úmrtia 
našej milovanej 
Gabiky Bakošo
vej z  Malaciek, 

ktorá nás opustila vo veku 31 rokov. 
26. apríla to bolo smutné 4. výročie 
odchodu našej milovanej Evičky 

Bakošovej, rod. 
Petríkovej, z  Ma
laciek, ktorá nás 
opustila vo veku 
55 rokov. Kto ste 
ich poznali, venuj
te im, prosím, ti

chú spomienku. S  láskou spomína 
celá smútiaca rodina.

Dúfam, že si už v nebi 
a pozeráš na nás zhora. 
Navždy Ťa milujeme – 
odkazujeme zdola. 
Budeš žiť v našich srdciach 
dovtedy, kým tu budeme, 
počkaj na nás tam hore, 
určite sa raz stretneme. 
16. apríla sme si pri
pomenuli 3 roky od  
úmrtia nášho otca, 
manžela, deda 
a  priateľa Jána Sá
mela. Kto ste ho po  
znali, venujte mu ti
chú spomienku. S láskou spomínaj
te s nami všetci, kto ste ho poznali.

SPOMIENKY

Starostlivosť o hrobové miesto

SME  tu  pre vás, stačí  zavolať:
 0948 917 916
EMAIL easyclean@easyclean.sk 
WEB www.easyclean.sk

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.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Veľa zdravia, lebo je vzácne. 
Veľa šťastia, lebo je krásne. 
Veľa lásky, lebo je jej málo. 

Všetko najlepšie 
k 67. narodeninám 
pani Anne Lich
novskej z  celého 
srdca želajú man
žel Anton, rodina 
Rigáňová a  ostat
ná rodina.

Mária Illá, Jozef Michalovič, Roman
ka Danihelová, Ján Planka, Marta 
Jurkovičová, Emília Mancová, Má
ria Gonšorová, Johana Kožuchová, 
Mária Rišková, Ružena Kačmárová, 
Anastázia Bartalská, Ján Zeman, 
Au gustin Greif

Pohrebná služba IVOS
Pohrebníctvo ECKER 

Jaroslava Kočnárová a Martin Ku
balík

 Rozdelený 
 obvod  MUDr. 
 Ondrovičovej

Keďže detská lekárka MUDr. 
On drovičová dlhodobo neordi
nuje, Odbor zdravotníctva Bra
tislavského kraja dočasne roz
delil jej obvod medzi ostatné 
le kárky.

•  Alojza Veselého, arm. gen. L. Svo
bodu, Mlynská, V. Clementisa – 
MUDr. Gajdová
•  Cesta mládeže, Veľkomoravská, Vi

nohrádok – MUDr. Gajdárová
•  Bernolákova, Budovateľská, Mie

rové námestie, Mojmírova, Príjazd
ná, Rastislavova, Robotnícka, Svä
toplukova, Vlastenecká – MUDr. 
Maršálková
•  Boreckého, Jozefa Gabčíka, Jozefa 

Murgaša, kpt. Miloša Uhra, L. No  
vomeského, Ľ. Kukorelliho, Micha
la Tillnera, Pri Maline, Štúrova – 
MUDr. Sláviková
•  Brezová, Gaštanová, Hodžova, Jel

šová, Lipová – MUDr. Pirčová
Pacientom, ktorí boli u MUDr. On

drovičovej mimo jej obvodu, odpo
rúčame kontaktovať príslušného pe
diatra podľa svojho bydliska. 

Podrobné informácie o  zdravot
níckych zariadeniach sú dostupné na 
www.evuc.sk.                    BSK/red

BLAHOžELANIE

POVEDALI SI ÁNO

OPUSTILI NÁS

Opäť pôjdeme 
do práce na bicykli

Ako sa zapojiť? Jednoducho.
•  pokúste sa vlastnoručne vyrobiť 

pohľadnicu,
•  použite v nej neutrálne oslovenie,
•  napíšte do pohľadnice povzbu  

divé milé slová. Kreativite sa me
dze nekladú, vložte do nej kúsok 
seba,

•  priložte k nej drobný darček – ide
álne s motívom srdca. Darček s po
hľadnicou sa však musia zmestiť 
do obálky i poštovej schránky za
riadenia,

•  vyberte si zariadenie zo zoznamu 
na www.kolkolasky.sk,

•  zapojilo sa aj malacké Mestské 
centrum sociálnych služieb,

•  zašlite pohľadnicu poštou na ad
resu uvedenú pri zariadení počas 
celého mája.

Dajte nám o tom, prosím, vedieť. 
Ako? 

Kliknutím na online počítadlo 
pohľadníc na www.kolkolasky.sk.

Budeme sa veľmi tešiť, ak sa 
o  svoje pohľadnice podelíte aj vo 
facebookovej skupine Koľko lásky  
sa zmestí do krabice od topánok.  
Nielenže budeme šíriť dobro a lás  
ku a spoločne sa potešíme, ale mož
no niekoho ďalšieho motivujeme 
k  vytvoreniu vlastnej pohľadnice. 
Zároveň vás prosíme, aby ste do
držiavali aktuálne epidemiologic  
ké nariadenia a dbali na bezpečnosť 
seba i adresáta.

Ďakujeme. Poďme na to a poteš
me našich seniorov!

J. Galatová, S. Slobodová,
 V. Fuseková

 Potešte seniorov 
 vlastnou pohľadnicou

Pamätáte sa, aký veľký ohlas mala akcia KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ 
DO KRABICE OD TOPÁNOK? Počas novembra a decembra sme pl 
nili krabičky rôznymi darčekmi pre seniorov. Aby naši starkí ne
museli na prekvapenia čakať do ďalších Vianoc, je tu ďalší nápad. 
Jej názov je MÁJ, LÁSKY ČAS. Ide o vytvorenie a poslanie vlastnej 
pohľadnice, ktorá poteší niekoho v domovoch seniorov.

č. 9 vyjde 12. mája
Svoje tipy, námety a pri po mienky môžete napísať na 
malackyhlas@malacky.sk.

Ďakujeme.
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Univerzál Peter Michalovič bol 
vy hlásený za volejbalistu roka 2020. 
V  aktuálnej sezóne obliekal dres 
francúzskeho Nantes. Blokár Peter 
On drovič hral za Strojár Malacky do  
roku 2010 a v aktuálnej sezóne pô
sobil v Českých Budějoviciach.

Kvalifikáciu Slováci odohrajú do
ma v  Nitre (6.–8. mája) a  v  rumun
skom Ploješti (14.–16. mája). Na 

oboch miestach sa stretnú s Rumun
skom, Albánskom a Švajčiarskom.

Zápasy Zlatej Európskej ligy Slo
váci odohrajú v  holandskom Doe
tincheme (28.–30. mája) a   v  Zápo
roží na Ukrajine (4.–6. júna). Súperov 
budú mať vždy rovnakých: Holand
sko, Ukrajinu a Rumunsko.

Text: mb, 
foto: Slovenská volejbalová federácia

Členovia AC Malacky Hana Zá
lesňáková a Teodor Volek do
stali od Slovenského atletické
ho zväzu odmenu za výsledky 
v sezóne 2020. Bola to značko
vá atletická výstroj, ktorá im 
pomôže v ďalšej príprave.

Zväz si všimol malacké talenty naj  
mä vďaka vynikajúcim výsledkom  
v  uplynulej atletickej sezóne. Hana 
obsadila 5. miesto na halových maj
strovstvách republiky vo viacboji 
mladších žiačok a na majstrovstvách 
Slovenska vo viacboji mladších žia
čok získala 4. miesto. Je dokonca slo
venskou líderkou za rok 2020 v behu 
na 300 m prekážok a tretia v ďalších 
disciplínach – 60 m prekážok a 600 m. 

Teodor na halových majstrov
stvách republiky vo viacboji mlad
ších žiakov skončil druhý a na šam
pionáte vo viacboji sa mu podarilo 
obsadiť 8. miesto. Okrem toho je, 
rovnako ako Hana Zálesňáková, slo
venskou jednotkou medzi mladšími 
žiakmi v behu na 300 m prekážok. Na 

60metrovej trati s prekážkami je za 
rok 2020 vo svojej vekovej kategó 
rii na 2. mieste, v hladkom behu na 
300 m je tretí.

Mladých atlétov táto pozornosť 
zo strany zväzu bude určite motivo

vať do ďalšej práce pod taktovkou 
trénera AC Malacky Petra Filipa. Nie
len spomínaným dvom atlétom, ale  
všetkým členom klubu držíme v toh
toročnej sezóne palce! 

Text. M. Binčík, foto: P. Filip

Od pondelka 19. apríla je na 
Slovensku opäť povolené ro
biť kolektívny šport, avšak len 
v  skupinách v  maximálnom 
počte šiestich športovcov.

To znamená, že v športovej hale  
Malina si môžete znova zahrať na
príklad basketbal, futsal, volejbal,  
florbal (vo verzii 3 na 3) či bed min
ton. Sprchy a  šatne fungujú v  prís
nom hygienickom režime. Okrem te  
locvične sa v  Maline dá rezervovať 

malý bazén v plavárni pre 6členné 
skupiny na hodinu. Veľký plavecký 
bazén zatiaľ v prevádzke nie je. Balet
ná sála a lezecká stena zatiaľ zostáva
jú zatvorené.

Brány pre verejnosť a pre členov 
klubu MSK Malacky na tréningy otvo
rila aj stolnotenisová hala. 

Otvorené sú aj tenisové a volej
balové kurty v  Zámockom parku.  
Tam takisto platí, že je povolené špor
tovať v  maximálne 6člennej skupi 
ne.

Zahrať si môžete aj plážový vo
lejbal na pieskovom ihrisku na let
nom kúpalisku.

Okrem týchto športovísk opäť mô  
žete ísť do fitness centier a telocvič
ní, stále sa však musí dodržiavať ma
ximálny počet 6 cvičiacich.

Športovanie je podmienené ne ga
tívnym antigénovým alebo PCR tes 
tom nie starším ako 14 dní. Re zervácie 
na všetky mestské športo viská sú do
stupné na www.adhocmalacky.sk. 

mb, foto: D. Rusňák

P. Dávid patrí k  najúspešnejším 
slovenským trénerom. V  doterajšej 
kariére trénoval nemecký ženský 
bundesligový klub HSG Sulzbach/
Leidersbach a mužský tím TV Gross
wallstadt (v  sezóne 2010/2011 ho 
priviedol do finále EHF Cupu). Bol 
aj trénerom mužskej a juniorskej re
prezentácie či najväčšieho sloven
ského hádzanárskeho klubu Tatran 
Prešov, ktorý viedol v  slovenskej li
ge, v pohári, v nadnárodnej SEHA li-
ge či v  európskych pohárových sú
ťažiach. Svoju hádzanársku kariéru 

začínal v Strojári Malacky. Ako hráč 
pôsobil aj v Dukle Praha, kde získal 
dva československé tituly, či v Loko
motíve Trnava, s ktorou sa stal maj
strom Slovenska.

HC Zubří skončilo v  základnej 
časti tejto sezóny českej extraligy na 
8. priečke, čo klubu zabezpečilo zo
trvanie v súťaži, ale v playoff narazil 
na lídra z  Karvinej, ktorému podľa
hol 2:3 na zápasy. Hádzanári Zubří 
tak aktuálne hrajú len o  umiestne
nie v turnaji o 5. až 8. miesto.

M. Binčík/foto: TASR

Slovenská futsalová reprezen
tácia, ktorej súčasťou je aj Ma  
lačan Daniel Čeřovský, po prvý  
raz v histórii postúpila na EURO. 

Letenky na budúcoročný európ
sky šampionát v Holandsku si Slová
ci vybojovali v  rozhodujúcom zápa
se v  Kišiňove, kde po vynikajúcom 
výko ne zdolali domácich Moldavcov 
4:0. Góly strelili Dušan Rafaj, Martin 
Směřička a  Gabriel Rick (2). EURO 
2022 sa bude konať od 19. januára do 

6. februára v Amsterdame a Gronin
gene. 

Slováci v kvalifikačnej skupine naj
prv prehrali v Baku s domácim Azer
bajdžanom 1:4, remizovali v  Popra
de s Moldavskom 4:4 a v dvojzápase 
s outsiderom skupiny z Grécka vybo
jovali 6 bodov po výhrach 6:0 v Brati
slave a 5:0 v Aténach. V záverečnom 
dvojzápase získali 4 body, keď ešte 
pred víťaznou cestou do Moldavska 
uhrali v Leviciach remízu 1:1 s Azer
bajdžanom.

Spolu s našimi reprezentantmi do 
Holandska postupuje aj víťaz kvali
fikačnej skupiny Azerbajdžan, ktorý 
okrem zápasu na Slovensku vyhral 
zvyšných päť kvalifikačných duelov. 
Takmer všetky postupujúce tímy sú  
známe. Zostáva voľné len jedno mie
sto, o  ktoré si v  baráži zahrajú Srbi 
s Bielorusmi.

Daniel Čeřovský bol nominovaný 
na každý kvalifikačný reprezentačný 
zraz, no zasiahol len do prvých dvoch 
stretnutí v  Azerbajdžane a  do ma 
proti Moldavsku. Na domácej ligovej 
scéne oblieka dres Mimelu Lučenec, 
ktorý neohrozene vedie tabuľku fut
salovej extraligy. 

M. Binčík

 Odmena pre atletické talenty

Bývalý slovenský há
dzanár a tréner Peter 
Dávid, rodák z Mala
ciek, bude trénovať 
od budú cej sezóny 
hádza nárov české ho 
ex traligového klubu  
HC Zubří. Napo sle
dy viedol ženský tím 
Iuventa Micha lovce 
v  čes koslovenskej 
MOL li ge, kde pô
sobil od septembra 
2019 do novembra 
minulého roku. Peter Dávid ešte ako tréner Iuventy Michalovce.

 Tréner Peter Dávid 
 má nový angažmán

Odchovanci Strojára 
sú nominovaní 
do volejbalovej 
reprezentácie SR

Peter Ondrovič

Dvaja odchovanci malackého vo  lejbalu Peter Ondrovič a  Peter Mi
chalovič nechýbajú v nominácii reprezentácie Slovenska na zápasy 
kvalifikácie na tohtoročné majstrovstvá Európy a na zápasy Zlatej Eu
rópskej ligy. 

Peter Michalovič

 Otvorili sa malacké športoviská

 Uvidíme Malačana 
 na futsalovom EURE?


