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úvodník

Leto bude!

Za normálnych okolností by sme
v tomto období ešte stále žili zážit
kami z Prvomájových Malaciek a tešili by sme sa na Deň detí. Zo známych
dôvodov bolo zrušených veľa ďalších podujatí. Zdá sa, že to najhoršie
máme za sebou, a veríme, že nás čaká
pekné leto.
Prvé optimistické znaky toho, že
sa vraciame k normálu, vidíme denne
okolo seba. Otvorené obchody, kde od
nás nik nepýta test. Viac ľudí vonku,
veľa áut v uliciach (keďže kolóny sú
už u nás na dennom poriadku, zdá sa,
že áut je dokonca viac než pred pandémiou). Otvorené školy, obnovené
krúžky v Cvečku. Naši školáci budú
čoskoro opäť trénovať na dopravnom
ihrisku. Majstrovstvá sveta v ľadovom
hokeji môžeme spoločne s priateľmi
sledovať na terasách podnikov (náš
mu rodákovi Patrikovi Kochovi sme
veľmi želali, aby sa dostal do nomi
nácie. Žiaľ, nestalo sa, ale taký je športový život). Denne pribúda počet zaočkovaných ľudí a tiež tých, ktorí majú
protilátky po prekonaní ochorenia
covid. V rámci celého Slovenska klesá
počet nových prípadov, hospitalizácií
i úmrtí. To všetko dáva nádej, že najbližšie týždne a mesiace budeme môcť
ako-tak normálne fungovať. Pre niektorých je to možno stále málo. Kto
chce, dôvod na šomranie si zaručene
nájde. Niekomu prekáža súčasné sychravé počasie, inému sa nepáči, že
v meste vzniká druhé očkovacie centrum, ďalšiemu možno nevyhovuje,
že sa opravujú výtlky v inej časti mesta, než býva.
Hoci to tak možno v tomto daždivom a chladnom období nevyzerá,
leto určite bude. Ak sa situácia dramaticky nezhorší, v Malackách zažijeme koncerty, historické prednášky,
rozhovory so spisovateľmi, divadelné
predstavenia pre najmenších či letné detské tábory. Pre verejnosť budú
otvorené športoviská vrátane kúpa
liska (mimochodom, je to náš 30-ročný jubilant, ale o tom niekedy nabudúce). Veľa vecí a situácií okolo nás
určite nebude perfektných, napriek
tomu sa tešme na letný reštart nášho
normálneho života.
Ľ. Pilzová

Májové
zastupiteľstvo

Vo štvrtok 27. mája od 15. hodiny
rokuje mestské zastupiteľstvo. Po
slanci sa po dlhom čase opäť stretnú
osobne a budú sa venovať prevažne
ekonomickým témam. Na programe
rokovania je okrem iného záverečný
účet mesta za rok 2020, správy o hos
podárení rozpočtových a príspevko
vých organizácií mesta a návrh na
schválenie mimoriadnej dotácie pre
spoločnosť Nemocničná.
Materiály sú zverejnené na strán
ke www.malacky.sk, časť mesto –
mestské zastupiteľstvo. Prie
beh zastupiteľstva bude možné sle
dovať cez www.zastupitelstvo.sk.
-red-

Tešíme sa na Kultúrne leto
Pandemická situácia sa pomaly upokojuje, opatrenia sa uvoľňujú
a všetci veríme, že leto v Malackách bude. A bude kultúrne. Ako sme
sa dozvedeli, príprava programu je už v plnom prúde. Prvou lastovičkou bol Deň múzeí, ktorý síce ešte nepatril do leta, ale pokojne ho
môžeme považovať za prvý krok k bežnému kultúrnemu životu.

„Deň múzeí bol príjemný. Sme vďační za každého návštevníka, ktorý k nám
prišiel – či už do krýpt, múzea alebo
galérie. Návštevníkov bolo viac, než
sme očakávali. Odozvy boli výborné, čo nás, samozrejme, veľmi teší,”
povedala riaditeľka MCK Jana Zetko
vá. Boli sme zvedaví, ako vyzerajú
prípravy na ďalšie obdobie.
Čoskoro sa snáď upraví aj ponuka
filmov a kino konečne ožije. Uvidí
me zaujímavé filmy, ktoré si na svo
je premiéry museli počkať celý rok.
„V polovici júna by sme chceli sprístupniť návštevníkom i kaštieľ – jeho stálu
expozíciu, staronovú výstavu Zdravotníctvo a novú výstavu Lesné a vodné
hospodárstvo na Plaveckom panstve.
Okrem kaštieľa budú pre návštevníkov
cez leto sprístupnené krypty, expozícia
Múzea Michala Tillnera a galéria s výstavou Veroniky Weberovej,” hovorí
J. Zetková.
Prípravy na Kultúrne leto 2021
„Vychádzame zo skúseností predchádzajúcich rokov, samozrejme, pri
zohľadnení všetkých protipandemických nariadení. Nadviazali sme na
osvedčený model kultúrneho leta na
nádvorí kaštieľa a už teraz môžeme
sľúbiť pestrú ponuku.”
Letné utorky v kaštieli budú pat
riť Stretnutiam s históriou na rôzne
témy. Dozvieme sa čo-to o veľkomo
ravských hradiskách v Malých Karpa

toch, v pláne sú obľúbené historické
potulky a novinkou budú letné re
meselné dielne pre deti i dospelých.
Stredy bude spríjemňovať mest
ská knižnica. Do Malaciek zavíta spi
sovateľka Denisa Fulmeková, môže
me sa tešiť na stretnutie s Dadom Na
gyom a jeho hosťom Arpádom Soltészom – novinárom a spisovateľom,
autorom predlohy filmu Sviňa, kto
rý sa bude po besede aj premietať.
Deti svojimi knihami i hudbou urči
te poteší Braňo Jobus a pripravené je
i čítanie s Osmijankom.
Stredajšie večery budú patriť pre
mietaniu pod hviezdami. Štvrtky sú
vyhradené hudbe. Zaznie swingová

hudba v podaní Funny Fellows, čes
ká folková kapela Neřez, raperi Lyrik
a Bene zo zoskupenia Modré hory,
český pesničkár Pavel Čadek, kulto
vá skupina Tornado Lue, hudobné
zoskupenie Salome s piesňami Karla
Kryla, country skupina Osudy a iní.
Deti sa môžu tešiť na rozprávko
vé nedele. Potešiť a zabaviť ich prídu
Divadlo Agapé, Divadlo na hojdačke,
Divadlo spoza voza, Divadlo Zábav
ka, Divadlo Žihadlo, Divadlo Osmijanko, Divadlo Jaja či Divadlo Fí. Detské
nedele sa skončia v auguste koncer
tom hudobného zoskupenia Pánko.

Sprievodné podujatia
„Môžeme sa tešiť na júnový koncert
Bratislavského chlapčenského zboru,
na stand-up comedy Silné reči, na júlový hudobný festival alternatívnej hudby so skupinami Tusté baletky, Acorn
hoek a Škrkot v uchu či augustový fil-

V Malackách otvoria nové
očkovacie stredisko

Záujemcovia o očkovanie z Malaciek a regiónu dostanú ďalšiu možnosť na vakcináciu. Po očkovacom centre v nemocnici sa v našom
meste sa pripravuje nové vakcinačné stredisko. Nájdete ho v Zdravotnom stredisku Na brehu 3 (za Billou). Vzniká v spolupráci s Bra
tislavským samosprávnym krajom pod gesciou troch tunajších lekárov – Tatiany Spevákovej, Petry Kovarovičovej a Jána Bullu.

Očkovacie stredisko sa prvýkrát
otvorí v sobotu 29. mája o 8.00 h.
Zdravotnícke tímy budú pracovať
každý víkend (sobota, nedeľa) a počas
pracovného týždňa štvrtky a piatky
popoludní. V Malackách sa bude
očkovať dvomi druhmi vakcín:

AstraZeneca (pre všetkých, ktorí
dostali Astru ako prvú dávku a teraz
idú na druhú) a Comirnaty od Pfizer/BioNTech (pre tých, ktorí idú na
prvú dávku a pre tých, ktorí idú na
druhú dávku v prípade, že ako prvú
Pokračovanie na strane 3

mový večer s filmovým kvízom a prehliadkou animovaných filmov Anča
Fest. Kultúrne leto by koncom septembra mal uzatvoriť festival Zejdeme sa
na hambálku, ktoré pre nás pripravuje
už 19-ročné Divadlo na hambálku.
Tešíme sa na divadelné predstavenia
i Hambáljarmok,” vymenúva riaditeľ
ka MCK. Kultúrne leto bude pestré.
Pre obyvateľov Malaciek i nášho re
giónu prinesie okolo 60 samostat
ných podujatí. Veríme, že vydrží po
časie i pandemická situácia sa ne
zhorší.
Text: Ľ. Pilzová, foto: archív MH

Dopravné ihrisko
je obnovené
str. 3

Cvečko znovu
otvorilo krúžky
str. 5

Poznáte
mileniálov?
str. 5

Dážďovníky
na streche MsÚ

str. 7

Športovanie
dostalo zelenú
str. 8
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Mesto v minulom
roku hospodárilo
s prebytkom
Čistý prebytok hospodárenia
samosprávy Malaciek za vla
ňajší rok je 1,2 milióna €. Záverečný účet mesta, ktorý už prešiel auditom bez výhrad, budú
schvaľovať poslanci mestského
zastupiteľstva 27. mája.
Celkový hospodársky výsledok
skončil v pluse vo výške 2,2 milióna €.
Zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy ukladá túto
sumu očistiť o nevyužité účelovo ur
čené bežné a kapitálové výdavky po
skytnuté z externých zdrojov (štátny
rozpočet, dotácie, poplatok za roz
voj), ktoré sa presúvajú do rozpočtu
ďalšieho roka. V tomto prípade ide

o sumu 991483 €. Po jej odrátaní zo
stáva suma 1,2 milióna €, čo predsta
vuje čistý prebytok hospodárenia.
Ten sa prenáša do rezervného fondu
na tento rok, z ktorého sa môžu čer
pať peniaze na investičné projekty.
Po započítaní vlaňajšieho prebytku
a zostatkov z minulých rokov bude
mať mesto rezervný fond vo výške
2,8 milióna €.
Dlh mesta je vo výške 31,45 %, čo
je hlboko pod povoleným zákonným
maximom (60 %). Najvyššiu časť úve
rového zaťaženia tvoria úvery na od
kúpenie kaštieľa, modernizáciu ve
rejného osvetlenia a úver na rozvo
jové aktivity mesta.
-lp-

Zostávajú ešte
dva týždne

Kontaktné miesto:
Mestský úrad Malacky
Bernolákova č. 5188/1A
901 01 Malacky
prízemie, č. dverí 23
Monika Gajarová
telefón: 034/79 66 118
mail: sodb2021@malacky.sk
I. poschodie, č. dverí 129
Darina Pelecová
telefón 034/79 66 147
mail: sodb2021@malacky.sk
Alena Foltýnková
telefón: 034/79 66 163
mail: sodb2021@malacky.sk

Rodičia detí, ktoré do 31. augusta dovŕšia 5 rokov, sú povinní podať žiadosť o prijatie
dieťaťa do materskej školy.

Žiadosť podávajú do materskej
školy v mieste svojho trvalého byd
liska. Materská škola (predprimárne
vzdelávanie) je povinná pre každé
dieťa, ktoré má najneskôr 31. augus
ta päť rokov. Žiadosti sa podávajú
do 31. mája formou elektronickej
prihlášky prostredníctvom stránky
www.msmalacky.edupage.org.
V nevyhnutnom prípade si môžete
prihlášku vyzdvihnúť aj osobne na
riaditeľstve Materskej školy Malacky
(Štúrova ulica 139). Bližšie informácie:
www.msmalacky.edupage.org.

Podpredseda

MŠ Malacky

parlamentu

v Malackách

Asistované sčítanie pre všetkých obyvateľov, ktorí sa ešte nesčítali,
potrvá do nedele 13. júna. V Malackách je sčítaných 88,12 % obyvateľov, čo znamená, že nám chýba ešte približne 1400 ľudí. Prosíme
všetkých, ktorí sa nestihli alebo nevedeli sčítať, aby využili možnosť
asistovaného sčítania. Môžu prísť osobne na kontaktné miesto v budove mestského úradu alebo požiadať o návštevu asistenta sčítania,
ktorý vás sčíta u vás doma.

Výsledky sčítania priamo ovplyv
nia život v Malackách. Od počtu sčí
taných obyvateľov bude mesto naj
bližších desať rokov dostávať od štátu
peniaze vo forme podielových daní.
„Chýbajúcich 1400 sčítaných ľudí znamená ročný výpadok 600 000 €, čo za
desať rokov predstavuje 6 miliónov €.
Tieto peniaze môžeme využiť na opravy ciest či chodníkov, prípadne na investície. Je to dosť veľká suma na to,
aby každému stála za pár minút vlastného času na sčítanie. Preto prosím
všetkých, ktorí sa ešte nesčítali, aby
prišli na kontaktné sčítacie miesto, prípadne aby využili možnosť návštevy
sčítacieho asistenta u seba doma. Ak
podielové dane neprídu, pocítime to
všetci,” pripomína prednostka Mest
ského úradu Ľubica Čikošová.
O službu mobilného asistenta sčí
tania, ktorý príde k vám domov, mô
žete požiadať telefonicky na mest
skom úrade – 034/79 66 120 alebo
0903 650 132.

Pre 5-ročné
deti je škôlka
povinná

Pondelok 8.00–11.30 h, 12.30–15.30 h
Utorok 8.00–11.30 h, 12.30–15.30 h
Streda 8.00–11.30 h, 12.30–17.00 h
Štvrtok 8.00–11.30 h, 12.30–15.30 h
Piatok 8.00–11.30 h, 12.30–14.00 h

O mobilného asistenta môže
te požiadať u vedúcej Klientskeho
centra Aleny Kmecovej – telefón
034/79 66 120 alebo 0903 650 132
mail: sodb2021@malacky.sk alebo
alena.kmecova@malacky.sk.

Dôležité:

• Sčítať sa je povinný každý oby-

vateľ. Zákon ukladá finančné
sankcie.
• Treba sčítať aj svoje neplnoleté
deti. Nestačí uviesť počet detí.
• Musia sa sčítať aj Malačania žijúci v zahraničí, ktorí tu majú
stále trvalý pobyt.
• Papierové sčítacie formuláre
neexistujú. Sčítanie sa robí výlučne elektronicky prostredníctvom tabletu, telefónu alebo počítača. Sčítací asistent si
svoj tablet prinesie so sebou.
• Buďte obozretní a do svojho
bytu či domu pustite iba človeka (mobilného asistenta),
s ktorým si vopred dohodnete
termín a čas.
• Každý sčítací asistent má preukaz. Jeho totožnosť si môžete overiť na telefónnom čísle
0903 650 132.
• Sčítať je potrebné aj príbuzných, ktorí zomreli po 31. decembri 2020. Formulár za nich
vypĺňate vy.
-red-

Na mestskom úrade sme privítali podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela. Jeho návšteva v Malackách bola
súčasťou pracovného výjazdu po Záhorí.

„Najskôr sme boli na Obecnom
úrade v Kuchyni, odtiaľ sme prišli do
Malaciek a neskôr sme sa zúčastnili
na rokovaní študentského parlamentu v Senici,” priblížil G. Grendel.
S primátorom Jurajom Říhom
hovorili o témach, ktorými žijú sa
mosprávy: o pripravovanej novele
stavebného zákona, o verejnom

č. 11 vyjde 9. júna

obstarávaní či čerpaní eurofondov.
Radosti a starosti samospráv sú G.
Grendelovi blízke, pretože druhé
volebné obdobie pôsobí ako posla
nec mestského zastupiteľstva v Bra
tislave.
Ako spomienku na návštevu Ma
laciek dostal podpredseda parla
mentu Záhorácky slovník. Pridal sa
tak k prominentným majiteľom tejto knihy: Ivete Radičovej, Mareko
vi Maďaričovi, Jurajovi Drobovi,
Andrejovi Kiskovi či Marošovi Šef
čovičovi.
-lp-/-otano-

PÝTATE SA

Bude sa niečo robiť
s chýbajúcou cyklotrasou
do Rohožníka?

Bývalé vedenie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pri komplet
nej rekonštrukcii cesty Malacky–Rohožník nenaplánovalo aj cyklotrasu. Ako
nás informoval primátor mesta, jej prípravu chcú teraz zrýchliť. Podľa dohody s predsedom BSK Jurajom Drobom Malacky zužitkujú svoje doterajšie
skúsenosti s projektami a časť cyklotrasy na území mesta postavia vlastným
eurofondovým projektom. Naň potom nadviaže župa až do Rohožníka. „Skúsime postaviť aj nový peší a cyklistický most nad diaľnicou v mieste Rakárenskej ulice, čo bude na rozsah eurofondového projektu malého okresného mesta
unikátne,” informoval primátor. Téme sa budeme podrobnejšie venovať v blíz
kej budúcnosti. 						
-red-

Kraj zisťuje
záujem
o mobilné
očkovanie

Bratislavsky samosprávny kraj zis
ťuje záujem o očkovanie mobilnou
jednotkou. Cieľom tohto kroku je,
aby vakcinácia bola dostupná aj tým
obyvateľom kraja, ktorí sa z rôznych
dôvodov nemôžu dostaviť do prie
storov Národného futbalového šta
dióna (napr. ľudia so závažnými diag
nózami, ležiaci, prípadne ľudia so
zhoršenou dopravnou dostupnos
ťou). Záujemcovia o mobilné očko
vanie sa môžu prihlásiť cez stránku
www.bratislavskykraj.sk, časť očkovanie – prihlasovanie na
očkovanie mobilnou jednotkou.
Tento formulár je určený:
• imobilným alebo ťažko mobilným
obyvateľom Bratislavského kraja,
• ľuďom, ktorí sa nevedia sami do
praviť do očkovacieho centra (na
príklad z dôvodu zlej dopravnej ob
služnosti z miesta bydliska a pod.),
• pacientom so závažnou diagnózou,
u ktorej je zvýšené riziko prenosu
infekcie cestou do očkovacieho centra,
• ľuďom z marginalizovaných komu
nít.
Tento formulár NIE JE určený:
• všetkým ostatným, ktorí sa vedia
bez väčších komplikácií dostaviť
do niektorého z očkovacích miest
Bratislavského kraja. Vďaka tomu
bude môcť mobilná očkovacia jed
notka prísť tam, kde to ľudia naozaj
potrebujú.
BSK

Prevádzka MsÚ je už v bežnom režime
Prevádzka v budove Mestského
úradu (Bernolákova ulica, Inkubátor)
sa vrátila do bežného režimu. Prosíme,
aby ste na komunikáciu so zamest
nancami úradu aj naďalej využívali
najmä telefonický či mailový kontakt.
V prevádzke je aj posilnená pokladňa
pre obyvateľov, ktorí prídu uhradiť
miestne dane. Na úhradu odporúča
me uprednostniť internetovú platbu.

MsÚ – spojovateľ, informátor
034/79 66 100
Úradné hodiny – Klientske
centrum
pondelok
8.00–15.30 h
utorok
8.00–15.30 h
streda
8.00–17.00 h
štvrtok
8.00–15.30 h
piatok
8.00–13.00 h

Úradné hodiny – Útvar výstavby
a životného prostredia,
Referát miestnych daní
a poplatkov
pondelok
8.00–15.30 h
(prestávka 11.30–12.30)
streda
8.00–17.00 h
(prestávka 11.30–12.30)
piatok
8.00–11.30 h

MsÚ
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V Malackách otvoria nové
očkovacie stredisko
Dokončenie zo strany 1

tiež dostali Pfizer). „Máme skúsenosti
s očkovaním v najväčšom veľkokapacitnom centre na Slovensku, teda na
bratislavskom Národnom futbalovom
štadióne. Chceme zúročiť naše skú
senosti a pomôcť nášmu mestu. Zá
roveň chceme prispieť k čo najrýchlejšiemu vybudovaniu kolektívnej imunity voči koronavírusu, aby sme sa čím
skôr mohli vrátiť k bežnému životu.
Preto sme sa rozhodli priniesť očko
vanie bližšie k ľuďom,” vysvetlila P. Ko
varovičová.
V prípade, ak bol človek zaočko
vaný niekde inde (napr. Nitra, Skalica,
Dunajská Streda atď.), druhú dávku
môže dostať v Malackách.

• Prihlasovanie na očkovanie prvou dávkou: 		

www.bratislavskykraj.sk/ockovanie-nahradnici/
• Prihlasovanie na očkovanie druhou dávkou: www.
bratislavskykraj.sk/ockovanie-druhou-davkou/
• Facebooková stránka: Ockovanie Malacky

Otázky a odpovede

• Keď chcem dostať prvú dávku v Malackách, kde sa

mám registrovať?
Na www.bratislavskykraj.sk/ockovanie-nahradnici/
• Prvú dávku som dostal v Nitre (prípadne kdekoľvek inde na Slovensku). Môžem dostať druhú dávku
v Malackách?
Áno, je to možné. Prihlásiť sa cez www.bratislavsky
kraj.sk/ockovanie-druhou-davkou/ a vybrať si poda
nie dru-hej dávky v Malackách.
• Čo mám robiť v prípade, že mi bol pridelený termín
prvej dávky v Dunajskej Strede (prípadne kdekoľvek inde na Slovensku), avšak chcem ísť do Malaciek?
Treba zrušiť pôvodný termín (cez pridelené identifi
kačné číslo). Potom sa zaregistrovať do Malaciek cez
www.bratislavskykraj.sk/ockovanie-nahradnici/.
• Zrušil som pridelený termín prvej dávky v Skalici.
Do hodiny prišiel náhradný termín do Bratislavy.
Čo mám robiť, ak sa chcem dať zaočkovať v Malackách?
Najskôr treba zrušiť pridelený termín (cez pridelené
identifikačné číslo). Potom sa zaregistrovať cez www.
bratislavskykraj.sk/ockovanie-nahradnici/ a vybrať si
Malacky.

• Už dlhšie som zaregistrovaný na stránkach BSK ako

náhradník. Ešte stále som nedostal termín a chcel by
som ísť do Malaciek.
Registráciu treba zrušiť a zaregistrovať sa znovu cez
www.bratislavskykraj.sk/ockovanie-nahradnici/ do
Malaciek. Prípadne napíšte pracovníkom očkovacieho
strediska priamo na FB stránku Ockovanie Malacky.
• Nevyhovuje mi pridelený prvý termín očkovania.
Môžem si termín presunúť na inokedy?
Áno. Registráciu treba zrušiť a zaregistrovať sa znovu cez
www.bratislavskykraj.sk/ockovanie-nahradnici/ do
Malaciek.
• Bude fungovať v Malackách očkovanie sprievodu
seniorov nad 70 rokov?
Áno. Senior musí mať termín v Malackách cez www.
bratislavskykraj.sk/ockovanie-nahradnici/. Sprievod
zaregistrujeme priamo na mieste a zaočkujeme.
• Bude sa v Malackách očkovať Sputnikom?
V Malackách sa očkuje registrovanými vakcínami. Sput
nik zatiaľ nie je na Slovensku zaregistrovaný. Ak by ho
zaradili medzi registrované vakcíny a očkovacie miesto
v Malackách ho od štátu dostane, bude sa očkovať aj
Sputnikom.
• Som cudzinec a bývam v tomto regióne. Môžem sa
nechať zaočkovať v Malackách?
Áno, samozrejme. Treba si objednať termín v Malackách
cez www.bratislavskykraj.sk/ockovanie-nahradnici/.
Priamo na mieste treba predložiť identifikačný preukaz
a zdravotnú kartičku.
• Bude sa v Malackách dávať očkovací preukaz?
Áno. Každý zaočkovaný dostane anglicko-slovenský
-reddoklad o zaočkovanosti s QR kódom.		

Dopravné ihrisko je obnovené
MsP v Malackách upravila plochu detského dopravného ihris
ka v areáli Základnej školy na
Záhoráckej. Po vynútenej prestávke, ktorú spôsobila pandémia, bude znovu slúžiť žiakom 4.
ročníkov základných škôl na výučbu dopravnej výchovy. Ak to
protipandemické opatrenia dovolia, plánujú s ňou začať v júni.

Terajší piataci, čiže vlaňajší štvrtá
ci, pre pandémiu nemohli absolvo
vať dopravnú výchovu. Ako nás in
formovala mestská polícia, zatiaľ sa
presne nevie, či by ju mohli prípad
ne dodatočne absolvovať, keďže tento rok v júni ju stihnú iba aktuálni
štvrtáci. Dopravná výchova pre minu
loročných štvrtákov mala náhradný
termín začiatkom školského roka
2020/2021, avšak po zatvorení škôl to
už možné nebolo. Polícia hľadá mož
nosti, ako by ju predsa len mohli ab
solvovať.
Text: P. Arpášová, foto: MsP

HUDOBNÝ ODBOR
• pre žiakov, ktorí v šk. roku 2021/2022 budú navštevovať 1. a 2. ročník ZŠ,
• bude prijímať žiakov na: spev, husle, zobcovú flautu, akordeón, klavír, gi
taru, bicie a trúbku.
Na prijatie je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku. Uchádzači budú po
zvaní na preskúšanie prezenčne trojčlennou komisiou (prezenčná skúška
závisí od aktuálnej pandemickej situácie). Predbežný termín skúšky je sta
novený na koniec júna. Všetky potrebné informácie dostanete včas elektro
nicky na mail, ktorý uvediete v prihláške.
Upozornenie: výber hudobného nástroja bude realizovaný až pri osob
nom pohovore uchádzača.
VÝTVARNÝ ODBOR
• pre deti, ktoré v roku 2021/2022 budú navštevovať posledný ročník MŠ,
• pre žiakov, ktorí v roku 2021/2022 budú navštevovať 1., 2. a 3. ročník ZŠ,
• pre žiakov, ktorí v roku 2021/2022 budú navštevovať 4., 5., 6., 7. a 8. ročník
ZŠ.
Prijímacia komisia posudzuje talent a nadanie. Hodnotí sa spontánnosť
výtvarného prejavu, fantázia, estetické cítenie, technika kresby/maľby, zruč
nosti podľa veku, vnímanie farebnosti, kompozícia a základy priestorového
videnia.
Na prijatie žiaka je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku a priložiť do
mailu minimálne dve, max. tri práce uchádzača. Práce posielajte vo formáte
VO_priezvisko_meno.jpg na mailovú adresu kojs@zusmalacky.sk.
TANEČNÝ ODBOR
• pre deti, ktoré v roku 2021/2022 budú navštevovať posledný ročník MŠ,
• pre žiakov, ktorí v roku 2021/2022 budú navštevovať 1., 2. a 3. ročník ZŠ.
Prijímacia komisia posudzuje osobnostné a fyzické predispozície, nada
nie a talent. U dieťaťa hodnotíme sociálno–psychologickú pripravenosť,
rytmus, koordináciu pohybu a pamäť.
Na prijatie žiaka je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku a natočiť video
(max. 1 minúta): 1. žiak/žiačka sa predstaví – povie svoje meno, priezvisko a
koľko má rokov, 2. predvedie vlastnú tanečnú ukážku na akúkoľvek skladbu.
(max. 1 minúta)
Videá posielajte vo formáte TO_meno_priezvisko.mp4 cez www.
uschovna.cz na mailovú adresu kojs@zusmalacky.sk.
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
• pre deti, ktoré v šk. roku 2021/2022 budú navštevovať posledný ročník MŠ,
• pre všetkých žiakov ZŠ a SŠ.
Prijímacia komisia posudzuje osobnostné predispozície (nadanie, talent),
verbálnu i neverbálnu komunikáciu, záujem o kontakt, porozumenie a spra
covanie podnetu.
Na prijatie žiaka je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku a natočiť krátke
video (max. 1 minútu) 1. žiak/žiačka sa predstaví – povie svoje meno, priez
visko a koľko má rokov, 2. prednesie krátky úryvok prózy, zaspieva pieseň,
alebo opíše dielo, ktoré ho zaujalo.
Videá posielajte vo formáte: LDO_meno_priezvisko.mp4 cez www.
uschovna.cz na mailovú adresu kojs@zusmalacky.sk.
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Kozia

Táto ulica patrí medzi najstaršie
pomenované v našom meste. A na
vyše, ako jediná v Malackách nesie
explicitne meno po živočíchovi. Jej
názov sa datuje už do 18. storočia –
vtedy tam už síce mali obyvatelia Ma
laciek postavené domy, ale na konci
ulice boli pasienky pre kozy.
Historik MCK Malacky Martin Ma
cejka uvádza: „Z18. storočia máme za
chované poznámky z malackej matriky, konkrétne ide o opis z koledo
vania z roku 1737, ktorý hovorí o vte-

[8]
Martin Kukučín.
Zdroj:
www.turieconline.sk

Na začiatku 20. rokov minulého
storočia sa Martin Kukučín opäť vrátil
na Slovensko, no v rodnej Jasenovej
žil len krátko. Posledné roky svojho ži
vota strávil v spoločnosti svojej man
želky v chorvátskom Pakraci v histo
rickom regióne Slavónia neďaleko
bosnianskych hraníc. Tam aj zomrel
21. mája 1928, len tri dni po svojich
68. narodeninách. Pochovali ho v Zá
hrebe, jeho pozostatky neskôr pre
viezli na Národný cintorín v Martine.
Manželka Perica sa dožila 91 rokov,
zomrela v roku 1971 v Trnave.
Literárne diela Martina Kukučína
sú skvostmi obdobia slovenského
realizmu. Žiaci v školách dodnes čí
tajú Dom v stráni či poviedky Rysavá
jalovica, Neprebudený alebo Veľkou
lyžicou.
Po Martinovi Kukučínovi je pome
novaná nemocnica v čílskom meste

Kozia ulica

dajších názvoch ulíc na dolnom konci. V zázname sa spomínajú aj ľudové
názvy vtedajších ulíc – Vŕbová, Kozia,
Nová. Sú to najstaršie známe záznamy týkajúce sa názvov ulíc v tejto časti
Malaciek. Tému na základe uvedeného
záznamu spracoval v minulosti malacký kronikár Pavol Hallon, ktorý stotožňoval vtedajšiu Vŕbovú ulicu s dnešnou
Družstevnou a Koziu s dnešnou ulicou
rovnakého názvu. Nová bola ulica zrejme rovnobežná s dnešnou Záhoráckou
smerom ku kláštoru, pravdepodobne
časť dnešnej Hviezdoslavovej ulice.”

Kpt. Miloša Uhra

Po Jozefovi Gabčíkovi z predchá
dzajúcej časti seriálu si aj v tomto vy
daní Malackého hlasu pripomenieme
slovenského hrdinu z II. svetovej voj

predpokladmi na velenie. Mal priro
dzenú autoritu, a keď bolo treba, ve
del do pozoru postaviť aj Sovietov.
Ako spomínajú, bol to spravodlivý
muž a skvelý organizátor.
Miloš Uher sa oslobodenia Česko
slovenska nedožil. Padol 27. februára
1945 pri ťažkom boji s nemeckými
vojakmi v Bzinciach pod Javorinou
neďaleko Nového Mesta nad Váhom.
Pamätníci spomínali, že v dedine vy
pukol zúrivý boj a Uhrova skupina
partizánov sa snažila obsadiť nemec
ké veliteľstvo. Čo bojovníkom za slo
bodu chýbalo na vybavení, to vyvá
žili svojou odhodlanosťou, a Miloš
Uher nebol iný. Partizáni spôsobili
Nemcom značné straty, ale obete
boli aj na strane povstalcov. Okrem
Miloša Uhra, ktorý hrdinsky padol

Kukučínova ulica

Šoproni či Kežmarku. Pôvodne chcel
nastúpiť na teologickú fakultu v Bra
tislave, no počas silnej maďarizácie
sa rozhodol pre štúdium medicíny
v Prahe.
Keď doštudoval, snažil sa zamest
nať na Slovensku. Keďže podmienky
pre intelektuálov hlásiacich sa k slo
venskému pôvodu mu nepriali, za
kotvil na Jadrane. Stal sa obecným
lekárom v obci Selca na chorvátskom
ostrove Brač. Popri lekárskej praxi sa

Kapitán Miloš Uher.
Zdroj:
Facebook Tváre SNP

ny. Kapitán Miloš Uher bol význam
ným protifašistickým bojovníkom
a organizátorom partizánskych od
bojov na západnom Slovensku.
Narodil sa 27. júla 1914 v Lubine
neďaleko Nového Mesta nad Váhom.
Pred II. svetovou vojnou sa v časoch
1. Československej republiky živil ako
robotník a kováč. Po nástupe ľudákov
k moci sa snažil utiecť na Balkán, ale
chytili ho pri Budapešti, kde ho tri
mesiace väznili.
Po návrate na Slovensko sa zapo
jil do protifašistického odbojového
hnutia v Myjave, ktoré udržiavalo
spojenie so zvyškom Slovenska i so
zajatými spolubojovníkmi. V auguste
roku 1944 založil ozbrojenú partizán
sku skupinu Hurban, ktorá sa zapojila
do Slovenského národného povsta
nia. V ľudáckom štáte sa tento čin
považoval za zločin proti štátnemu
zriadeniu a za vlastizradu. V spomien
kach Uhrových spolubojovníkov zo
stal ich kapitán ako húževnatý, no
trochu prchký človek s výbornými

Punta Arenas, kde pôsobil, ale aj viac
ako stovka ulíc po celom Slovensku.

Ľ. Kukorelliho

Aj posledná z ulíc v tejto časti je
pomenovaná po slovenskom hrdino
vi z čias Povstania. Narodil sa 6. októb
ra 1914 v Krásnej Hôrke, dnešnej časti
Tvrdošína. Netradičné priezvisko zde
dil po starom otcovi, ktorý bol Talian
a prišiel na Slovensko pomáhať s vý
stavbou železníc.
Keď mal Ľudovít 10 rokov, jeho ro
dina sa presťahovala na východ Slo
venska. Vychodil košické gymnázium,
kde v roku 1932 zmaturoval. Ihneď po
škole narukoval do armády a rýchlo
získal hodnosť podporučíka. Priradili
ho k letectvu, preto následne absol
voval pilotský kurz na leteckej škole

Major in memoriam
Ľudovít Kukorelli.
Zdroj: Vojenský
historický ústav
Ulica kpt. Miloša Uhra

pri pokuse preniknúť medzi Nemcov,
prišiel o život aj jeho zástupca Anton
Jakubík a ďalších 15 partizánov.
Po Milošovi Uhrovi je na Sloven
sku pomenovaných 7 ulíc. V rodnej
Lubine a v Starej Turej má pamätnú
tabuľu.

Kukučínova

Martin Kukučín bol najvýznamnej
ším slovenským spisovateľom obdo
bia realizmu. Narodil sa 17. mája 1860
ako Matej Bencúr v Jasenovej neďa
leko Dolného Kubína, kde stále stojí
jeho rodný dom a múzeum. Študoval
na gymnáziách v Revúcej, Martine,

v Chorvátsku venoval aj kultúrnej
a umeleckej činnosti, bol napríklad
členom kultúrneho spolku Hrvatski
Sastanak. Na Jadrane sa zoznámil
s Pericou Didolićovou, ktorá mu bola
od roku 1904 manželkou.
Ľudskosť a dobráctvo Martina Ku
kučína spôsobili, že sa rozhodol vstú
piť do Medzinárodného Červeného
kríža. Stal sa vôbec prvým lekárom
tejto organizácie v čílskej Patagónii,
kam sa presídlilo mnoho chorvát
skych vysťahovalcov. Kukučín tu pô
sobil od roku 1908 ako lekár. V Čile
bol váženým človekom s prívlastkom
ľudomila.

Ulica Ľ. Kukorelliho

v Prostějove. Ešte pred dokončením
leteckého výcviku bol povýšený na
dôstojníka československej armády.
Po rozpade Československa, keď sa
Slovenský štát stal satelitom nacistického Nemecka, Ľudovít Kukorelli za
čal s konšpiračnou činnosťou proti ľudáckemu režimu. Prvý problém na
stal už začiatkom roka 1940, keď mu
udelili medailu za inváziu do Poľska.
Tej sa vzdal, lebo v operácii nepartici
poval. Situáciu mu skomplikovala aj
nehoda lietadla, ktoré pilotoval. Tak
mer prišiel o život a ľudáci mu dali
preplatiť všetky škody, ktoré na stro
ji spôsobil pri nehode. V rokoch 1941
a 1942 organizoval nelegálne prele
ty slovenských letcov do Juhoslávie.
Týmto pomáhal utiecť vojakom, ktorí
nesúhlasili s režimom. Za to ho odsú
dili na 9 mesiacov väzenia a vyhodi
li ho z armády. Po vojenskej kariére
robil predajcu písacích strojov či vo
firme na výrobu sódy. Predovšetkým
však cestoval po Slovensku, aby sa
venoval odbojovej činnosti a okrem
toho pomáhal antifašistom v úte
koch na Balkán. Samotný Kukorelli zo
Slovenska v roku 1943 utiekol do oku
povaných Čiech, avšak v Brne ho za
držalo gestapo, ktoré ho vydalo slo
venským úradom. Ľudovít Kukorelli
im však v Piešťanoch šikovne ušiel cez
okno na toaletách. Útek žandárom sa
mu podaril aj druhý raz: keď ho zatkli
v Hlohovci, utiekol im v Bratislave.
Žandári slovenského štátu po ňom
ihneď vyhlásili pátranie, no Kukorelli
aj tak na Orave a neskôr na východe
Slovenska organizoval veľké parti
zánske družiny. Spolu so sovietskymi
utečencami z koncentračných tábo
rov a ostatnými partizánmi založili
povstalecký oddiel Čapajev. V lete ro
ku 1944 sa táto skupina spojila na se
verovýchode Slovenska s oddielom
Pugačov. Ľudovít Kukorelli ako veliteľ
skupín spolu so svojimi spolubojov
níkmi napádali Nemcov a bojovali
v horských prestrelkách.
Hrdina Povstania Kukorelli prišiel
o život vraždou 24. novembra 1944
pri Medzilaborciach, keď bola jeho
jednotka nútená ustupovať nemec
kej presile. Podľa prvotných informá
cií ho údajne zastrelil niekto z Wehr
machtu, no po exhumácii jeho tela sa
zistilo, že ho pravdepodobne chlad
nokrvne zavraždil jeho vlastný vojak
Viktor Kokin, s ktorým mal nezhody.
Pri pitve sa zistilo, že bol strelený do
hlavy rovnakou zbraňou, akú mal len
sovietsky vojak, pričom Wehrmacht
takouto pištoľou nedisponoval.
Ľudovít Kukorelli mal ako jediný
účastník Povstania pohrebný obrad
v košickom Dóme sv. Alžbety, pocho
vaný je v Košiciach. Po hrdinovi je po
menovaných 10 ulíc po Slovensku.
Text a neoznačené foto: M. Binčík
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Mileniáli už majú za sebou sedem epizód
Tri epizódy za mesiac. Dve v slovenčine a jeden anglický špeciál so
zahraničnými hosťami. Tematicky pestré diskusie o širokej škále tém,
ktoré trápia alebo zaujímajú súčasnú mladú generáciu – zdravý životný štýl, životné prostredie, rodová rovnosť, vzťahy, cestovanie a iné.
O tom je nový podcast (zvukový záznam umiestnený na internete) Divadla Falangír s názvom Milenials, ktorého prvá epizóda uzrela svetlo sveta 16. marca. Zatiaľ je vonku sedem epizód: päť v slovenčine,
dve v angličtine. Názvom mileniáli alebo deti milénia sa označuje generácia, narodená na prelome 20. a 21. storočia.

nečnosť každého z nás. „Myslím, že
idealizovanie krásy je problémom.
Mladí ľudia chcú vyzerať ako ideál, a to
je pre mňa opakom jedinečnosti,” po
vedala Anlia, ktorá vyštudovala digi
tálny marketing, miluje tvorbu videí
a angažuje sa v oblasti osobného
rozvoja žien aj v boji proti domáce
mu násiliu.
Prvými hostkami slovenskej epi

Dominika Kavaschová a Andrea Bučko

Anlia Charifa

Najnovšia epizóda v slovenčine
vyšla v utorok 25. mája a vypočuť si ju
môžete buď na podcastových plat
formách (Spotify, Google Podcasts,
Apple Podcasts, Podbean), alebo na

YouTube. Viac informácií o podcaste
Milenials nájdete aj na Facebooku
a Instagrame.
Text: P. Arpášová,
foto: FB Milenials

Malackí mileniáli

o hinduizme – v ňom je viac ako 330
miliónov bohov a bohýň, pričom kaž
dá rodina vyznáva buď jedného, ale
bo niektorých z nich. Náboženstvo
sa v Indii učí v rámci rodiny. Ďalšou
témou boli dohodnuté sobáše, ktoré
sú tam stále relatívne bežné.
Druhý anglický špeciál sa niesol
v téme krásy. Pozvanie prijala víťazka
Miss Mayotte 2020 (pozn. Mayotte =
ostrov v Indickom oceáne, francúzsky
department) a jedna z top pätnástich
účastníčok Miss Francúzsko 2021 Anlia Charifa. S moderátormi diskuto
vala o vnútornej kráse, pozitívach
a negatívach sociálnych sietí a ich
skresľovaní reality. Ďalšími témami
boli feminizmus, ideál krásy a jedi

zódy boli herečka Dominika Kava
schová a skladateľka a speváčka
Andrea Bučko. Obe sa stali krstnými
mamami podcastu Milenials. V roz
hovore s nimi bola reč o dospievaní,
ženskosti, úspechu, očakávaniach,
práci na voľnej nohe či o ich spoloč
nom projekte s názvom Morena.
Ďalšími hosťami boli dátový analytik
Martin Smatana a Peter Balko, spi
sovateľ, scenárista (filmov Kandidát,
Čiara) a pedagóg na Vysokej škole
múzických umení. M. Smatana pre
zradil detaily o práci vo verejnom
sektore, o štúdiu v zahraničí či o svo
jom pohľade na generáciu mileniá
lov. P. Balko hovoril o konšpiračných
teóriách a slovenskej filmovej tvorbe.

Malacké Centrum voľného času sa znovu otvorilo. V pondelok 10.
mája spustilo prihlasovanie na krúžky, ktoré sa prezenčnou formou
začali 17. mája. Okrem toho pripravilo Cvečko na leto šesť turnusov
denných táborov pre deti 1.–4. ročníka základných škôl. Zisťovali
sme, ako budú prebiehať krúžky či denné tábory, a chceli sme vedieť
aj to, o aký krúžok bol najväčší záujem.

mi. „Ak to počasie a typ krúžku dovolí,
budú sa konať v exteriéri. Vonku budú
pripravené vonkajšie prístrešky so sedením. Počet detí v krúžku na tento
mesiac nevymedzujeme, iba pri väčšom počte prihlásených, teda viac ako
12 na jeden krúžok, ho budeme deliť
na dve skupiny,” upresňuje A. Šurino
vá.

V pilotnej časti podcastu sa pred
stavili jeho moderátori Denis Farkaš, Kristína Reifová, Denis Šatan,
Karolína Reifová, Miriam Siváková
a Sára Stupňanová. Zároveň v nej
upresnili témy do nasledujúcich epi
zód.
Vonku sú zatiaľ dva medzinárod
né špeciály v angličtine. V prvom
z nich boli hosťami mileniáli Bhavya
Singapuri a Rahul Raj z Indie, ktorí
okrem iného priblížili jazykovú roz
manitosť svojej krajiny. Je zaujímavé,
že turisti sa v Indii dorozumejú skôr
v angličtine než hindčine. Väčšina
miestnych totiž namiesto hindčiny
lepšie ovláda lokálny dialekt regió
nu, z ktorého pochádza. Reč bola aj

Cvečko už otvorilo krúžky a chystá denné tábory
Cvečko sa po uvoľnení opatrení
rozhodlo otvoriť aspoň niektoré zo
svojich krúžkov. Zohľadňuje pritom
blížiace sa letné prázdniny. „Neotvárame žiaden krúžok pre začiatočníkov,
lebo jeden mesiac, čo sú štyri stretnutia, stačí iba na malé pokroky v danej
oblasti,” odôvodňuje absentovanie
krúžkov pre začiatočníkov riaditeľ
ka CVČ Alžbeta Šurinová. K 14. máju
evidovali vyše 30 prihlášok, pričom
najväčší záujem bol o gymnastický
a gitarový krúžok. Podľa slov riaditeľ
ky zaznamenalo CVČ aj obavy nie
ktorých rodičov z možnej nákazy
koronavírusom: „Mnohí z nich nám
avizujú, že sa ešte boja dať svoje die
ťa do kolektívu, kde sa miešajú deti
z pomerne veľkej lokality.”
Bezpečnosť nadovšetko
Na prvé stretnutie si deti museli
priniesť potvrdenie o bezinfekčnosti
v súlade s protipandemickými opat
reniami. Pri príchode na krúžok im
zamestnanci zmerajú teplotu, dbajú
na dodržiavanie zásady ROR (rúško

– odstup – ruky) aj pravidelne dezin
fikujú priestory dezinfekčnými žiarič

Leto s Cvečkom
Na júl a august pripravilo CVČ šesť
turnusov denného tábora. „Všetky
turnusy majú síce tematické zameranie, ale snažíme sa ich zostaviť tak, aby
sa páčili všetkým deťom,” povedala
riaditeľka Cvečka. Deti si budú môcť
užiť rôzne výlety, napríklad na Červe
ný Kameň, do petržalských bunkrov

alebo do ZOO. Zabaviť sa budú môcť
aj na plavárni, pri tvorivých hrách
alebo hrách v prírode. Pripravené sú
aj environmentálne aktivity, cyklotú
ra, jazda na koni či návšteva Sloven
skej televízie.
O tábory zaznamenali v Cvečku
veľký záujem, keďže po pár dňoch
boli obsadené takmer všetky mies
ta. Zatiaľ nie sú známe presné pod
mienky, za akých sa bude tábor re
alizovať. „Preto nemeníme počty detí
v táboroch a postupujeme tak, ako
sme realizovali tábory minulý rok v
prvej vlne COVID-19. Pri kontrole Úradu verejného zdravotníctva neboli
v našich opatreniach zistené žiadne
nedostatky, preto zostávame zatiaľ
v tomto režime. Ak príde k zmene, prispôsobíme sa,” hovorí v mene CVČ
A. Šurinová.
Najbližšie obdobie bude teda
centrum voľného času žiť najmä
krúžkami a letnými tábormi. Orga
nizácia ďalších akcií sa bude odvíjať
od opatrení, ktoré určuje COVID se
mafor a ktorým sa musia prispôsobiť.
„Pevne veríme, že sa čoskoro budeme
môcť stretávať s deťmi a ich rodičmi
na našich tradičných podujatiach. Pripravujeme tiež nové, zaujímavé projekty,” prezradila na záver riaditeľka
Cvečka.
Text: P. Arpášová, foto: CVČ
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Ponuka práce v materskej škole

učiteľ/učiteľka

Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: 09/2021
Pracovný úväzok: 100 %
Funkčný plat: 738,50–1251,50 € (v zá
vislosti od dosiahnutého vzdelania)
Požadované kvalifikačné predpoklady a podmienky prijatia:
• ÚSO alebo VŠ vzdelanie v zmysle
zákona č. 138/2019 Z. z. o pedago
gických zamestnancoch a odbor
ných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
1/2020 o kvalifikačných predpokla
doch pedagogických a odborných

Termín nástupu: 09/2021
Pracovný úväzok: 100 %
Funkčný plat: 686,50 €
Kvalifikačné predpoklady:
• s tredné vzdelanie
Požadované doklady:
Iné požiadavky:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• zodpovedný prístup k práci, samo
• štruktúrovaný životopis s telefonic statnosť, spoľahlivosť,
• bezúhonnosť,
kým a mailovým kontaktom,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom • zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady:
vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním • žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s telefonic
osobných údajov.
kým a mailovým kontaktom,
upratovačka
• písomný súhlas so spracovaním
osobných údajov.
Miesto výkonu práce: Malacky
zamestnancov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť – učitelia do 7. 6., upratovačky do 14. 6. – na
adresu Materská škola, kancelária riaditeľky MŠ, Štúrova 139, 901 01 Malacky alebo na mailovú adresu
miriam.adamovicova@msmalacky.sk. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.
Bližšie informácie o pracovných miestach poskytneme na telefónnom čísle 0915 120 130.

riadková inzercia
• Predám nové dizajnované bicykle
a retrobicykle s vnútronábojovými
prevodovkami a bezpečnostnými
prvkami. Tel.: 02/64 28 24 83

Habánske múzeum
vo Veľkých Levároch
je otvorené každú sobotu
od 10.00 do 18.00 h
Expozícia habánskeho múzea
vám priblíži
spôsob života habánov.

Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján
prijme
do pracovného pomeru

vyučenú
kuchárku.

Nástup ihneď. Bližšie informácie na
telefónnych číslach 034/774 72 17
alebo 034/777 03 78 v čase od 8.00
do 15.00 h.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Na mestskom úrade budú
hniezdiť dážďovníky

strechou či odvetrávacie otvory. Od
začiatku 90. rokov sa ich európska
populácia fatálne znížila v dôsledku
masového zatepľovania budov, čím
dážďovníky stratili svoje pôvodné
hniezdiská.
Správa CHKO Záhorie ďakuje
mestu Malacky za možnosť osadenia
búdok na budove mestského úradu
a spoločnosti najkosačky.sk v Ma
lackách za technickú podporu.
Text: M. Mráz, foto: S. Osuský

Na streche Mestského úradu v Malackách pribudli tri trojkomorové
búdky pre dážďovníky. Osadili ich
zamestnanci Správy Chránenej kra
jinnej oblasti (CHKO) Záhorie so sú
hlasom správcu budovy. Vďaka tomu
vznikli podmienky pre druh, ktorý už
takmer nehniezdi vo svojom priro
dzenom prostredí. Búdky budú zá

roveň slúžiť ako miesto dokladania
dážďovníkov odchovaných v rehabi
litačnej stanici Správy CHKO Záhorie.
Dážďovníky sa živia drobným
hmyzom, najmä komármi. Ich popu
lácie majú veľký význam ako priro
dzený predátor pre tento otravný
hmyz. Dážďovníky obývajú rôzne
štrbiny, praskliny, atikové otvory pod

Voľná pracovná pozícia

samostatný odborný referent
komunikácie, Mestský úrad Malacky
Rámcová náplň práce:
• autorské spracovanie textov pre
mestské médiá a aktualizácia informácií (webstránka mesta
www.malacky.sk, stránka mesta
na Facebooku, dvojtýždenník Ma
lacký hlas),
• redakčné spracovanie podkladov
z práce MsÚ, mestského zastupi
teľstva a mestských organizácií,
• redigovanie príspevkov iných au
torov pre mestské médiá,
• komunikácia s grafikom Malacké
ho hlasu,
• archivácia Malackého hlasu,
• komunikácia s inzerentmi,
• fotoreportérske práce, archív fo
tografií,
• organizačné a technické zabezpe
čenie mestských podujatí,
• organizačné a technické zabez
pečenie marketingových a infor
mačných kampaní MsÚ.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru:
• plný pracovný úväzok, pracovný
pomer na dobu určitú na jeden rok
s možnosťou predĺženia pracov
ného pomeru na dobu neurčitú
Termín nástupu: podľa dohody
Platové podmienky:
• nástupný plat minimálne 1.100,- €
brutto/mesiac v závislosti podľa
odpracovaných rokov + možnosť
uplatnenia osobného príplatku
k platu
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie I. alebo II.

stupňa so zameraním na žurnalis
tiku alebo masmediálnu komuni
káciu
Iné kritériá a požiadavky:
• prax v mediálnej oblasti, doložená
kópiami 3 uverejnených článkov,
prípadne záznamom troch audio
vizuálnych diel na DVD,
• výborná znalosť slovenského jazy
ka a štylistiky,
• občianska bezúhonosť,
• prehľad o spoločenskom dianí
v meste a regióne výhodou,
• ovládanie minimálne jedného
svetového jazyka na komunikatív
nej úrovni výhodou,
• znalosť práce s PC (MS Office, In
ternet),
• samostatnosť, komunikatívnosť,
flexibilnosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných
dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberu
uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný životopis
s uvedením telefonického a e-ma
ilového kontaktu,
• kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní.
Dátum a miesto podania
žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najne
skôr do 31. mája na adresu: Mesto
Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901
01 Malacky (neakceptuje sa po
sledný deň lehoty ako dátum odos
lania na podacom lístku pošty).

Povedali si ÁNO
Silvia Vanišová a Róbert Minárik,
Nikoleta Bednárová a Radoslav
Sovadina,
Mariana Lančaričová a Roman
Sofka,
Mária Gašparíková a Stanislav
Soják.
Opustili nás
Mária Zámečníková, Miriam Ru
žičková, Štefan Horváth, Ľubomír
Hason, Albína Tatajková, Jarmila
Oslejová, Marie Halásová, Peter
Koporec, Jaroslav Palkovič, Edu
ard Brimich, Ján Blažek, Marta Ku
čerová
Zdroj: Matričný úrad MsÚ Malacky
Pohrebníctvo ECKER

SpomienkA
Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
28. mája si pripo
míname nedo
žitých 80 rokov
môjho drahého
manžela Milana
Kozáka. S láskou
v srdci spomínajú
manželka Kvetoslava, Ivan, Kvet
ka, Michal, Tomáš, priatelia a os
tatná rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.

Potešte seniorov
vlastnou pohľadnicou

Pamätáte sa, aký veľký ohlas mala akcia KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ
DO KRABICE OD TOPÁNOK? Počas novembra a decembra sme plnili 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.

Ako sa zapojiť? Jednoducho.
• Pokúste sa vlastnoručne vyrobiť
pohľadnicu.
• Použite v nej neutrálne oslovenie.
• Napíšte do pohľadnice povzbudi
vé milé slová. Kreativite sa medze
nekladú, vložte do nej kúsok seba.
• Priložte k nej drobný darček – ideál
ne s motívom srdca. Darček s po
hľadnicou sa však musia zmestiť do
obálky i poštovej schránky zariade
nia.
• 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 lásku a spoločne sa potešíme, ale mož
no niekoho ďalšieho motivujeme
k vytvoreniu vlastnej pohľadnice.
Zároveň vás prosíme, aby ste dodr
žiavali aktuálne epidemiologické nariadenia a dbali na bezpečnosť
seba i adresáta.
Ďakujeme. Poďme na to a poteš
me našich seniorov!
J. Galatová, S. Slobodová, V. Fuseková

Bicyklujte do práce aj tento rok
Malacky sa aj tento rok zapájajú
do súťaže Do práce na bicykli. Re
gistrovať svoj tím môžete do 7. júna
na www.dopracenabicykli.eu. Tím
má mať od dvoch do štyroch členov.
Okrem dobrého pocitu z ekologickej
dopravy na pracovisko môžete získať
kvalitný bicykel, elektropohon či po
môcť malackej samospráve vyhrať
cyklostojiská. Cien je oveľa viac, no
najväčšou motiváciou je urobiť niečo
pre seba i pre životné prostredie.
Súťaž Do práce na bicykli bude tr
vať počas celého júna.
-red-
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Burnazovič je
vicemajstrom
Slovenska

Zaglebie
s Mrázom
Európu
nevybojovalo

Bývalý hráč Strojára Malacky
a slovenský hádzanársky reprezen
tant Anur Burnazovič sa teší z medai
ly za 2. miesto v slovenskej extralige.
Jeho tím MŠK Považská Bystrica sa
prebojoval do finále, kde však nesta
čil na najlepší slovenský tím Tatran
Prešov a podľahol mu 0:3 na zápasy.
V poslednom zápase sezóny Považ
skobystričania siahali na predĺženie
série, pretože v Prešove boli Tatranu
viac než vyrovnaným súperom. Na
pokon ale tesne prehrali 19:20. Pre
tím z Považia je však 2. miesto v na
bitej špičke extraligy úspechom, ku
ktorému dopomohol aj bývalý Ma
lačan Burnazovič. Považania boli
naposledy vicemajstrami v sezóne
-mb2017/2018.		

Malačan
Čeřovský má
opäť titul

Futsalisti Mimelu Lučenec, kto
rého dres oblieka aj Malačan Daniel
Čeřovský, po druhý raz za sebou
vyhrali futsalovú extraligu. Tímu
z Lučenca sa to podarilo už po je
denástich odohratých zápasoch,
v ktorých nestratil ani jediný bod,
a pred druhou Žilinou má už nedo
stihnuteľný 13-bodový náskok. Lu
čenčania s viacerými reprezentantmi
v zostave vrátane Čeřovského spe
čatili triumf výhrou nad najbližším
prenasledovateľom MŠK Žilina 7:1.
Na Lučenec bude teda aj v budúcej
sezóne čakať európske dobrodruž
stvo v Lige majstrov, v tej aktuálnej
slovenský majster stroskotal na elit
nom klube z Ruska KPRF Moskva.
Daniel Čeřovský sa teší už z tretieho
majstrovského titulu, pretože okrem
dvoch lučeneckých pohárov má na
konte aj víťazstvo s Pinerolou Brati
slava. 			
-mb-

Patrik Koch
nehrá
na svetovom
šampionáte
Slovenský hokejový reprezen
tant a rodák z Malaciek Patrik Koch
sa nedostal do záverečnej nominá
cie trénerského tímu okolo Craiga
Ramseyho na svetový šampionát
v Rige. Miestenka do Lotyšska mu
ušla po poslednom prípravnom
stretnutí v Prahe proti Česku. V prí
prave sa dvadsaťštyriročný obranca
českých Vítkovic predstavil v zápa
soch proti rezerve Ruska, Bielorus
ku, Lotyšsku, Nemecku, Rakúsku
i v závere prípravy proti Čechom.
Koch bol dôležitým článkom obra
ny HC Vítkovice RIDERA. Za tento
tím v aktuálnej sezóne odohral päť
desiatpäť zápasov, v ktorých strelil
jeden gól a na šesť prihral. Vítkovice
vypadli v osemfinále play-off v sérii
s Kometou Brno.
-mb-

Športovanie v Malackách

dostalo zelenú

Amatérskym aj organizovaným športovcom v našom meste sa s postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení opäť ľahšie dýcha. Všetky športoviská pod správou AD HOC Malacky sú už otvorené
pre plnohodnotné fungovanie kolektívnych športov.

Telocvičňa v športovej hale Ma
lina je sprístupnená pre skupiny
v maximálnom počte 25 športovcov,
čiže futsal, basketbal alebo florbal si
môžete zahrať bez obmedzení poč
tu hráčov. Rezervovať si môžete aj
badmintonový kurt.
V Maline je už v prevádzke aj lezecká stena a baletná sála s maxi

málnym počtom desiatich športov
cov v miestnosti.
Pre protipandemické opatrenia
však plavecký bazén v Maline stále
funguje v obmedzenom režime:
v jednom momente môže byť v ba
zéne len 10 plavcov. AD HOC preto
ponúka rezerváciu termínov vo vy
medzených sektoroch – dráhach. Ak

si dráhu objedná jeden plavec, cena
je 5 €. V prípade dvoch osôb v jednej
dráhe sa cena zníži na 4 €.
Okrem vnútorných športovísk si
môžete objednať aj multifunkčné ih
risko v Zámockom parku s novými sieťami, ktoré ponúka aj športovanie
pod umelým osvetlením. Rovnako
sú otvorené tenisové kurty a volejba
lové ihrisko. Všetky športoviská si
môžete rezervovať prostredníctvom
webstránky www.adhocmalacky.sk
alebo na tel. čísle 0911 392 666.
Text a foto: M. Binčík

Matúš Nehyba a Rebecca
Slezáková sú majstrami
republiky vo viacboji
Letná atletická sezóna mohla cez víkend 22. a 23. mája konečne odštartovať. Prvým podujatím boli Majstrovstvá Slovenska všetkých
vekových kategórií vo viacboji na atletickom štadióne v Martine s bežeckým mítingom v Novom Meste nad Váhom. Atléti z AC Malacky
nový ročník odštartovali vynikajúco – Rebecca Slezáková aj Matúš
Nehyba sú majstrami republiky!
S víťazstvom čerstvej dorastenky
Rebeccy Slezákovej sa pred štar
tom nepočítalo, o to cennejší je jej
úspech. Rebecca dominovala vo via
cerých disciplínach, obzvlášť v behu
na 100 metrov prekážok, keď v ne
príjemných veterných podmienkach
podala s časom 15,04 sekundy vý
borný výkon. Zo všetkých disciplín
získala 4 348 bodov.
Matúš Nehyba sa v kategórii žia
kov popasoval so zaradením skoku
o žrdi k ostatným disciplínam, čo nie
ktorých pretekárov odradilo. Matúš
však trénoval aj túto disciplínu, a tak

bohatej zbierky z republikových maj
strovstiev.
Text: M. Binčík s využitím informácií
V. Handla, foto: AC Malacky

Slovenskému futbalovému repre
zentantovi a rodákovi z Malaciek Sa
muelovi Mrázovi sa spolu s jeho tí
mom Zaglebie Lubin nepodarilo vybojovať v tohtoročnej sezóne poľ
skej najvyššej súťaže Ekstraklasy
miestenku v európskych súťažiach.
Zaglebie skončilo so 41 bodmi na 8.
priečke, no na postupové 4. miesto
mu chýbali iba 2 body. V prípade ví
ťazstva v poslednom kole na ihrisku
Wisly Pock by si tím z Lubinu zabez
pečil miestenku v Európe, no zveren
ci slovenského trénera Martina Ševe
lu prehrali 0:4. Na ich úkor do UEFA
Konferenčnej ligy postúpil Slask
Vroclav. Mrázovi sa v ligovej sezóne
podarilo skórovať len dvakrát, napo
sledy pri májovom víťazstve Zagle
bia nad Wislou Krakov 4:1. Okrem
dvoch ligových gólov pridal aj jeden
v pohári. Jeho budúcnosť je neistá,
keďže mu v Poľsku končí hosťovanie
a vracia sa do talianskeho Empoli ako
kmeňový hráč. Tomuto klubu sa v ak
tuálnej sezóne podarilo vrátiť sa do
-mbSerie A. 			

Na futbalistov
v reštarte ligy
čaká Ivanka
pri Dunaji

Futbalisti FC Malacky sa dočkajú
reštartu III. ligy Bratislavského futba
lového zväzu. Keďže vláda dala ama
térskym súťažiam zelenú, malackí
futbalisti už trénujú na zvyšné štyri
súťažné zápasy v tomto ročníku. Ligu
reštartujú v sobotu 29. mája o 17.00 h
doma proti Slovanu Ivanka pri Duna
ji. Okrem toho sa postupne stretnú
vonku s Dunajskou Lužnou, doma
s Pezinkom a sezónu ukončia v bra
tislavskej Rači. V príprave na znovuobnovenie súťaže sa Malačania
predstavili v priateľskom zápase na
pôde štvrtoligového Jakubova, kto
rý vyhrali 4:3, a v priateľskom zápase
v Rohožníku s domácim FC, na kto
rý nestačili 1:3. Pred poslednými zá
pasmi je FC Malacky s 20 bodmi na 3.
mieste tabuľky. Na vedúci Rohožník
stráca 7 bodov, a tak má ešte mate
matickú šancu na prekvapivý triumf
-mbv tretej lige.		

dokázal zvíťaziť vo svojej kategórii so
ziskom 3 298 bodov, druhého Adama Gašpara (takisto z AC Malacky)
zdolal o 10 bodov. V tejto kategórii
sa z medailí tešili len pretekári z ma
lackého AC, tretí skončil Adam Boš
kovič.
Viacbojársky víkend pretekárov
nešetril. Okrem nabitého programu
a súperov sa museli pasovať aj s ne
príjemným veterným, upršaným a na
máj mimoriadne chladným počasím.
Ani tieto podmienky však malackých
atlétov nezastavili. Pod vedením
Petra Filipa získali ďalšie medaily do
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