
Rekonštrukcia trvala necelé dva 
mesiace a  po odstránení lešenia sa 
synagóga opäť skvie v  celej svojej 
kráse. Hore na priečelí medzi vežami 
si môžete všimnúť dve dosky – ide 
o historický odkaz na Mojžiša s De
satorom v hebrejčine.

Majstrovské unikáty
Naša synagóga má niekoľko uni

kátov, ktoré bežné oko až tak nevní
ma. Medzi ne patrí špeciálna krytina 
veží. Tvorí ju ručne opracovaná brid
lica, ktorú počas nedávnej opravy 
ukladal majster strechár kúsok po 

kúsku tak, aby presne sedela. „Každý 
kus bridlice je originál. Jednotlivé diely 
do seba zapadajú tak presne, že tvoria 
oblúk a vo výsledku kopírujú pravidel
ný guľovitý tvar veží. Mimochodom, 
majster, ktorý krytinu opravoval, ju ro
bil aj pred desaťročiami, v roku 1972,” 
vysvetľuje architekt mesta B. Škopek.

Unikátne veci sa skrývajú aj pod 
bridlicovou krytinou. Vnútornú kon
štrukciu veží tvoria drevené hranoly 
a  dosky, pričom sú usporiadané 
tak, že navonok tvoria pravidelný 
okrúhly tvar. „Je to spleť rôznych kon
štrukcií, ale predovšetkým stará krás

na poctivá práca,” hovorí uznanlivo 
architekt.
Ak sa nestane nič nepredvídané...

Čo ešte stihli majstri za pár týž
dňov v apríli a máji? Vyčistiť strechu 

od náletov, skontrolovať oplechova
nie a  opraviť časť fasády na bočnej 
stene – presne tam, kde v lete 2017 
počas silnej búrky spadol strom. 

Pokračovanie na strane 2
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Synagóga a tajomstvá jej veží
Pozornosť každého, kto prechádza centrom nášho mesta, upúta  
synagóga a  jej krásna ornamentálna výzdoba. Budova s  bohatou 
históriou a  vysokou architektonickou hodnotou je súčasťou Slo-
venskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. v  apríli sme si 
všim li nový prvok na fasáde, našťastie, iba dočasný: na budove vy-
rástlo lešenie. Ako sme vtedy informovali, začali sa rekonštrukčné 
práce, ktoré obsahovali opravu oboch veží, výmenu poškodených 
častí krovu a opravu časti fasády.

Odberové miesto v kaštieli skon
čilo svoju činnosť. Namiesto neho je 
zriadené odberové miesto na Radlin
ského ulici (bývalá budova mestské
ho úradu, vchod zboku od Zámoc
kej, kde sídlila mestská polícia).

na testovanie netreba 
registráciu. 

Znamená to, že každý, kto potre
buje test, môže prísť bez pridelené
ho termínu.

nebudú sa posielať SMS, čo 
zna mená, že na výsledok testu si 
treba počkať priamo na mieste. 
odberový tím vystaví na požiada-
nie certifikát v angličtine.

-red-

 očkovanie
 pokračuje 
V zdravotnom stredisku pri Bil le sa 
vo štvrtok od 17.00 do 20.00 h oč
kuje 2. dávkou vakcíny Astra. Re
gistráciu netreba. Cez víkendy od 
8.00 do 18.00 h sa očkuje Pfizerom 
(1. aj 2. dávkou). Seniori 60+ môžu 
prísť bez registrá cie. Ostatných 
prosíme, aby sa za registrovali na 
www.bratislavskykraj.sk.

-red-

Testovanie sa presťahovalo
 na Radlinského ulicu

Testuje sa v pondelok, stredu, 
piatok a  sobotu od 10.00 do 
13.40 h a od 15.00 do 18.40 h.

Ctiť 
a zachovávať

Pri listovaní Záhoráckym slovníkom 
občas natrafím na slovo, ktoré som 
roky nepočula. Mascigula. Poškrabek. 
Húlava. Panoha. Hrávali ste s  kama
rátmi gramolky? Spávali ste u starenky 
na strožochu? Keď sme niečo v detstve 
vyviedli, hneď sme počuli: Ó, ty papu
čo! Malebné slová, ktorým inde na Slo
vensku nerozumejú. Profesor Palkovič 
nám v Záhoráckom slovníku zachoval 
jedinečný poklad našej minulosti.

Treba priznať, že z histórie v  Ma
lackách sa veľa nezachovalo. Zmizol 
Malý kaštieľ, Jursov rybník i hostinec 
Bersón. Je preto našou povinnosťou 
zachovávať to, čo nám tu ešte zosta
lo. Preto mesto investovalo peniaze  
do opravy veží a fasády synagógy. Tá
to krásna budova prežila v  obkolese  
ní supermarketu, policajnej budovy 
a ho tela, čo sa rovná takmer zázraku. 
A vraj sa v  jej  blízkosti  mala stavať aj 
pumpa!

Niekto múdry kedysi povedal: „Bez 
poznania minulosti niet prítomnosti 
ani budúcnosti.” Leto v  Malackách je 
skvelou príležitosťou, ako spoznať na
šu minulosť. Pripravujú sa prednášky 
pre verejnosť na historické témy: ob
nova starých domov, sídlisko z  doby 
bronzovej či zaujímavosti okolo ne
meckých priezvisk. Dejiskom predná
šok bude priestor, ktorého každý kút 
dýcha históriou – náš kaštieľ.

Žime prítomnosťou, avšak nezabú
dajme na minulosť. Skrátka, ctiť a za
chovávať všetko, na čo môžeme byť 
hrdí.                       Ľ. Pilzová 
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Rozbité okná sa vtedy vymenili 
hneď, avšak na fasáde zostali škra
bance. Ak sa nestane nič nepredví
dané, strecha by mala vydržať po
vedzme najbližších 40–50 rokov. 
Samozrejme, nad všetkými druhmi 
rekonštrukčných prác bdelo pozor
né oko pamiatkarov.

Pohľad do histórie 
História malackej židovskej ná

boženskej obce siaha do roku 1755, 

keď tu žilo desať Židov. Obec dosta
la svojho rabína až v  roku 1838 po 
vzniku murovanej modlitebne. Sy
nagóga je postavená podľa projek
tu architekta Wilhelma Stiassne ho, 
jej staviteľom bol významný pál ffy
ovský staviteľ János Terebessy. Po
zemok venovala významná rodina 
Spitzerovcov. Pôvodnú synagógu 
v  júli 1889 zasiahol požiar, údajne 
od blesku. Stavba úplne vyhorela, 
no Spitzerovci zafinancovali výstav
bu nového chrámu a  za architekta 
si opäť zvolili W. Stiassneho. Za rok 
vznikla nová synagóga – tá, ktorú 
poznáme aj  dnes. 

Synagóga má v interiéri zachova
ný ústredný prvok – archu – vo vý
chodnej stene. V pôvodom stave sa 
nachádza aj výklenok na uloženie 
zvitkov tóry. Ďalšími zachovanými 

časťami sú predsieň, mužská mod
litebňa a ženská galéria.

Ešte v roku 1940 bolo v Malac
kách evidovaných 291 Židov. Tí, čo 
prežili vojnu, odišli do Palestíny. Po 
roku 1945 bola synagóga využívaná 
na svetské účely a v 50. rokoch 20. 
storočia predala Židovská nábožen
ská obec malackú synagógu štátu. 
Budovu v súčasnosti využíva Zá
kladná umelecká škola v Malackách 
ako koncertnú sieň a výtvarný ate
liér.

Text: Ľ. Pilzová s využitím 
informácií z www.tikmalacky.sk, 

foto: B. Škopek, S. osuský 
a Múzeum M. Tillnera
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Zatiaľ evidujeme 89,98 % sčíta
ných. „Ďakujem všetkým, ktorí sa sčí
tali. Stále však máme dosť tých, ktorí 
sčítanie odignorovali. Hoci nerád, ale 
pripomínam, že zákon dáva možnosť 
uložiť sankciu. Za nesčítanie hrozí jed
notlivcovi pokuta až do výšky 250 €. Je 
to nepríjemné, ale túto možnosť využi
jeme a budeme ukladať pokuty,“ zdô
raznil primátor Juraj Říha.

kontaktné miesto:
Mestský úrad Malacky
Bernolákova č. 5188/1A
901 01 Malacky

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

Mesto pripravuje spracovanie zá
väzného dokumentu komunitný 
plán sociálnych služieb na obdo-
bie rokov 2021–2030 (základom sú 
Národné priority rozvoja sociálnych 
služieb na obdobie 2021–2030). Do
kument vzniká v spolupráci s posky
tovateľmi sociálnych služieb a  s  ich 
prijímateľmi, teda obyvateľmi mesta.

Do prípravy Komunitného plánu  
chceme zapojiť širokú verejnosť, pre
to mesto pripravilo dotazník zame
raný na zisťovanie potrieb a názorov 
na sociálne služby. Svoje názory 
mô žete zasielať do 30. júna. Medzi 
sociálne služby mesta patria okrem 
iného domáca opatrovateľská služ
ba, sociálny taxík, detské jasle, zapo

žičiavanie pomôcok pre zdravotne 
postihnutých, denný stacionár, stra
vovanie pre dôchodcov atď.

Dotazník nájdete na hlavnej strán 
 ke mesta www.malacky.sk. Je ano
nymný. Jeho vyplnením sa stávate 
spolutvorcami sociálnych služieb 
v  našom meste. Ďakujeme za váš 
čas.          -red- 

vytvorme spolu plán sociálnych služieb

•  Sčítať sa je povinný každý obyvateľ. 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 tr-

valý pobyt.
•  Papierové sčítacie formuláre neexistujú. Sčítanie sa robí výlučne 

elektronicky prostredníctvom tabletu, telefónu alebo počítača. Sčí-
tací asistent si svoj tablet prinesie so sebou.

•  Buďte obozretní a do svojho by tu či domu pustite iba človeka (mobil-
ného 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.

výsledky sčítania priamo ovplyvnia život v  Malackách. na základe 
počtu sčítaných obyvateľov bude mesto najbližších desať rokov do-
stávať od štátu peniaze vo forme podielových daní. Čím viac ľudí sa 
sčíta, tým viac peňazí dostanú Malacky od štátu na investície.         -red-

nesčítaným hrozí 
pokuta

Asistované sčítanie pre tých, ktorí sa nestih-
li alebo nevedeli sčítať, sa končí v nedeľu 13. 
júna. Prosíme všetkých, aby využili možnosť 
asistovaného sčítania.  Môžu prísť osobne na 
kontaktné miesto do mestského úradu, alebo  
požiadať o návštevu asistenta, ktorý vás sčíta do-
ma. o  mobilného asistenta sčítania  môžete požiadať telefonicky – 
034/79 66 120 alebo 0903 650 132. 

Uvádzame konkrétny príklad:
Pracovník firmy Tekos si všimol, 

že na Hlbokej ulici pred vstupom  
do zberného dvora na kraji cesty pri
budol nezákonne uložený odpad. Zá
znam z  kamerového systému mest
skej polície ukázal, že odpad vyložili 
z  vozidla Citroën s  bratislavským 
evidenčným číslom, ktorého držite
ľom je firma Mr. Jedlík, s. r. o. Vo vre
ciach sa nachádzal odpad zo skarto
vania. Prípad už má v rukách Okresný 
úrad Malacky. Páchateľovi nelegálnej 

skládky hrozí finančná pokuta v  roz
pätí 2 500 až 80 000 €.

Zber odpadu v Malackách fungu
je prostredníctvom kontajnerov pre 
rodinné domy a stojísk na sídliskách. 
Obyvatelia mesta môžu odpad voziť 
aj na zberné dvory na Partizánskej 
a Hlbokej. Dvakrát do roka sa v Malac
kách koná zber objemového odpadu 
do pristavených veľkokapacitných 
kontajnerov. Prosíme preto všetkých, 
aby neznečisťovali naše spoločné ži
votné prostredie.      -red-/MsP Malacky

 kamery MsP  odhalia
 každý priestupok

opakovane upozorňujeme obyvateľov aj firmy, že vytváranie čier-
nych skládok, teda odkladanie odpadu na nepovolených miestach,  
je nelegálne. Celé mesto je pod dohľadom kamerového systému 
mestskej polície, preto nie je problém páchateľa vypátrať.

Po dlhšom čase, keď mestské 
za stupiteľstvo rokovalo online,  
sa po slanci stretli aj osobne. vo  
štvrtok 27. mája mali na pro-
gra me prevažne ekonomické 
materiály.

Poslanci schválili záverečný účet 
mesta za rok 2020 s  prebytkom 1,2 
milióna € (informovali sme o  ňom 
v  predchádzajúcom Malackom hla

se) a  správy o  minuloročnom hos
podárení rozpočtových a  príspev
kových organizácií mesta (Materská 
škola, Základná umelecká škola, Cen
trum voľného času, ZŠ Dr. J. Dérera, 
ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, Mestské 
centrum sociálnych služieb, Mestské 
centrum kultúry, AD HOC). Zastupi
teľstvo odsúhlasilo mimoriadnu do
táciu pre spoločnosť Nemocničná,  
a. s., vo výške 122 000 €. Túto sumu 

poskytne Bratislavský samospráv
ny kraj mestu, ktoré ju v plnej výške 
predisponuje prevádzkovateľovi ne
mocnice v Malackách. Poslanci vzali 
na vedomie informáciu o urbanistic
kej štúdii zóny Majer.

Materiály, uznesenia a videozá
znam z  rokovania sú dostupné na 
www.malacky.sk, časť MESTo – 
MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTVO.

-lp-/-otano-

 Poslanci opäť rokovali prezenčne

Synagóga a tajomstvá 
 jej veží
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Výstavbu cyklotrasy avizoval 
Bratislavský samosprávny kraj už 
pri otváraní novozrekonštruovanej 
cesty medzi Malackami a  Rohožní
kom. Dohoda mesta a  župy podľa 
primátora Juraja Říhu výrazne urých
li prípravu cyklotrasy: „Preto sme sa 
so županom Jurajom Drobom dohod
li, že Malacky zužitkujú svoje doteraj
šie bohaté skúsenosti s projektami  
a nevyhnutný diel cyklotrasy na na
šom území postavíme vlastným euro
fondovým projektom, na ktorý nad
viaže krajská samospráva.“

na kraj mesta postupne 
po úsekoch

Prvým úsekom bude Píla–Zá
moc ký park vrátane nového pod
jaz du pre peších a cyklistov pod dol
ným ramenom diaľničného privád
zača. Trasa privedie cyklistov k  tzv. 
čiernej bráne do Zámockého parku. 
Tento úsek bude začínať pri trase Pe  
zinská–priemyselný park, ktorá je 
práve vo výstavbe.

Druhou časťou je duklianskych 
hrdinov (od brány zo strany Rád-
ku)–Hlboká. Úsek pôjde pri múre 
po pred nemocnicu a vyžiada si zme
ny v  trasovaní chodníka i  v  úprave 
parkovania.

Cyklotrasa bude pokračovať pre-
mostením diaľnice na úrovni Ra-
kárenskej a posledným úsekom bu 
 de časť od diaľnice po obytnú zónu 
na majeri. Ide nielen o technicky, ale 
aj finančne náročné stavby. Mesto 
do prípravy projektu zapája aj de
veloperov územia za D2. „Zahrnutí 
budú minimálne už v tom, že poskytnú 
vecné bremeno či pozemok na stav
bu cyklotrasy. Vážim si, že prijali našu 
prosbu a už aktuálne financujú tech
nickú štúdiu premostenia diaľnice,” in

formoval primátor. Nie je pritom vy
lúčené, že zafinancujú aj kompletnú 
projektovú dokumentáciu pre nový 
pešocyklistický most nad D2.

Cyklotrasy znamenajú 
bezpečnosť pre všetkých

Verejnosti sa môže zdať, že infor
mácií o cyklotrasách je akosi veľa. Je  
to prirodzené, pretože doteraz tu 

žiadne neboli a  v  súčasnosti sa po 
niekoľkoročnej príprave rozbehla ich 
realizácia. 

Mnohí Malačania sa pýtajú, prečo 
sa namiesto cyklotrás nemôžu viac 
opravovať cesty. Na vodičov sa ne
zabúda, pretože pri niektorých cyk
lotrasách je naplánovaná aj rozsiah
la rekonštrukcia ciest a parkovacích 
miest. Žiaľ, na opravy ciest sa môžu 
použiť iba mestské peniaze, nie eu
rofondy. Tie totiž majú presne určený 
cieľ, ktorým sú v  tomto programo
vom období cyklotrasy. „Bol by som 
veľmi zlý manažér, ak by som ponú
kané milióny eur z  eurofondov nevy

užil, pretože takáto šanca sa už opa
kovať nemusí,“ povedal primátor. 

Pripravované cyklotrasy prinesú 
zásadný benefit pre všetkých: zvý
šia bezpečnosť všetkých účastníkov 
cestnej premávky. Cyklisti sa nebu
dú tlačiť s chodcami na chodníkoch 
a zároveň sa výrazne zníži riziko kolí
zií cyklistov a motoristov na cestách. 

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: BSk, S. osuský, 

projektová dokumentácia: 
Cykloprojekt, s. r. o. 

Pripravovaná sieť 
cyklotrás – čo ďalej?
•   prvý úsek, Pezinská–priemy-

selný park: v realizácii;
•   druhý úsek, družstevná–Rad-

linského: na jeseň sa predpo
kladá začiatok výstavby;

•   tretí úsek, Partizánska–Cesta 
mládeže: na jeseň bude vyhlá
sené verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa, na všetky tri vy
menované cyklotrasy získalo 
mesto eurofondovú dotáciu;

•   Mestské zastupiteľstvo bude 24. 
júna prerokúvať žiadosť o  po
danie eurofondovej dotácie na 
úsek Pezinská–Padzelek (po
pri Tescu). Na tento úsek už je 
vydané stavebné povolenie;

•   úsek duklianskych hrdinov– 
–Hl boká: na jeseň sa bude po
dávať žiadosť o dotáciu.

úseky budúcej cyklotrasy 
smer Rohožník, ktoré 
zabezpečí mesto: 
•  Píla–Zámocký park
•   Duklianskych hrdinov–Hlbo- 

 ká–most nad diaľnicou
•   územie za diaľnicou po obytnú 

zónu Na majeri

Mesto a župa spolu postavia cyklotrasu 
Malacky–Rohožník

vedenie mesta a Bratislavský samosprávny kraj sa dohodli na spolu-
práci, ktorej výsledkom bude cyklotrasa medzi Malackami a Rohož-
níkom. Malacky postavia časť na svojom území zo stanice po obytnú 
zónu na majeri. Cyklotrasa sa bude skladať zo štyroch etáp. Predpo-
kladá sa, že projekt by sa mal financovať z eurofondov.

Projekt Cyklotrasa Pezinská–priemyselný park je podporený z Európskeho fondu regio
nálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Čo je nové na Pezinskej?
Výstavba cyklotrasy postupuje podľa harmonogramu. V  lokalite je už 

preložené plynové vedenie a položené sú aj nové káble pre verejné osvet
lenie. „Vnímali sme výhrady obyvateľov voči dočasnému odstráneniu chod
níka. Preto sme na dodávateľa tlačili, aby jeho predláždenie bral ako prioritu. 
Chodník je až na výnimky hotový – na nedokončených miestach sa ešte budú 
napájať siete,” vysvetľuje viceprimátor Milan Ondrovič. 

Zároveň priznáva, že pri vjazdoch do rodinných domov bol sklz kvôli 
nedávnemu takmer dvojtýždňovému dažďu. V najbližšom čase pribudnú 
obrubníky, podkladové vrstvy cyklotrasy, parkovacie miesta aj ostrovčeky 
na novú zeleň. Celá ulica bude novo osvetlená a pribudne aj osvetlenie 
na úseku Továrenská – bývalá pumpa Jurki, kde doteraz vôbec nebolo. 
„Dočasné dopravné obmedzenia nás mrzia, avšak výsledok bude rozhodne 
stáť za to. Ďakujeme obyvateľom lokality aj vodičom za trpezlivosť,” dodal 
viceprimátor.

Časť projektovej dokumentácie cyklotrasy Pezinská–Padzelek
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kláštorné námestie
Námestie, ktoré tvorí centrum mes

ta a je srdcom Malaciek, nesie názov  
po jednej z dominánt – bývalom fran
tiškánskom kláštore. Tento sakrálny 
objekt tvorený kostolom Nepoškvr
neného počatia Panny Márie, kláš
torom a  štyrmi baštami sa označuje 
ako čierny kláštor pre jeho pôvodnú 
tmavú farbu.

Predtým stál na tomto mieste 
prav depodobne lovecký zámok, no 
v  polovici 17. storočia dal zemepán 
Pavol IV. Pálffy postaviť kláštor, do 

ktorého povolal františkánskych mní
chov. Keďže v  okolí Malaciek bola 
značná časť panských rodov evan
jelického vierovyznania, mnísi mali 
za úlohu vrátiť majoritné postavenie 
v regióne katolicizmu.

V prvej polovici 20. storočia bolo 
v kláštore františkánske gymnázium, 
ktoré v  novovzniknutom Českoslo
vensku pomáhalo vychovávať inteli
genciu. Kláštor žije výučbou mladých 
a detí aj dnes, v jeho priestoroch náj
dete Spojenú školu sv. Františka As
siského. Za jeho takmer tristoročnú 
históriu sa za múrmi kláštora vystrie
dalo mnoho františkánskych osob
ností celoštátneho významu, okrem 
iných Vendelín Kučera, Vševlad Gaj
doš či Rudolf Dilong.

Súčasťou areálu je tiež rímskoka
tolícky kostol, ktorý bol zasvätený Ne
poškvrnenému počatiu Panny Márie, 
no medzi Malačanmi zľudovel názov 
františkánsky kostol. Jeho história sia
ha do polovice 17. storočia, pristaviť  
ku kláštoru ho dal opäť Pavol IV. Pálf
fy. V kostole sa nachádza svetový uni
kát – presná kópia Svätých schodov. 
Tie pôvodné z  Jeruzalema sú v sú
časnosti v Ríme a v  Jeruzaleme stojí 
ich kópia. Predpokladá sa, že kapln
ka so schodmi bola postavená spolu 
s kostolom.

Okrem kláštora a kostola v objekte 
nájdete aj krypty, ktoré sa nachádza
jú pod oltárnou časťou chrámu. Po
chovaní sú v nich členovia šľachtické
ho rodu Pálffyovcov, ale aj františkáni 
pôsobivší v čiernom kláštore. V kryp
tách sa prestalo pochovávať v polo

vici 19. storočia. Na ich prehliad ke sa 
možno dohodnúť s  mestským cen
trom kultúry. Kostol je voľne prístup
ný verejnosti napríklad počas boho
služieb.

L. novomeského 
Ladislav Novomeský bol sloven

ský komunistický politik, redaktor, 
publicista, organizátor SNP a básnik. 
Narodil sa 27. decembra 1904 v Bu
dapešti slovenským rodičom zo Seni
ce. V hlavnom meste Maďarska začal 
chodiť do školy, no od rodičov sa zá
roveň naučil aj slovenčinu. Po rozpa

de RakúskoUhorska sa Novomeský 
presťahoval do Senice.

Po štúdiách pracoval ako učiteľ, 
popri tom externe vyštudoval Filo
zofickú fakultu Univerzity Komen
ského. V  roku 1925 vstúpil do ko
munistickej strany, zanechal učiteľ
stvo a  začal pracovať ako redaktor 
v  komunistických novinách Pravda 
chudoby. Okrem toho spoluzakla
dal významný časopis DAV, ktorý 
združoval intelektuálov s  ľavicovou 
orientáciou. Pracoval tiež v  pražskej 
redakcii Rudého práva. 

Keď počas II. svetovej vojny prešla 
komunistická strana do ilegality, Laco 
Novomeský organizoval jej podzem
né štruktúry, ktoré ľudácky režim 
považoval za nezákonné. Bol takis
to predsedom povstaleckej Sloven
skej národnej rady v Banskej Bystrici 
a  patril medzi najvýznamnejších or
ganizátorov Slovenského národného 
povstania. 

Po druhej svetovej vojne sa však 
stal nepohodlným pre vlastných 
straníkov. Na zjazde Komunistickej 
strany Slovenska v  roku 1950 bol 
spolu s  Gustávom Husákom obvi
nený z  buržoázneho nacionalizmu. 
V zinscenovanom procese v  roku 
1954 sa pod nátlakom nepravdivo 
priznal a  dostal 10 rokov väzenia. 
V  roku 1963 ho plne rehabilitovali.  
K novinárstvu sa už nevrátil, pracoval 
v Ústave slovenskej literatúry SAV. Po 
normalizácii sa opätovne stal členom 
predsedníctva Ústredného výboru 
KSS. V  roku 1970 sa po zdravotných 
problémoch stiahol z verejného živo
ta. Laco Novomeský zomrel na začiat
ku septembra 1976 v Bratislave.

Za literárnu tvorbu získal v  roku 
1964 titul národný umelec. Medzi 
jeho najznámejšie diela patria bás
nické zbierky Svätý za dedinou či 
Pašovanou ceruzkou. Je po ňom po
menovaná literárna súťaž v Senici (Li
terárna Senica Ladislava Novomeské
ho) aj 17 ulíc po celom Slovensku. 

Legionárska 
Ulica je pomenovaná po česko

slovenských legionároch z I. svetovej 
vojny, ktorí zohrali dôležitú historic
kú úlohu pri konštituovaní nového 
štátu Čechov a  Slovákov. Najväčšiu 

légiu mali Čechoslováci na východ
nom ruskom fronte, no organizované 
československé vojenské útvary sa 
formovali aj v Taliansku či Francúzsku. 
Práve vo Francúzsku, ktoré nieslo ťar
chu vojny a potrebovalo posily, vznik
la v  roku 1914 prvá československá 
jednotka – rota Nazdar. Francúzske 
légie boli základom pre armádu Čes
koslovenska, neskôr sa k nim pridali 
desaťtisíce vojakov z Ruska.

Zo začiatku boli československé 
légie vo vtedajšom cárskom Rusku 
tvorené väčšinou Čechmi, ktorí 
v  Rusku žili. Až neskôr, keď boli 
Slováci posielaní na východný front, 
sa sformovali jednotky tvorené 
z  oboch národností. Ruský cár po
važoval zo začiatku československé 
jednotky za zradcov svojej vlasti, pre
tože formálne boli vojaci občanmi 
a  predovšetkým bojovníkmi Buda
pešti. Pohľad Rusov sa zmenil v  júli 
1917, keď sa československí vojaci 
vyznamenali proti presile v bitke pri 
ukrajinskom meste Zborov. Ruská 
vláda potom neobmedzene povoli
la formovanie legionárskych skupín, 
až sa napokon československé légie 
stali uznávaným základom novej ar
mády. Koniec vojny však pre našich 
vojakov v légiách nebol jednoduchý. 
Domov cez východ ani juh Európy 
ísť nemohli: hrozilo im nebezpečen
stvo, pád do zajatia a predovšetkým 
boje v  ruskej občianskej vojne. Tým 
sa však nevyhli, návrat do rodnej 
slobodnej zeme si museli vybojovať 
na Sibíri proti boľševickému hnutiu. 
Istý čas dokonca kontrolovali hlavný 
dopravný spoj – transsibírsku ma
gistrálu. Odvážni legionári sa dostali 
do Československa až dva či tri roky 
po skončení vojny, pretože ich lode 
vyrazili na dlhú plavbu do Európy 
z ďalekého Vladivostoku. 

Československé légie sa stali dôle
žitým prvkom vo vznikajúcom štáte. 
Odhodlanie vojakov, ktorí sa vzopreli 
monarchii a prezentovali tým súhlas 
so vznikom spoločného štátu, veľkou 
mierou prispelo k jeho vojenskej sta
bilite, ale aj k jeho medzinárodnému 
uznaniu. V Rusku ako legionári pôso
bili viaceré známe osobnosti, okrem 

iných generál Rudolf Viest, spisovateľ 
Jozef Gregor Tajovský, český novinár 
a  autor postavy vojaka Švejka Jaro
slav Hašek či básnik Janko Jesenský.

Ľuda Zúbka
Azda najznámejší malacký rodák 

Ľudo Zúbek bol spisovateľom, pub
licistom a  prekladateľom. Narodil sa 
v  našom meste v  roku 1906, no po 
ukončení meštianky v Malackách šiel 
na štúdiá do Bratislavy. 

Na obchodnej akadémii vyštu
doval odbor bankovníctvo a ihneď 
po škole sa zamestnal ako bankový 
úradník. Pracoval v Bratislave, Malac
kách, Zohore, Skalici či v Piešťanoch. 
Už po štúdiu začal tvoriť svoje prvo
tiny, no s aktívnou literárnou tvorbou 
začal až po tom, čo nastúpil do Slo
venského rozhlasu. Tam písal rozhla
sové hry, reportáže či poviedky do 
éteru. Okrem toho sa venoval aj te
oretickej činnosti v oblasti rozhlaso
vých hier, a tak prispel k rozvoju tohto 
žánru na Slovensku. 

Literatúre sa naplno venoval od 
roku 1947, keď sa stal riaditeľom no
vovzniknutého vydavateľstva Tatran, 
kde bol zároveň vedúcim redakto
rom. Pre zdravotné problémy však na 
vlastnú žiadosť v  roku 1956 z  vyda
vateľstva odišiel a venoval sa už len 
literárnej tvorbe. V  roku 1967 mu za 
celoživotnú literárnu prácu udelili ti
tul zaslúžilého umelca. 

Medzi jeho najznámejšie diela 
patria prózy pre mládež Jar Adely 
Ostrolúckej či Murársky chlieb, ale aj 
životopisný román Doktor Jesenius 
o Jánovi Jesenskom a Skrytý prameň, 
dielo o  majstrovi Pavlovi z  Levoče. 
Ľudo Zúbek zomrel 23. júna 1969 
v Bratislave, pochovaný je na našom 
starom cintoríne. Jeho meno nesú 
ulice v Malackách a v Bratislave.

Text a neoznačené foto: M. Binčík

[9]

Laco Novomeský. 
Zdroj: archív 

Slovenskej národnej 
knižnice

  Ulica L. Novomeského

Historický pohľad na Kláštorné námestie.  Zdroj: archív Múzea M. Tillnera

  Kláštorné námestie dnes

  Ulica Ľuda Zúbka

Ľudo Zúbek. 
Zdroj: Malacké 

pohľady

Legionárska ulica
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Jadro príspevkov zborníkov po
zostáva najmä z  prednášok (v  po
dobe odborných štúdií či článkov), 
ktoré odzneli v  rámci cyklu Stretnu
tie s  históriou alebo na nepravidel
nom historickom seminári. Obe or
ganizuje Múzeum Michala Tillnera 
v  Malac kách. „Tieto príspevky zväčša 
doplníme ďalšími, napríklad kvalit
nými študentskými prácami, spomien
kovým rozprávaním, pramennými prí
spevkami a podobne,” vysvetľuje Pa
vol Vrablec, zostavovateľ najnovšie
ho zborníka Malacky a  okolie 13 
a pra covník Múzea Michala Tillnera. 
Texty, ktoré budú súčasťou publi
kácie, zbierajú v múzeu každoročne 
do konca septembra. V  októbri pri
chádzajú na rad jazykové a obsaho
vé korektúry získaných písomných 
materiálov (v spolupráci s autormi). 
Nasledujú grafické práce (zalomenie 
textu, pridanie obrázkov atď). Záve
rečná etapa nastáva v decembri. Vte
dy sa po kompletnej kontrole zbor
ník posiela do tlačiarne.

Raz je prvý autor, 
inokedy téma

„Témy prednášok vyberáme prie
bežne počas roka. Niečo zaujímavé 
si niekde prečítame, s  niekým zaují
mavým sa rozprávame, o  niekom sa 
dozvieme... Témy bývajú viacmenej 
náhodné. Občas nás v múzeu zaujíma 
konkrétna téma, ktorú by sme mali 
radi spracovanú, avšak  nemôžeme 
sa jej sami venovať. Preto oslovíme 
priamo odborníka na danú tému. Spo
jivom sú dejiny Záhoria. Snažíme sa, 
aby bola zastúpená história, archeoló
gia, etnografia, prípadne iné príbuzné 
odbory,” upresňuje výber prednášok 
zaradených do zborníka P. Vrablec. 
Nedá sa presne povedať, či v múzeu 
vyberajú najskôr tému príspevku 
alebo odborníkov, ktorých by chce
li osloviť. „Toto je vždy individuálne,” 
priznáva P. Vrablec. „Často by sme si 
radi vypočuli podrobnejšie informácie 
k zaujímavej téme a potom hľadáme, 
kto sa jej venuje. Inokedy sa stretneme 
so špecializovaným odborníkom a po 

vzájomnej konzultácii s ním si dohod
neme prednášku na úzku tému.”

Viaceré zborníky vydané Múze
om Michala Tillnera majú dominant
nú tému. Napríklad v 9. zborníku pre-
va žovali texty o remeslách a povola
niach, v 11. zborníku o  pochová va  
ní. Napriek tomu sa podľa P. Vrable  
ca v múzeu snažia každú publikáciu 
zo staviť tak, aby bola tematicky pes
trá.

Prvotnú neistotu strieda radosť
Príspevky do zborníka zbierajú 

v  Múzeu Michala Tillnera neustále. 
Hoci sa občas začiatkom roka objaví 
neistota, či budú mať dostatok tex
tov, obavy sa našťastie zatiaľ nikdy 
nenaplnili. Najväčšou dilemou pri 
zostavovaní publikácie je to, či sa ju 
podarí v  danom roku vôbec vydať. 
„Dôvodom je finančné pokrytie. Vďa
ka získaným grantom sa nám to zatiaľ 
vždy podarilo,” povedal P. Vrablec. Na 
otázku, čo je pri príprave zborníka 
najjednoduchšie, s úsmevom odpo

vedal: „Vykladanie nového zborníka 
čerstvo privezeného z tlačiarne.”

najnovší zborník
V najnovšom zborníku Malacky 

a okolie 13 sa nachádzajú príspevky, 
ktoré odzneli na Stretnutiach s histó
riou, ale aj tie, ktoré pracovníkom 
mú zea poslali sami autori. Nie sú 
prepojené žiadnou špecifickou té
mou okrem dejín Malaciek a Záhoria. 
Nájdete v  ňom príspevky o  pátrovi 
Mansvétovi olšovskom a  jeho pô

sobení v Malackách (autorka Mária  
Zacharová),  o samovraždách Pál
ffyovcov (autor Andrej Wsól), o ži-
dovskej komunite v  Malackách 
v  medzivojnovom období (autor-
ka Ema kráľovičová) alebo o spo-
mienke na začiatok školskej do-
chádzky po II. svetovej vojne (au-
tori dušan a Milan dobrovodskí). 
Zakúpiť si ho môžete v Turistickoin
formačnej kancelárii v budove MCK 
(Záhorácka 1919) za 5 €.

Text: P. Arpášová, foto: MCk

 Spracovanie 
 historického
 zborníka
 prináša
 radosti i obavy

Mestské centrum kultúry (MCK) vydalo koncom roka 
2020 nový zborník Malacky a  okolie 13. na vyše 190 
stranách nájdete desať príspevkov od deviatich au-
torov. všetky súvisia s  históriou nášho mesta a  blíz-
keho okolia. Ako vyzerá proces prípravy zborníka? Čo 
je na ňom najťažšie a čo najľahšie?

v júni jazdíme 
do práce 
 na bicykli 

Malacky sa aj tento rok zapo-
jili do celonárodnej súťaže do 
práce na bicykli. v našom mes-
te súťaží 24 tímov, ktoré majú 
dovedna 80 cyklonadšencov. 
Tieto tímy reprezentujú 14 za-
mestnávateľov, čiže niektoré 
podniky majú aj viac tímov. 
A o čo títo cyklisti bojujú?

V prvom rade už teraz získali dob
rý pocit z toho, že pomáhajú životné
mu prostrediu i  vlastnému zdraviu. 
Okrem toho môžu získať pre naše 
mesto cyklostojiská, ktoré by sa k no
vým cyklotrasám hodili. Takisto môžu 
vyhrať kvalitné cestné, skladacie či 
elektrické bicykle. Samosprávy v rám
ci Slovenska medzi sebou súperia vo 
viacerých kategóriách – počet jázd, 
počet najazdených kilometrov, počet 
ušetrených emisií a v priemere najaz
dených kilometrov na obyvateľa. 

Do súťaže sa zapojil aj malacký 
víťaz v  počte najazdených kilomet
rov z  minulého roka ostrý skalpel 
(Nemocnica Malacky). Ďalej súťažia 
Z vjetrem opreteki, Svjetlušky, Šťastní 
fešári, Veselé déreráčky. Panda Team, 
Kvjecinky a  ďalší. Všetkým držíme 
palce!          -mb-
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Prostredníctvom MAS bolo dote
raz schválených 6 projektov pre sa-
mosprávy, avšak celkovo je ich po
daných 14 (prostredníctvom Integ
rovaného regionálneho operačného 
programu – IROP – aj Programu roz
voja vidieka – PRV). Zoznam schvá
lených projektov zverejňujeme na 
našej webovej strán  ke. Cez IROP má
me otvorené 4 výzvy, napríklad na 
ná kup vozidiel spoločnej dopravy 
osôb, komunitné a terénne ambu-
lantné sociálne služby, na zvýše
nie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. 
V tomto roku nás čaká aj vyhlásenie 
výzvy pre podnikateľské subjekty 
na podporu zamestnanosti a  ino-

vácií (vrátane výroby potravín a ná
pojov, ubytovacích a stravovacích slu
žieb). Cez PRv vyhlásime výzvy na 
pod poru vidieckeho cestovného 
ru chu a  agroturistiky, uvádzania 
no vých produktov na trh, podporu  
na začatie podnikateľskej činnos-
ti pre mladých poľnohospodárov, 
opatrenia pre verejný a občiansky 
sektor (investície do ubytovacích za
riadení, činnosti spojené s lesnou pe
dagogikou/hipo terapiou, výstavba/
rekonštrukcia/mo dernizácia športo
vísk a detských ihrísk/amfiteátrov, re
konštrukcie nevyužívaných objektov 
pre komunitnú/spolkovú/podnika
teľskú činnosť, odstraňovanie divo-

kých skládok od padov, výstavba/
rekonštrukcia tržníc na podporu 
predaja miestnych produktov, vy
tvorenie/udržiavanie/obnova/skva-
litňovanie turisticky zaujímavých 
objektov, budovanie drobných 
obslužných zariadení pre turistov, 
budovanie/rekonštrukcia náučných 
chodníkov/cykloturistických chodní
kov, odpočinkové miesta, prístrešky, 
stojany na bicykle, výstavba vyhliad
kových veží atď).

Najviac žiadanou výzvou je po-
moc na začatie podnikateľskej čin-

nosti pre mladých poľnohospodá-
rov. výška podpory je 50 000 € na 
jedného. Oprávneným žiadateľom je 
mladý poľnohospodár – fyzická alebo 
právnická osoba (mikropodnik alebo 
malý podnik do 50 zamest nancov), 
ktorá v čase podania žiadosti nedo
siahla 41 rokov, má zodpovedajúce 
profesijné zručnosti a schopnosti  
a pr výkrát zakladá poľnohospodár
sky podnik ako jeho najvyšší pred
staviteľ, resp. začína pôsobiť v poľ
nohospodárskom podniku ako jeho 
najvyšší predstaviteľ. Podmienkou je 

vytvorenie pracovného miesta. Pro
jekty bude vyberať MAS na základe 
bodovacieho systému.

Kancelária MAS Dolné Záhorie 
tiež pripravuje propagačné a  vzde
lávacie aktivity. V chystanej webovej 
aplikácii s mapou Dolného Záhoria 
nájdete turistické ciele, zaujímavos
ti či atrakcie. Pripravujeme školenia 
o  životnom prostredí, remeselných 
dielňach a trhoch.

www.masdolnezahorie.sk 
facebook: Dolné Záhorie

MAS Dolné Záhorie 

 Čo má nové Miestna akčná skupina Dolné Záhorie?
Miestna akčná skupina (MAS) Dolné Záhorie implementuje schvále-
nú Stratégiu CLLD (miestny rozvoj vedený komunitou) od roku 2018. 
Základnou myšlienkou je využívať lokálny potenciál územia. Finan-
covanie je zabezpečené z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 
2014–2020.
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do podujatia  
Zelené dni, 
ktoré 
organizovalo 
Bratislavské 
dobrovoľnícke 
centrum, 
sa zapojilo 
aj naše 
mesto.
Malackí 
zberači 
skrášlili 
okolie 
pri dolnom 
mlyne 
výsadbou 
okrasných 
drevín 
a vyčistením 
Maliny.

Tento rok sa do konca mája v Ma
lackách zosobášilo 24 dvojíc. V máji 
sa konala väčšina svadieb, ktoré bo
li presunuté z  predchádzajúceho 
ob dobia. Jednu z nich mali Zuzana 
a Juraj, ktorí pôvodne plánovali veľ
kú svadbu v máji 2020. Za rok sa ich 
plány mierne zmenili.

„Keď to človek dvakrát presúva, 

nadšenie z príprav veľkej svadby upa
dá,” priznáva Juraj.

„Ustúpili sme od  veselice a  urobili 
sme len malú svadbu. Bol to taký dlhší 
obed s najbližšou rodinou, podľa to
ho, čo vtedy dovolili opatrenia. Keď sa 
situácia zlepší, pozveme na grilovač
ku ostatnú rodinu a priateľov a spolu 
to oslávime,” dopĺňa Zuzana.

Za posledných 5 rokov bolo v Ma
lackách najviac sobášov v roku 2017. 
Celkovo si vtedy povedalo áno 114 
párov. Vlani ich bolo 87, pričom naj
viac ich bolo v septembri (17) a naj
menej v  marci a  apríli (po jednej 
svadbe). V celoslovenskom meradle 
sa tiež zosobášilo najviac dvojíc vla
ni v septembri (4 850) a  najmenej 
v marci (571). Počty sobášov v Malac
kách v posledných 5 rokoch:

2020 – 87 
2019 – 101
2018 – 98
2017 – 114 
2016 – 105              P. Arpášová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

2.  júna sme si pripo
menuli 28. výročie 
úmrtia Štefana vi-
teka z  Malaciek. 
S láskou a úctou v sr  
dci spomína ce lá ro 
 dina. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomien ku.

Povedali si Áno 
Zuzana Chrustová a Juraj Berta
Miroslava Černá a Richard Váradi
Zuzana Kosohorská a Vladimír 
Tillner
Miroslava Trimaiová a Martin 
Klempa
Kristína Kosová a Bruno Fabian 
Michaela Gažová a Samuel Vicen

vítame medzi nami
Viktória Baránková, *10. 5.

opustili nás
Peter Koporec
Marta Kučerová
Alois Honek
Rudolf Maslín
Ján Hraško
Martin Jánoš
Jozef Gajarský
Helena Petrášová

PRÓZA
I. kategória
1. miesto – Vilma Mária Drgoňová 
(Divadlo Falangír, Kostolište)
2. miesto – Paulína Klattová (ZŠ Ma
rianka)
3. miesto – Ema Zemánková (ZŠ Dr.  
J. Dérera, Malacky)

II. kategória
1. miesto – Adam Albert (Divadlo Fa
langir, Kostolište)
2. miesto – Yasmin Sen türk (ZUŠ Ma
lacky)
3. miesto – Laura Busch (ZŠ Štúrova, 
Malacky)

III. kategória
1. miesto – Katarína Še niglová (ZŠ 
kpt. J. Nálepku, Stupava)
2. miesto – Karin Makytová (Divadlo 
Falangír, Kostolište)
3. miesto – Agáta Herdová (ZUŠ Ma
lacky)

POÉZIA 
I. kategória
1. miesto – Adam Štov ka (ZŠ Dr. J. Dé
rera, Malacky)
2. miesto – Samuel Kovár (Divadlo Fa
langír, Kostolište)
3. miesto – Natália Glem busová (ZŠ 
Záhorácka, Malacky)

II. kategória
1. miesto – Mariam Tesarovičová (ZUŠ  
Malacky)
2. miesto – Adela Ku pecká (Divadlo 
Falangir, Kostolište)
3. miesto – Filip Kožuch (Gymnázium 
1. mája, Ma lacky)

III. kategória
1. miesto – Stanislava Pullmanová 
(ZUŠ Ma lacky)
2. miesto – Zuzana Bičanová (Gymná
zium 1. mája, Malacky)
3. miesto – Tereza Falá tová (ZŠ Dr.  
J. Dérera, Malacky)

V  lokalite pribudli tri hraby, dve 
ja rabiny, vŕba, lipa, lieska a  tri kríky. 
„Okrem estetickej a  termoregulačnej 
funkcie bude zeleň tvoriť zvukovú a vi
zuálnu bariéru, ktorá oddelí lokalitu 
od frekventovanej cestnej komuniká

cie a parkoviska,” vyjadrili sa Malackí 
zberači na svojich sociálnych sieťach. 
Vďaka uvoľnenejším opatre niam sa 
projekt podarilo zorganizovať ako 
verejnú akciu. Zúčastnilo sa na nej 
25 dobrovoľníkov a  dobrovoľníčok. 

„Sme veľmi radi, že sme spolu ukáza
li, ako Malačanom záleží na prostre
dí, v ktorom žijú,” zhodnotili Malackí 
zberači.

Text: P. Arpášová, 
foto: Malackí zberači

80 rokov
Janka Bilkovičová
Ján Felcan
Oľga Kurelová
Hana Mackovýchová
Kamila Václavová
Anton Zvarík

85 rokov
Šaban Ameti
Margita Čermáková
Ľudmila Hrubá
Mária Jurkovičová
Augustín Kuklovský
Žofia Nemochovská
Pavla Šelcová

90 rokov
Vladimír Mrník
Antónia Výletová

93 rokov
Juliana Červenková

95 rokov
Mária Bilkovičová

96 rokov
Alžbeta Walachová

103 rokov
Jozefa Ciganková

Srdečne blahoželáme!

 Pandémia svadbám nepriala

Už je to 60 rokov, keď ste si prstienky 
z lásky dali, úctu a vernosť si sľubo
vali. Ten sľub ste nikdy nevzali späť. 
Ste ako dva stromy, čo zrástli spolu 
a vytvorili mohutný kmeň. My sme 
vám nesmierne vďační, že sa o ten 
kmeň môžeme oprieť a čerpať z ne
ho lásku a energiu.

Helena a Stanislav dávidovi
oslávi l i 
27. mája 
60. vý
r o č i e 
sobáša. 
N e c h 
sú vaše 
ďalšie spoločné dni naplnené šťas
tím, zdravím, láskou a vzájomnou 
úctou. To všetko vám s láskou pra
jú dcéra Alena a vnúčatá Michaela, 
Martin a Marián s rodinami.

11. júna sa náš dra
hý otec, dedko a 
pradedko vladimír 
Mrník dožíva krás
neho životného ju
bilea 90 rokov. K to
muto sviatku mu sr
dečne blahoželáme. Veľa zdravia, 
šťastia a lásky mu želá celá rodina.

 Vďaka dobrovoľníkom 
 pribudla zeleň

JúNOVí JUBILANTI

Talentovaní recitátori 
 na Zúbkových prameňoch

SPOLOČENSKá KRONIKA BLAhOžELANIA

SPOMIENKA

Centrum voľného času organizovalo okresné kolo recitačnej súťa- 
že Zúbkove pramene, ktorá je súčasťou celoštátnej súťaže hviez
doslavov Kubín. Zúčastnilo sa na ňom 47 žiakov z desiatich škôl.

Právna poradňa pre malackých se - 
niorov, ktorá mala v súvislosti s pan - 
démiou prestávku, pokračuje.

Piatok

17. jún

od 10.00 h
do 12.00 h

1. júl
15. júl

12. august
26. august

2. september
16. september

7. október
21. október

4. november
18. november

2. december
16. december

Pomoc je určená pre seniorov s tr  
valým bydliskom v Malackách. Na 
kon zultáciu s právnikom JUDr. Fran
tiškom kurnotom sa netreba ob
jed návať, stačí prísť na Mestský  
úrad v Malackách (2. p, č. d. 225). 
Prineste si so sebou občiansky preu
kaz (na overenie bydliska). Poraden
stvo je diskrétne a anonymné.

Seniori sa môžu na poradňu ob
rátiť v týchto oblastiach: exekúcie, 
rodinné vzťahy, dedičské kona-
nie, zmluvné vzťahy, majetkové 
záležitosti, spotrebiteľské problé-
my, právna ochrana. Poradenstvo 
nepo skytujeme v trestných veciach 
a nezastupujeme ani v konaniach na 
súdoch.         -red-

 Bezplatná právna
 poradňa  pre seniorov

V odbornej porote zasadli Alfréd 
Swan, Jana Pagáčová, Michal Jánoš,  
Michal Režný, Katarína Trenčanská  
a Alžbeta Šurinová. 

Súťažilo sa v  troch vekových ka
tegóriách (7–10 rokov, 10–12 rokov, 
12–15 rokov) v prednese poézie ale
bo prózy. Ďakujeme porotcom za 

prijatie pozvania, že pri šli medzi nás 
a obohatili súťaž svojím odborným  
a ľudským vkladom. Ďakujeme všet
kým zúčastneným recitátorom a ich 
pedagógom. Po stupujúcim držíme 
palce v krajskom kole Bratislavských 
metamorfóz, ktoré sa budú konať  
v septembri.

Čestné uznanie:
Tomáš Hojsík (Gymnázium 1. má ja, Malacky)

Text: P. Arpášová/CvČ, foto: CvČ Malacky

oslava lásky dvoch ľudí, stretnutia s najbližšími a zábava – to nám väč-
šinou napadne  pri vyslovení slova svadba. v roku 2020 sa pandémia 
koronavírusu postarala o ich rušenie a presúvanie. Podľa Štatistického 
úradu SR bolo vlani takmer o štvrtinu menej svadieb ako priemerne 
počas posledných piatich rokov. Počty uzavretých manželstiev oproti 
iným rokom klesli aj v Malackách a ani rok 2021 zatiaľ netrhá rekordy.
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Malacké kúpalisko sa dostalo 
do vysielania televízie TA3. Re-
portáž sa venovala prípravám 
na blížiacu sa letnú sezónu. 
Ako pre televíziu povedal ria-
diteľ Ad HoC Malacky dušan 
Rusňák, venovali sa najmä od-
straňovaniu havarijných stavov 
a  všetko pripravujú na otvore-
nie kúpaliska.

Kúpaliská či aquaparky musia 
pred otvorením prejsť nevyhnutnou 
hygienickou kontrolou vody. Okrem 
toho sa musia dodržiavať tieto opat
renia: max. počet ľudí 50 % z bežnej 

kapacity, návštevníci budú povinní 
vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk, 
nebudú k  dispozícii pitné fontánky  
a  prevádzkovateľ bude povinný 
častejšie upratovať. „Naše kúpalisko 
má okamžitú kapacitu 800 návštevní
kov, celodennú kapacitu 1 200. Čiže ak 
hovoríme o  50 percentách povolenej 
kapacity, dá sa to prežiť, ale, samozrej
me, radi by sme fungovali bez obme
dzení,” priznal pre TA3 D. Rusňák.

Okrem plaveckého a detského ba
zéna si prídu na svoje aj milovníci vo
lejbalu či minigolfu. V prípade zlého 
počasia je k dispozícii krytá plaváreň 
v športovej hale Malina. „Viac dezinfi

kujeme. Používame chlórové prípravky, 
ktoré si vyrábame sami pomocou no
vého chlorinátoru. Viac čistíme podla
hu. Intenzívne čistíme šatne aj okolie 
bazénov,” povedal správca krytej pla
várne a  letného kúpaliska Bronislav 
Beránek.

Ako sme už na stránkach Malac
kého hlasu informovali, lockdown 
vy užili na vynovenie priestorov  
v Ma line – plaváreň má nové šatňové 
skrinky, nové turnikety a elektronické 
ovládanie šatne (napr. otváranie a za
tváranie skriniek „hodinkami”).

Text: -pa- s využitím reportáže TA3, 
foto: S. osuský

 Lukostrelci boli 
 úspešní na Lietave

Lukostrelecký klub Sagittarius sa po prvý raz v  tomto roku pred-
stavil na súťažnom podujatí. v nedeľu 23. mája si lukostrelci z Ma-
laciek zmerali sily s konkurentmi z celého Slovenska na súťaži Lie-
tavský šíp.

Podobne ako ostatné športy, aj  
at   letika sa pomaly vracia k súťa žiam.  
Konečne sa rozbehla aj liga brati
slav skej oblasti, ktorá má za se  bou  
prvé kolo sezóny. Jej štart mladým 
atlétom z  malackého klubu vyšiel 
na výbornú. Mladší žiaci po prvom 
kole vedú tabuľku so 7 zí ska nými 
bodmi. Mladšie žiačky okupujú 3. 
miesto, pričom na líderky z tímu Na

ša atletika strácajú dva body. Do ras
tenci takisto vedú tabuľku, ich kole
gyne dorastenky sú na 2. mieste.

Atletický klub AC Malacky patrí 
dlhodobo k  najúspešnejším v  na
šom meste a zdá sa, že aj ďalšie ge
nerácie budú jeho vlajku držať na 
slovenských i  medzinárodných mí
tingoch veľmi  vysoko.

-mb- 

Cez víkend 12.–13. júna sa v bra
tislavskom Národnom stolnote niso
vom centre uskutočnia republikové 
Majstrovstvá v stolnom tenise, ktoré 
budú náhradou za neodohratú se
zónu ženskej extraligy. Na turnaji sa 
predstavia všetky tímy ženskej stol

notenisovej extraligy vrátane malac
kého MSK. Hrať sa bude systémom 
playoff na jedno stretnutie, čiže tur 
 najový formát neponúka žiadnu mož  
nosť na napravenie prehier. Majstrov
ské zápasy budú sprevádzať prísne 
opatrenia: dezinfekcia stola, nebudú 

sa meniť strany, bez podávania rúk 
atď.

Príprava na provizórny záver sezó
ny sa v MSK Malacky začala koncom 
apríla, keď vláda uvoľnila pravidlá 
pre šport. Stolní tenisti tak mohli tré
novať aspoň v  menších skupinách.  
„Dievčatá sú na turnaj dobre pripra
vené, na majstrovstvách sa predsta
via Natália Kosová, Pavlína Rajtoková 
a  Henrieta Horníková,” povedal pred 
vrcholom sezóny tréner Vladimír Jan
čí. Našim dievčatám držíme palce!

Text: P. Rajtoková, foto: MSk Malacky

 Stolné tenistky
zabojujú o titul

Obnovenie súťaží bolo pre Sagit
tarius úspešné – v divízii dreveného 
luku medzi mužmi získal 3. miesto 
Rastislav Kamenistý. Ešte lepšie 
umiestnenie sa podarilo vystrieľať 

v  divízii moderného luku Martinovi 
Kamenistému, ktorý medzi kadetmi 
vybojoval 2. miesto.

Text: -mb-, 
foto: Lk Sagittarius

 naši mladí atléti mali
 výborný štart do ligy

 kúpalisko sa pripravuje 
 na blížiacu sa letnú sezónu

Futbalisti FC Malacky získali
po reštarte ligy štyri body

Malackí futbalisti majú za sebou 
prvé dva súťažné zápasy po reštar
te III. ligy Bratislavského futbalové
ho zväzu. V  oboch sa im podarilo 
bodovať. V 12. kole na domácom ih
risku zdolali po celozápasovej útoč
nej snahe Ivanku pri Dunaji gólom  
Jakuba Buchela v  posledných se
kundách 1:0. V 13. kole sa Mala čania 
museli uspokojiť s  jedným bodom, 
keď v  Dunajskej Lužnej remizovali 
1:1. Jediný gól Malaciek strelil daniel 
Filip Mašulovič, ktorý v 40. minúte 
vyrovnával.

Malacky sa predstavili aj s novými 
tvárami a  bez zahraničných hráčov, 

no s viacerými posilami z prvoligovej 
Senice. Do konca súťaže im zostáva 
odohrať ešte dva zápasy. V sobo
tu 12. júna o 17.00 h privítajú na do
mácom štadióne PŠC Pezinok a ligu 
ukončia zápasom súperovom ihrisku 
v Rači. Po 13 odohratých kolách už FC 
Malacky nemá ani matematickú šan
cu vyhrať tretiu ligu, no 4. miesto s 24 
získanými bodmi je v tejto fáze súťa
že úspechom. O  postup do druhej 
ligy sa v  posledných dvoch kolách 
pobijú Rohožník (31 bodov) a  Inter 
Bratislava (28 bodov), šancu má stále 
aj tretia Rača s 25 bodmi.

-mb-


