
Program hospodárskeho a  so
ciál neho rozvoja (PHSR) je základ
ným strategickým dokumentom, 
ktorý spolu s územným plánom 
a  Komunitným plánom sociálnych 
služieb stanovuje priority rozvoja 

mesta. Vznikal niekoľko mesiacov 
a  podieľalo sa na ňom päť pracov
ných skupín. Výsledkom ich práce  
je rozsiahly dokument, ktorý v  de
cembri schválilo mestské zastupi
teľstvo.

 PHSR uvádza 7 hlavných priorít
 pre rozvoj mesta do roku 2030:

• mobilita (znížiť znečistenie 
ovzdu šia z dopravy, zvýšiť odolnosť 
dopravného systému),

• životné prostredie (podporiť 
obehové hospodárstvo, zabezpečiť 
ochranu prírodných zdrojov, zmier
niť dôsledky zmeny klímy, znížiť pro
dukciu emisií CO₂),

• školstvo a  šport (dostupnosť 
vzdelávacieho systému, podpora 
športových a  voľnočasových aktivít 
a práce s  mládežou),

• kultúra a turizmus (rozmanitosť 
a kvalita kultúry, rozvoj turizmu),

• zdravotná starostlivosť (kvalita 
zdravia, dostupnosť zdravotnej sta
rostlivosti),

• sociálna starostlivosť (kvalitná 
a dostupná sieť sociálnej starostlivos
ti a bývania),

• technická infraštruktúra a bez - 
pečnosť obyvateľov (technická vy
bavenosť vďaka SMART riešeniam).

DOPRAVA 
Cieľom je obmedziť tranzitnú do

pravu cez mesto, ktorá spôsobuje vy 
soké znečistenie ovzdušia. Bude sa  
preto pokračovať v  príprave dvoch  
diaľničných križovatiek D2 – Ro - 
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Januárové
 zastupiteľstvo

Vo štvrtok 27. januára o 15. hodi
ne rokuje mestské zastupiteľstvo. Po
slanci budú okrem iného voliť hlav
ného kon trolóra. Rokovanie bude 
možné sledovať naživo cez stránku 
www.zastupitelstvo.sk.

-red-

Zo sídliskových stojísk:
pondelok 24. januára

Od rodinných domov:
I. a III. obvod
v utorok 25. januára
II. a IV. obvod 
v stredu 26. januára

 
Stromčeky sa budú zbierať už  
od 6.00 h, preto je potrebné 
ich vyložiť v dostatočnom 
pred stihu. Stromčeky je takis-
to možné bezplatne odovzdať 
na oboch zberných dvoroch. 
Vykladanie stromčekov mimo 
uvedených termínov je vytvá-
raním čiernych skládok.

-red- 

 Zber vianočných stromčekov

Pokračovanie na strane 3

Aké chceme mať Malacky

Nová škôlka, základná škola, športová aréna, kultúrny dom. Alebo 
aj pumptrack či rozhľadňa. Ako sa budú Malacky meniť počas naj-
bližších rokov a ako budú vyzerať v roku 2030? Čo treba urobiť pre 
zlepšenie dopravy, pre kvalitu životného prostredia, pre dostupnú 
zdravotnú či sociálnu starostlivosť? Odpoveď na tieto otázky dáva 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na 
roky 2022–2030. Medzi najväčšie výzvy patrí okrem iného vysoký 
podiel emisií na znečistení vzduchu, starnutie obyvateľov či nedosta-
tok všeobecných lekárov a pediatrov.

 Nová súťaž 
 na cyklotrasu

Cyklotrasa Družstevná–Radlinské
ho sa bude súťažiť nanovo. Mesto 
skončilo pôvodnú zmluvu na jej vý
stavbu. Ako uviedol primátor Juraj 
Říha, samospráva sa tak rozhodla 
na základe konzultácie s právnikmi. 
Zároveň sa ale začína nové verej
né obstarávanie, aby sa cyklotrasa 
mohla začať stavať už na jar. „Dobrou 
správou je, že sme pokročili do finále  
v obstarávaní na dodávateľa hromad
nej podzemnej garáže v centre mesta. 
Už teraz môžem povedať, že sa súťa
žou cena diela výrazne znížila, čo ma 
teší,” skonštatoval primátor a dodal:  
„Držím palce všetkým kolegom primá
torom, ak sa im v dnešnej nestabilite  
na stavebnom trhu a pri vyčíňaní Úra
du pre verejné obstarávanie niečo vô
bec podarí vysúťažiť.”         -red-

v najbližších rokoch?

Dobré časy?
 Vždy je čosi

Pred pár dňami sme vraj mali naj
depresívnejší deň roka. Takéto neli
chotivé označenie dostal tretí ponde
lok v roku. Prečo? Vianoce sú už dáv
no za nami, novoročné predsavzatia 
väčšinou v troskách a leto je ešte ďa
leko. Vraj preto. Myslím si, že to nie je 
celkom tak. Kto chce byť negatívny 
a ufrflaný, je takým, kedy chce. Kto sa 
teší zo života a jeho najobľúbenej ším 
dňom je DNES, toho len tak hocičo 
nerozhodí.

Áno, od Vianoc už uplynul takmer 
mesiac, avšak niektoré okná a  bal
kóny sú stále ozdobené vianočnými 
svetielkami. Naša úspešná biatlo
nistka Nasťa Kuzminová prezradila, 
že u  nich v  rodine majú zvyk nechať 
si vianočný stromček až do 15. januá
ra. Vraj preto, lebo prvé dva týždne 
no vého roka ešte môžeme vyriešiť 
a  uzavrieť všetko, čo sme nestihli do 
konca toho starého. Jednoducho, 
roz lúčiť sa so všetkým, čo si neželá me, 
a do nového roka si preniesť iba to, čo 
chceme – kamarátstva, spomienky či 
plány.

Mnohí tvrdia, že dobre už bolo, ale 
v skutočnosti sa vždy deje niečo dob 
ré aj  niečo zlé. Svoje o  tom vie aj le
gendárna herečka, energická Záho
ráčka z  Čárov Mária Kráľovičová: 
„Dobré časy? Vždy je čosi. Vojna, po
hromy, mor, nepriazeň, potopa. Dô
ležité je, ako ich činorodo naplníte, 
spríjemníte druhým, dodáte vieru 
a  nádej, a  nie že čakáte na zázrak. 
Zázrak spočíva v ľuďoch.”

Ľ. Pilzová
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Pri prechádzkach mestom na 
prelome rokov 2021 a 2022 sme 
si všímali novinky v  uliciach 
mesta. Týkajú sa verejnej zele-
ne i  detského ihriska. 

Detské ihrisko 
na Záhoráckej 

Staré a nevyhovujúce detské ih
risko na Záhoráckej ulici v blízkosti 
vchodov 85–91 je už minulosťou. 
Zmiz li betónové kocky, staré kovo
vé konštrukcie i  znečistené piesko
visko. 

Keďže hracie prvky a  povrch už 
nespĺňali bezpečnostné normy, ih
risko bolo zaradené medzi tie, kde 
vyrastú nové prvky. Tento priestor  
je stále určený na detské ihrisko  
a na iné účely nebude využívaný.

Duna v Záhoráckom lesíku
Symbolický záhorácky lesík na  

troj uholníku pri odbočke z nadjaz
du, pozostávajúci z desiatich boro
víc, je už kompletný. Medzi stroma
mi pribudol náznak pieskovej duny 
– symbolu prírody Záhoria. Ide 
o  pro  jekt Park Sasinkova, ktorý fi
nančne podporil BSK. Blízku križo

vatku so Sasinkovou čaká rekon
štrukcia a po nej podľa potreby ešte 
v priestore pribudne tráva a kvety.

Orez stromov
Na základe podnetov obyvateľov  

bol vykonaný orez stromov na Mie
rovom námestí, na Veľkomoravskej 
či na Ferdiša Kostku. Orez drevín 
bol vopred konzultovaný s arboris
tom. Ďalšie zásahy sú plánované na 
oboch cintorínoch, na Ulici 1. mája, 
pri dolnom kostole a v skateparku.

Text: J. Bačová, Ľ. Pilzová, 
foto: S. Osuský, PROarbor, s. r. o., 

J. Hargaš

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Na začiatku roka nastala 
dô ležitá zmena v  odpadoch 
a  recyklácii. Jednorazové ple
chovky a plastové fľaše sa po 
novom zálohujú. Každý z nás, 

ktorý si v  nich kúpi nápoj, si 
pri platí 15 centov, a  keď ich 
naspäť prinesie do obchodu, 
zálohu dostane späť. Rovnaký 
systém už poznáme pri sklene

ných sirupových alebo 
pivových fľašiach. Zá
lohovateľné obaly na 
nápoje sú označené lo  
gom recyklácie (šíp ky  

tvoriace kruh) a písme
nom Z  (zálohovanie). 
Výrobcovia nápojov 
ich môžu ešte do kon
ca januára 2022 plniť 

do starých obalov, pričom ob  
chody ich môžu predávať do 
konca júna 2022. Po tomto dá
tume si kúpite už len zálohova
né plastové fľaše a plechovky 

na nápoje. Fľaše a  plechovky 
bez loga treba – tak ako dote
raz – separovať do žltých kon
tajnerov na plasty.

TASR/-red-

 Plastové fľaše a plechovky sa už zálohujú

Aké obaly sa zálohujú?
Zálohovanie sa týka takmer všetkých 

nápojov v plastových fľašiach či plechov
kách s objemom 0,1 až 3 litre. Medzi výnim
ky, ktorých sa zálohovanie zatiaľ netýka, 
patria obaly od mlieka a mliečnych nápo
jov, sirupov a alkoholických nápojov s ob
sahom alkoholu viac ako 15 %. Tieto obaly 
budeme naďalej vhadzovať do žltých kon
tajnerov určených na zber plastov.

Ako rozpoznám obaly, určené na zá-
lohovanie?

Zálohujú sa iba tie obaly, ktoré sú ozna
čené veľkým písmenom Z vsadeným do 
recyklačných šípok. Symbol je umiestnený  
v blízkosti čiarového kódu a dopĺňa ho text 
ZÁLOHOVANÉ.

Môžem odovzdať aj pokrčenú fľašu?
Fľaše a plechovky sa majú odovzdávať 

neskrčené a s čitateľným čiarovým kódom. 
Len tak ich vie zálohomat overiť a vyplatiť 
naspäť zálohu.

Čo sa stane, ak zálohovaný obal ne-
vrátim naspäť do obchodu?

Záloha 15 centov vám prepadne.
Čo ak obal vyhodím do žltej nádoby 

na plasty?
Ak zálohovaný obal vyhodíte do separo

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek – otázky a odpovede

Mesto Malacky pripomína, že do 
konca januára je potrebné podať 
daňové priznanie k dani z nehnuteľ
nosti (všetci, ktorí v roku 2021 nado
budli alebo predali nehnuteľnosť), 
k  dani zo psa (všetci, ktorí si zado
vážili psa alebo oňho prišli) a takisto 
je potrebné nahlásiť všetky zmeny, 
ktoré majú vplyv na výšku poplat

ku za komunálny odpad. Povinnosť 
podať daňové priznanie majú obča
nia, podnikatelia a ostatné právnické 
osoby, u ktorých nastala zmena.

Zákonná lehota na podanie pri
znania k dani z nehnuteľnosti na rok 
2022 je do 31. januára 2022 vrátane.

Daňové priznanie je možné po - 
dať na Oddelení ekonomiky MsÚ 

Malacky (3. p., č. d. 312 a 314) iba 
po čas stránkových hodín:

PO: 8.00–11.30 h a 13.00–15.30 h
ST: 8.00–11.30 h a 13.00–17.00 h
PI: 8.00–11.30 h

V nestránkové dni sa vybavujú iba 
vopred objednaní klienti. Ďakujeme 
za pochopenie.          Msú

 Čo je nové vo verejnom priestore? 

 Nezabudnite  na daňové  priznanie

vaného odpadu, prídete o zálohu. Z hľadis
ka triedenia odpadu to nie je chyba.

Čo ak si zakúpim starý obal bez 
ozna čenia „Z“?

Tento obal je potrebné stlačiť a vyhodiť 
do žltej nádoby na plasty.

Môže zákazník vrátiť starý obal bez 
„Z“ predajcovi v obchode?

Staré nezálohované obaly bez „Z“, obaly 
zo zahraničia, obaly s poškodenou etiketou 
a obaly nespadajúce pod zálohový systém 
sa nezálohujú. Zálohomat alebo ručný ske
ner ich neprevezme a nevyplatí sa záloha. 
Takéto obaly patria do žltého kontajnera na 
triedený zber.

Koľko dostaneme späť za jednu fľa-
šu či plechovku?

Výška zálohy je pre všetky druhy jedno
razových nápojových obalov 15 centov.

Môžem zálohu minúť v ľubovoľnom 
obchode?

Nie. Fľaše a plechovky síce môžeme zá
lohovať v ktoromkoľvek obchode na Sloven
sku, bez ohľadu na to, kde sme ich predtým 
kúpili, avšak vrátenú zálohu môžeme ná
sledne minúť len v predajni, kde sme da né 
obaly odovzdali.

Ako získame zálohu za nápojový 
obal späť?

Pre zákazníkov je celý systém nastave
ný prakticky a jednoducho. Prázdne obaly  
prinesieme do obchodu, vložíme ich do zá  
lohomatov alebo odovzdáme pri po klad
niach a počkáme si na potvrdenie o zálohe. 
Zálohu môžeme minúť pri ďalšom nákupe 
alebo nám jej výšku vyplatia pri pokladni.

Kde sa bude zálohovať?
Prázdne plastové fľaše či plechovky sa po 

novom nosia späť do obchodov. Prevádzky, 
ktoré majú rozlohu nad 300 m², sú povin
né zálohované obaly odoberať. Pre menšie 
obchody je zálohovanie dobrovoľné. Obaly 
vraciame do zálohomatov, prípadne osob
ne pri pokladni, kde ich pracovník odoberie 
a overí pomocou ručného skenera.

Čo sa stane s vrátenými zálohovaný-
mi obalmi?

Pôjdu do triediaceho centra a odtiaľ na  
recykláciu. Vyrobia sa z  nich nové fľaše 
a plechovky.

Je zálohovanie povinné?
Zálohovanie plastových fliaš a plecho

viek je povinné pre všetkých výrobcov ná
pojov, ktorí ich uvádzajú na trh v Slovenskej 
republike. Povinne sú zapojené aj predajne, 
ktoré majú predajnú plochu väčšiu ako 300 
m² – tie musia brať zálohované obaly bez 
ohľadu na to, kde si ich zákazník kúpil.
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hožník a D2–Studienka. V zásobní - 
ku projektov je výstavba južného 
obchvatu medzi Stupavskou a Ces-
tou mládeže. Pokračovať sa má vo 
výstavbe siete cyklotrás a  revitali-
zácii verejných priestranstiev s cie
ľom posilniť pešiu dopravu.

ŠkOLSTVO 
Pribúda žiakov so špecifickými po 

trebami a kapacity existujúcich škol
ských zariadení sú na hranici obsade
nosti. Preto PHSR hovorí o výstavbe 
novej materskej i základnej školy.

Mesto chce viac podporiť inklu-
zívne vzdelávanie (prístavba výťa
hov, úprava tried a spoločných pries
torov, rozšírenie počtu asistentov, 
špeciálnych pedagógov a  logopé
dov). Pri ZŠ na Záhoráckej ulici sa plá
nuje nový multifunkčný špor tový 
areál.

ŠPORT
Nosným projektom je výstavba 

novej Šport arény Malacky v areáli 
bývalej píly, kde ma vzniknúť okrem 
multifunkčnej športovej haly aj zim
ný štadión. Zámocký park by mal byť 
určený iba na rekreačný šport, z čoho 
vyplýva, že mesto by sa malo pripra
viť na výstavbu nového futbalové-
ho štadiónu mimo parku. Plánujú 
sa tiež športoviská na neorganizo-
vané športové aktivity (prístavba 
skateparku a  workoutových ihrísk, 
výstavba pumptracku a inline dráhy 
pre korčuliarov).

kULTúRA
V oblasti kultúry bude dominovať 

výstavba kultúrneho centra (vrá

tane knižnice, základnej umelec kej 
školy, divadla atď). 

V pláne je aj rekonštrukcia pálf-
fyovského kaš tieľa a  synagógy. 
Nový impulz ma jú dostať celomest-
ské kultúrne po dujatia. 

Zaujímavosťou je výstavba roz-
hľadne.

ZDRAVOTNÍCTVO, 
SOCIÁLNE SLUŽBY

Veľkou výzvou bude stabilizá-
cia nemocnice od roku 2023, keď 
sa má skončiť poskytovanie ústav
nej pohotovostnej služby. Cieľom 
je tiež posilnenie ambulancií pe-
diatrov a  všeobecných lekárov. 

Mesto plánuje rozšíriť počet opat-
rovateliek v  domácnostiach, sta
vať nové pobytové zariadenia pre  
seniorov a nájomné byty. 

Do zásobníka projektov sa zara
dila výstavba špeciálneho centra 
pre deti s  poruchou autistického 
spektra.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Pripravuje sa nová kompostáreň 

a  v  pláne je aj areál pre zhodno -
covanie odpadov so zameraním na 
recykláciu prostredníctvom triedia
cich liniek. Budú sa budovať parky, 

retenčné nádrže či zelené strechy. 
Na verejných priestranstvách budú 
pribúdať vodopriepustné povrchy. 

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: CBS, D. Krakovský 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Odstup od cyklistu minimálne 
1 meter, vo vyšších rýchlostiach 
1,5 metra

Vodič motorového vozidla pri 
pred chádzaní vodiča malého moto
cykla, cyklistu, chodca či iného zrani
teľného účastníka cestnej premávky 
musí dodržiavať odstup od predbie
haného minimálne 1 meter v prípade 
jazdy rýchlosťou do 50 km/h. V ostat
ných prípadoch musí byť odstup mi
nimálne 1,5 metra.

Cyklista na cyklotrase má prednosť
Pri výjazde z  vedľajšej cesty na 

hlavnú musí vodič dávať prednosť 
nielen vozidlám idúcim po hlavnej 
ceste, ale tiež cyklistom idúcim sú
bežne s hlavnou cestou. Zároveň vo
dič nesmie zastaviť a stáť na cestičke 
pre cyklistov, cyklistickom pruhu ani 
na ochrannom pruhu pre cyklistov.

Pri odbočovaní vpravo i vľavo 
pozor na cyklistov na cyklocestičke

Vodič odbočujúci vpravo musí 
dať prednosť cyklistovi idúcemu rov
no, a to aj v prípade, že ide súbežne 
s cestou, teda napríklad po cyklistic

kej cestičke či po bicyklovej ceste. To  
isté platí aj pri odbočovaní vľavo. 
Okrem protiidúcich vozidiel dáva vo
dič odbočujúci vľavo prednosť aj cyk
listom idúcim rovno – napríklad v si
tuácii, keď cyklotrasa vedie stredom 
viacpruhovej cesty. 

Cyklistická cestička a bicyklová 
cesta nie sú to isté

Bicyklová cesta je v zákone nový 
pojem. Od cyklistickej cestičky je od
lišná tým, že cyklisti môžu využívať 
celú šírku bicyklovej cesty určenej 
na ich smer jazdy a  nemusia sa dr
žať vpravo. Motorové vozidlo na ňu 
nemá povolený vstup, ak značka ne
určuje inak, no ak tam motorové vo
zidlo vstúpi, cyklisti majú prednosť 
a  vozidlá ich nesmú obmedziť  ani 
ohroziť. Zaujímavá je tiež úprava, 
ktorá hovorí o  maximálnej rýchlosti  
na bicyklovej ceste – vodiči nesmú jaz 
 diť rýchlosťou vyššou než 30 km/h.

Cyklista môže odbočovať vľavo 
z pravej strany

Na rozdiel od vodiča sa cyklista pri 
odbočovaní vľavo nemusí držať vľavo 

čo najbližšie ku kraju cesty vo svojom 
smere jazdy. Môže odbočovať z pra
vej strany jazdného pruhu doľava 
a vodič idúci rovno ho nesmie obme
dziť ani ohroziť. 

Cyklisti môžu jazdiť vedľa seba, 
šetria miesto

Cyklisti po novom môžu jazdiť aj 
inak ako jednotlivo za sebou. Po ces
tičke pre cyklistov, po poľnej či lesnej 
ceste a  v  obytnej zóne môžu jazdiť 

dvaja vedľa seba, ak tým neohrozu
jú a  neobmedzujú ostatných účast
níkov cestnej premávky. Zákon tiež  
berie ohľad na väčšie skupiny cyklis
tov: ak je v skupine najmenej 6 cyk
listov, môžu jazdiť dvaja vedľa seba. 
Cyklisti pritom na cestách majú jazdiť 
vpravo na kraji cesty a v prípade, že 
tým neohrozujú alebo neobmedzu
jú chodcov, môžu jazdiť aj po pravej 
krajnici. 

Cyklista už môže jazdiť aj  
po chodníku, má to ale háčik

Novinkou je tiež možnosť jazdy 
na bicykli po chodníku pre chodcov. 
Cyklista tak môže urobiť v  prípade,  
že je mladší ako 10 rokov alebo oso
bu do 10 rokov sprevádza, či vezie 
na bicykli. V  takom prípade musí ísť 
cyklista po pravej strane chodníka 
tak, aby neobmedzil ani neohrozil 
chodcov.

Parkovanie
Novinky v zákone k 1. marcu 2022 

sa týkajú aj parkovania v  obci: „Iní 
účastníci cestnej premávky než chod
ci nesmú chodník používať” s výnim
kou cyklistov a motocyklistov pri za
stave ní a státí, ak dodržia voľnú šírku 
chod níka najmenej 1,5 metra. Táto 
úprava má obciam pomôcť vyspo
riadať sa s  divokým parkovaním na 

chodníkoch, ktoré sa rozmáha naj
mä na sídliskách. Ako to v praxi bude 
vyzerať, to už záleží od každej obce. 
Pýtali sme sa preto náčelníka Mest
skej polície Malacky Ivana Jurkoviča, 
či evidujú lokality, kde môže uplat
ňovanie zákona spôsobiť problémy. 
Podľa jeho slov však už súčasné zne
nie zákona parkovanie výrazne ob
medzuje: „Už predchádzajúca novela 
zákona o  cestnej premávke výrazne 
obmedzila možnosť zaparkovania vo
zidla. Problémy s parkovaním v dôsled
ku tejto novely by sa nemali zvýšiť.”

Napriek tomu sa môžu vyskytnúť 
špecifické miesta, kde po novom ne 
 bude parkovanie možné, aj keď dote 
 raz sa to pri dodržaní všetkých ustano
vení zákona dalo. „Ak sa nejaký prob  
lém objaví, bude ho možné riešiť do
pravným značením,” vysvetľuje I. Jur
kovič. Nové dopravné značenie sa  
v meste zatiaľ neplánuje a  jeho prí
padná potreba sa ukáže až v  praxi. 
Mestská polícia pritom nebude roz
dávať pokuty za nesprávne parkova
nie automaticky odo dňa nadobud
nutia účinnosti zákona „Ako i pri iných 
zmenách riadenia dopravy, aj tentoraz 
budeme vodičov v  prvých dňoch len 
upozorňovať na parkovanie v rozpore 
s novými ustanoveniami zákona,” do
dáva náčelník MsP Malacky.

Text a foto: J. Hargaš

 Veľké zmeny v pravidlách  cestnej premávky
Novela zákona o cestnej premávke prináša niekoľko zásadných zmien, 
ktoré sa dotknú všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane chod-
cov a cyklistov. Zmeny nadobudnú účinnosť 1. marca 2022 a dajú sa 
rozdeliť do dvoch častí – prvá sa týka cyklistov a druhá parkovania.

Aké chceme mať Malacky
v najbližších rokoch?
Dokončenie zo strany 1

PHSR je rámcovým dokumentom 
a jednotlivé projekty sa budú pri
pravovať podľa finančných mož
ností mesta a možností čerpania 
dotácií z externých zdrojov. Kom
pletné znenie je zverejnené na 
www.malacky.sk, časť MESTO – 
STRATÉGIE A DOKUMENTY.
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Vstupenky je možné zakúpiť aj v  predpredaji v  Kultúrním domečku (Kino Zá
horan, Hviezdoslavova 3) hodinu pred každým programom alebo online na 
www.kinomalacky.sk.

Tento projekt, ktorý 
z  verejných zdrojov pod
poril Fond na podporu 
umenia, bol druhou fázou 
modernizácie úložných 
priestorov depozitára.

Vďaka novým regálom, 
kovovým skriniam na ob
lečenie a  skrini na veľko
formátové písomnosti sa 
priestory na uschovanie 
zbierkových predmetov 
dostali do sta vu, aký si 
vyžaduje ich ochrana. Zá
roveň sa zväčšil úložný 
priestor, ktorý aktuálne 
pokrýva potreby múzea.

Múzeum z  dotácie zís
kalo aj novú techniku na 
digitalizáciu písomností 

a tlačí, ktoré má vo svojich 
zbierkach a archíve.

Text a foto: MCK

MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera zreali-
zovalo v roku 2021 projekt Chránime si zbierkové 
predmety. Jeho cieľom je zabezpečiť primeranú 
ochranu a  bezpečnosť zbierkových predmetov, 
uschovaných v múzejnom depozitári.

SPEKTRUM

 depozitár

vstupné 5 €

štvrtok 20. 1., piatok 21. 1., 
sobota 22. 1. o 19.00 h
Spider-man: Bez domova

nedeľa 23. 1. o 19.00 h
West Side Story

piatok 28. 1., sobota 29. 1., 
nedeľa 30. 1. o 19.00 h
Matrix Recurrections

SCANDI 2022
prehliadka súčasných severských 
filmov 
vstupné 5 €

pondelok 24. 1. o 19.00 h
Margrete – Kráľovná severu

utorok 25. 1. o 19.00 h
Oceľové dámy

streda 26. 1. o 19.00 h
Ninjababy

štvrtok 27. 1. o 19.00 h
Utiecť

DETSKÉ KINO (vstupné 5 €)

piatok 14. 1. o 16.00 h 
Rodina Addamsovcov 2

sobota 15. 1., piatok 21. 1. o 16.00 h
Tri oriešky pre Popolušku

sobota 22. 1., sobota 29. 1. o 16.00 h
Viki a jej Mystery

piatok 28. 1., nedeľa 30. 1. o 16.00 h 
Spievaj 2

FILMOVÝ kLUB 
vstupné: 3 € členovia, 4 € nečlenovia 
streda 19. 1. o 19.00 h
Quo vadis, Aida?

Číslo MH Uzávierka Expedícia
1 14. 1. 19. 1.
2 28. 1. 2. 2.
3 11. 2. 16. 2.
4 25. 2. 2. 3.
5 11. 3. 16. 3.
6 25. 3. 30. 3.
7 8. 4. 13. 4.
8 22. 4. 27. 4.
9 6. 5. 11. 5.

10 20. 5. 25. 5.
11 3. 6. 8. 6.
12 17. 6. 22. 6.
13 1. 7. 6. 7.
14 26. 8. 31. 8.
15 9. 9. 14. 9.
16 23. 9. 28. 9.
17 7. 10. 12. 10.
18 21. 10. 26. 10.
19 4. 11. 9. 11.
20 18. 11. 23. 11.
21 2. 12. 7. 12.
22 16. 12. 21. 12.

 Múzeum zmodernizovalo

 Program kina – január 2022  Harmonogram
vychádzania
 Malackého hlasu v roku 2022

Seniorov z mestského centra so
ciálnych služieb potešili deti z cirkev
nej školy, ktoré im pred Vianocami 
prišli zaspievať koledy a priniesli im 
aj drobné darčeky.

Darčeky, ktoré sa vyzbierali v rám
ci projektu Koľko lásky s  zmestí do 
krabice od topánok, potešili osame
lých seniorov v  Malackách a  okoli
tých obciach. Pár milých drobností 
dostali aj zamestnanci covidového 
oddelenia v našej nemocnici.

Centrum voľného času zasa pri
pravilo balíčky – nechýbali v nich su  
šené jabĺčka, čokoláda a  vianočné 

pozdravy, ktoré vlastnoručne vyro
bili deti z Cvečka. Rozdávali ich pra
covníčky CVČ Roxana Hladíková a Ta
tiana Salajová spolu s Monikou Gaja
rovou z mestského úradu. „Napokon 
viac ako samotné balíčky ich najviac 
potešilo to, že sme za nimi prišli, veno
vali im pozornosť a aspoň krátky roz
hovor. Neubránili sa dojatiu a slzám.  
A veru, aj my samé sme boli zo stretnu
tí s našimi seniormi dojaté. To my sme 
dostali ten najkrajší vianočný dar v po
dobe ľudskej blízkosti, vďačnosti a ra
dosti v srdci.”

 -lp-/-jh-/-mg-/CVČ

 Návraty k Vianociam
Hoci od Vianoc uplynul takmer mesiac, spomienky na ne sú stále 
príjemné. Prostredníctvom fotografií si pripomenieme, ako vyzeralo 
rozdávanie dobra a radosti.

Milé deti, nezabudnite si na predstavenie Snehuliačkovci priniesť svo
je preukazy, aby ste dostali ďalšiu pečiatku, a mohli sa tak zúčastniť na  

súťaži o titul Superdivák.
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krátko po Vianociach 
prišla smutná správa, 
že vo veku 97 rokov 
nás navždy opustil 
JUDr. Ivan Budinský. 

Narodil sa 13. novembra 
1924 v obci Častovce (okres 
Levice). Od školského roka 
1935/1936 študoval v malackom 
františkánskom gymnáziu, kde v roku 
1944 zmaturoval. Vyštudoval práv
nickú fakultu a pôsobil v úradníckych 
pozíciách aj ako štátny arbiter a pod
nikový právnik.

Počas štúdia v  Malackách býval 
najskôr dva roky v internáte, ktorý 
sídlil v zámku. Jeho otec potom za
čal pôsobiť v Malackách ako obecný 
notár a odvtedy býval Ivan s rodičmi 

v  budove obecného do
mu na Levárskej ulici (dnes 
Břeclavskej). V Malackách 
strávil osem rokov ako 
gym nazista. Zapojil sa aj 
do činnosti Gavlovičovho 
študentského samovzdelá
vacieho krúžku a jeden rok 
bol jeho predsedom.

Neskôr sa oženil s Malačiankou 
Annou Blažíčkovou, presťahovali sa 
do Bratislavy a mali spolu dve deti.

Do Malaciek sa pravidelne vracal 
kvôli rodinným väzbám a tiež ako 
spoluorganizátor gymnaziálnych po
maturitných stretnutí (nielen svojho 
ročníka), ale aj celoškolských stret
nutí pri okrúhlych výročiach založe
nia FGM (Františkánskeho gymnázia 
v Malackách).

Bol členom redakčnej rady kni
hy Františkánske gymnázium v Ma
lackách 1927–1945 a jeho maturanti. 
Neskôr už stretnutia neorganizoval,  
no pravidelne sa na nich zúčastňo
val ako hosť, a  to aj na pôde štát
neho gymnázia, ktoré bolo pokračo
vateľom FGM po poštátnení. Na
po sledy to bolo v roku 2017, keď sa 
aktívne zapojil do programu akadé
mie Hľadanie svetla v dnešnom Gym
náziu sv. Františka Assiského.

Prvý raz sme sa stretli v roku 2007 
pri príprave ďalšej knihy k výročiu 
gymnázia. Neskôr bolo stretnutí veľa. 
Potykal si so mnou a želal si, aby som 
ho oslovoval „ujo Ivan”. Občas sme 
ho navštevovali s Fredym Swanom,  
s ktorým sa spriatelil, a boli sme spo
lu v častom kontakte. Prezerali sme 

staré fotografie a popritom trpezlivo  
a ochotne odpovedal na všetky otáz
ky, ktoré som mu ako zvedavý histo
rik kládol. Aj o záležitostiach, ktoré 
nie sú určené na publikovanie. Hoci 
sa mu zhoršoval zrak, mal jasnú my
seľ a dobrú pamäť.

Neobyčajne láskavo sa správal 
k  svojej chorej manželke. Keď zom
rela, pravidelne chodil niekoľkokrát 
do týždňa k jej hrobu na starom cin
toríne, kde sú pochovaní aj jeho ro
dičia.

Posledný rok po nešťastnom úra
ze strávil na lôžku v Domove senio
rov v Bratislave. Do poslednej chvíle 
sa neprestával zaujímať o prácu ma
lackého Mestského centra kultúry 
a o svojich priateľov, ku ktorým patrili 
okrem nás s  Fredym aj študenti cir
kevného gymnázia. Statočne bojoval 
o  návrat do bežného života, čo mu 
však už nebolo súdené.

Zomrel 27. decembra 2021 v Brati
slave. Česť jeho pamiatke!
Text: M. Macejka, foto: archív MCK a MH

 Zomrel ujo Ivan Budinský

Klub filatelistov  ZSF 52–32 už dru - 
hé desaťročie vydáva poštové (ko
rešpondenčné) lístky so spoločným 
názvom MALACKY DNES s fotogra
fiami budov, sôch alebo častí mesta. 
Ich najnovším počinom je lístok 
číslo 49, na ktorom je vyobrazená 
Božia muka na Brnianskej ulici. Ten 

jubilejný s poradovým číslom 50 by 
mal vyjsť na jar. O poštové lístky je 
záujem medzi filatelistami, no využí
vať ju môžu aj návštevníci mesta ako 
pohľadnice a nemali by chýbať ani 
u záujemcov o históriu mesta z ra  
dov obyvateľov. Predajná cena za je
den kus je 1 €, a keďže ide o poštový 

lístok, v cene je aj poštovné v rámci  
Slovenska. Kúpiť sa dajú v Turistic ko
informačnej kancelárii v Mestskom 
centre kultúry (Záhorácka 1919) ale
bo na filatelistických burzách v škol
skej jedálni ZŠ Dr. J. Dérera (ktoré sa, 
dúfajme, tento rok uskutočnia).

Text a foto: -lp-

 Na svete je nový poštový lístok

Výstava je predĺžená do 31. januára. Vstup v režime OP.
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Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali.
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.

21. januára si pripo-
menuli 16. vý ročie 
úmrtia nášho drahé
ho syna, otca, bra
ta, manžela a ded ka 
Miroslava Binčíka 
z Malaciek. S  láskou 

spomínajú mama, manželka a  sy
novia. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Dni a roky ubiehajú,
no spomienky zostávajú.
24. decembra 
u ply  nulo 10 rokov,  
čo nás opustila  
na ša drahá Anič-
ka Fábryová, rod.  
Húšťavová z Mala
ciek. S úctou a lás
kou spomínajú deti s rodinami.

18. januára uply
nul rok od smut
nej chvíle, keď nás  
navždy opustila   
naša milova ná ma  
minka Anna Bau-
mannová z Mala
ciek. Venujte jej tichú spomienku 
spolu s jej dcérami a ich rodinami.

8. januára sme si pripomenuli smut
né 30. výro čie, čo nás náhle opusti - 
la naša dra há mamička Anička 
Schönová. Zároveň uplynulo 11 ro
kov od úmrtia nášho ocka Rudolfa 
Schöna. S láskou spomínajú dcéry 
Dana a Jana s rodinami.

Utíchlo srdce, 
utíchol hlas, 
mal si rád život 
a všetkých nás. 

24. decembra sme 
si pripomenuli rok, 
čo nás opustil syn, 
otec, brat, švagor 
a strýko František 
kleinedler. S  lás
kou v  srdci spo

mínajú mama Mária, bratia Jozef, 
Ladislav a Jaroslav s rodinou, dcéry 
Barbora, Kristína, ostatná  rodina, 
priatelia a známi. Prosíme, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

Štvrtok
20. január

od 9.00 h
do 12.00 h

3. február
17. február

Právna poradňa poskytuje po
moc seniorom s trvalým bydliskom 
v Malackách. Na konzultáciu s práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom 
sa netreba objednávať vopred, stačí 
prísť na Mestský úrad v Malackách  
(2. poschodie, číslo dverí 225). Pri
neste si so sebou občiansky preukaz 

(pre overenie bydliska). Poradenstvo 
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 
neposkytujeme v trestných veciach 
a nezastupujeme ani v konaniach na 
súdoch.

-red-

 Bezplatná právna
 poradňa  pre seniorov

Neplačte, že som odišla, 
ten pokoj mi prajte, 
len v srdci večnú spomienku 
si na mňa uchovajte.

V hlbokom zármut
ku oznamujeme, že 
naša drahá man  
želka, mama, bab
ka, svokra, švagri ná,  
teda, krstná mama, 
učiteľka a priateľka 

Mgr. DAGMAR KLEMPOVÁ
rod. Čermáková
nás navždy opustila 11. decembra 
2021 vo veku 79 rokov.

S láskou a úctou spomína celá ro
dina. Kto ste ju poznali, spomínajte 
s nami.

75 rokov
Jarmila Bičanová
Soňa Bolfová
Jaroslava Budkovská
Anna Hittmanová
Anna Janečková
Ján Kimlička
Anna Kršková
Miroslav Masrna 
Dušan Paška 
Edita Pullmannová
Eva Sabolová
Zita Vávrová 
Magdaléna Weismannová

80 rokov
Ladislav Augustín
Jozef Hrica
František Jursa 
Anna Kovalovská
Teodor Nízky
Irena Obselková
Anna Oslejová
Klára Pussová
Anna Šišoláková
Ján Škoda
Anna Živnerová

85 rokov
Emilia Kuklovská
Jozef Mackových

90 rokov
Alžbeta Dubajová

91 rokov
Alžbeta Gegáňová
Františka Juhásová

Srdečne blahoželáme!

Jozefa Kudličková, Malacky
Štefánia  Slobodová, Malacky
Karol Vrlák, Malacky
Jiřina Zaťková, Plavecký Štvrtok
Vojtech Bardoň, Malacky
Štefania Mrázová, Malacky
Mária Valentová, Lozorno
Ladislav Partl, Malacky
Margita Tangelmayerová, 
rod. Ondrovičová, Sološnica
Alena Jurkáčková, 
rod. Uhrová, Malacky
Ladislav Sokol, Borský Svätý Jur
Helena Klvačová, 
rod. Vrablecová, Závod
Jozef Gúth, Veľké Leváre
Irena Smrtičová, 
rod. Zlatohlávková, Závod
Otília Vašková, Sekule
Zuzana Mihályová, 
rod. Chrupková, Malacky
Ľudovit Oslej, Malacky
Juraj Terál, Sološnica
Pavol Waschek, Malacky
Anna Blechová, 
rod. Horváthová, Gajary
Ivan Mráz, Malacky
Ľubica Matúšková, 
rod. Adamčíková, Malacky
Marián Bolebruch, Malacky
Štefánia Homerová, Lozorno
Petr Obselka, Malacky
Michal Temer, Gajary
František Hittman, Kostolište
Jozef Hoffmann, Malacky
Ivan Budinský, Bratislava
Marián Gemeiner, Malacky
Irena Gulišová, 
rod. Smrtičová, Gbely
Adriana Kralovičová, Sekule
Štefan Jakubáč, Moravský 
Svätý Ján

JANUÁROVÍ JUBILANTI

OPUSTILI NÁS

SPOMIENKY

Najkrajšie, čo človek po sebe 
môže na svete zanechať, sú plody 
jeho práce. Svojím životom, svo
jou prácou zanecháva pre nás os
tatných načaté stopy a šľapaje, po 
ktorých treba kráčať ďalej. A tých 
stôp zostalo po pani Ľudke Háj
kovej neúrekom – kamsi namie
rených, kamsi predierajúcich sa, 
poznačených jej ľudskosťou a dô
verou v dobro človeka.

Najviac stôp a  krásnych spo
mienok po nej zostalo z  najplod
nejšieho obdobia jej života spo
jeného s pôsobením na cirkevnej 
Základnej škole Mansveta Olšov
ského v  Malackách. V  roku 1991 
stála pri jej zrode a spolu s ďalšími 
kolegyňami z vtedajšej 2. ZŠ v Ma
lackách vytvorili prvý kolektív vy
nikajúcich pedagógov začínajúcej 
cirkevnej školy. Tu zanechala kus 
svojho srdca a  obetavej, poctivej 
práce, niekedy aj na úkor svojho 
osobného i rodinného života.

Na čele cirkevnej školy stála 
18 rokov – prvé tri roky ako zá
stupkyňa riaditeľa školy, potom 
15 rokov ako riaditeľka. Začiatky 
cirkevnej školy neboli ľahké. Sta
rá kláštorná budova potrebovala 
rozsiahlu rekonštrukciu, nemalé 
finančné prostriedky, investorov... 
To všetko bolo na pleciach vede
nia školy, na pleciach našej Ľud
ky, ako ju dôverne oslovovali jej 
kolegovia. Ale stará budova pre
siaknutá modlitbami františkánov, 
vytrvalosť a  odhodlanosť pani 
ria diteľky zanechať po sebe dielo 

prospešné pre ďalšie generácie 
mladých ľudí a viera jej pomáhali 
zdolávať všetky prekážky. Niekedy 
Pán, ku ktorému sa s veľkou poko
rou často utiekala vo svojich mod
litbách, zariadil aj to, čo sa zdalo 
nemožné. Post riaditeľky školy 
vy konávala naozaj statočne a sve

domito. Vždy čestná, priama, zása
dová, rozvážna, trpezlivá, cieľave
domá, a predovšetkým hrdá. Hrdá 
na všetky úspechy školy, hrdá na 
svojich pedagógov, ústretová, 
chápavá a spravodlivá ku všetkým 
zamestnancom školy. Pod jej ve
dením škola každý rok zazname
návala úspechy v rôznych oblas
tiach. Záležalo jej na spokojnosti 

učiteľov, rodičov i detí a na ich vý
chove v kresťanskom duchu.

Pani Ľudmila Hájková bola pre
dovšetkým učiteľkou. Učiteľkou 
s  veľkým materinským srdcom. 
Zastávala názor, že učiteľ je zod
povedný za prítomnosť i budúc
nosť mladého človeka a  veľkou 
mierou formuje jeho osobnosť, 
preto musí byť pre neho vzorom  
a príkladom. Často opakovala vý
rok sv. Jána Bosca „Výchova je ve
cou srdca“. A jej srdce bolo naozaj 
dokorán otvorené pre všetky deti, 
ktoré učila nielen na cirkevnej ško
le, ale i na predchádzajúcich pôso
biskách.

I  po odchode do zaslúženého 
dôchodku bola vždy plná elánu  
a zaujímala sa o život školy. Veľmi 
rada sa stretávala s bývalými ko
legami na rôznych školských i mi
moškolských akciách, tešila sa 
z  úspechov školy, trápila sa z  jej 
neúspechov.

Za svoju obetavú pedagogic
kú činnosť získala v  roku 2011 
ocenenie Konferencie biskupov 
Slovenska za výnimočné zásluhy 
a dlhoročnú prácu za rozvoj kato
líckeho školstva na Slovensku. Nie 
nesmrteľný život, ale dielo, ktoré 
po nás ostáva, nás robí nesmrteľ
nými.

Milá pani riaditeľka, 
milá Ľudka, 
ďakujeme za všetku Tvoju sve

domitú prácu, Tvoj úsmev, lásku 
a  život, ktorý si obetovala v  pro
spech malackej cirkevnej školy – 
diela, s  ktorým bude večne spá
jané Tvoje meno, a  tak navždy 
zostaneš v  srdciach Malačanov 
a všetkých tých, ktorí Ťa poznali.

Spoločenstvo cirkevnej školy

Jakub Smolár     *17. 12. 2021 Za Ľudmilou Hájkovou
Hneď na začiatku roka, 3. januára 2022, nás zasiahla smutná správa. 
Vo veku 75 rokov nás navždy opustila naša bývalá kolegyňa a riadi-
teľka cirkevnej školy Mgr. Ľudmila Hájková.

VíTAME MEDZI nAMI  Rozdelenie
 obvodu MUDr.
 Maršálkovej

MUDr. Marianna Maršálková  
skončila prevádzkovanie všeo-
becnej ambulancie pre deti 
a dorast na Ul. 1. mája. Vo svo - 
jom zdravotnom obvode mala 
aj časť Malaciek.

Bratislavský samosprávny kraj 
rozhodol, že jej bývalí pacienti po 
novom patria do Stupavy MUDr. Jú-
lii Hrachovej (MÚDRA SOVA, s. r. o., 
Zdravotnícka 952/1, Stupava). Týka 
sa to ulíc Bernolákova, Budova-
teľská, Dubovského, Jesenského, 
Mojmírova, Príjazdná, Rastislavo-
va, Robotnícka, Sadová, Svätoplu-
kova, Vlastenecká, Záhorácka - ne-
párne čísla a Záhradná.

Zdravotné obvody sú zverejnené 
na stránke www.bratislavskykraj.sk,  
časť ZDRAVIE – NÁJDITE SI LEKÁ-
RA PODĽA SVOJHO BYDLISKA. Le
kár je povinný zobrať do svojej sta
rostlivosti každého pacienta zo svoj
ho zdravotného obvodu.

BSK/-red-

Mobilné 
darovanie krvi 
je zrušené

Z  dôvodu aktuálnej epidemickej 
situácie sa ruší avizované januárové 
darovanie krvi prostredníctvom mo
bilných výjazdov v Malackách a So
lošnici. Darovať krv je možné priamo 
v  odberových centrách v  Bratislave 
počas pracovných dní. 

PONDELOK 7.00–14.00 h
UTOROK 7.00–17.00 h
STREDA 7.00–14.00 h
ŠTVRTOK 7.00–14.00 h
PIATOK 7.00–14.00 h

Objednávanie darcov 
na presný čas:

Ružinov   0911 326 011
Kramáre  0902 207 576

Informácie: 
www.ntssr.sk (Národná transfúzna 
služba)

Krv je stále potrebná a  darcovia 
sú vítaní. Interval darovania je pre 
mužov každé 3 mesiace a pre ženy 
každé 4 mesiace. Celý proces trvá  
(od registrácie po odchod domov) 
približne hodinu a samotný odber 
cca 5 až 15 minút, počas ktorých sa 
darcovi odoberie 450 ml krvi. Ďaku
jeme každému darcovi.

-red-
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Majstrovstvá sveta 2021 sa konali  
v  českom Liberci. Tanečníci z  Mala
ciek si domov priviezli celkovo deväť  
cenných kovov: 3 zlaté, 4 strieborné 
a  2 bronzové medaily. „Väčšinu sme 

vybojovali v kategóriách latinských  
a karibských mini kids, Juveniles, Ju
nior a Youth, ale musíme zvlášť zdô
razniť ešte tri úspechy: prvýkrát sú ťažili 
aj naše baby kurzistky, ktoré sa umiest
nili na krásnom 2. mieste, ďalej junior
ské duo v salse Kristína Vašutová – Za  
ra Zeithamlová obsadili 8. miesto  
spomedzi 15 súťažiacich a Ema Ma
gátová obsadila v salsových sólach 
Juveniles ll. v obrovskej konku rencii 
20 tanečníc krásne 3. mie sto, pri čom 
nám vybojovala titul 2. vicemaj ster 
sveta pre rok 2021 v tejto kategórii,” 
vyra túva úspechy riaditeľka tanečnej 
školy Latino Scool Lucia Slo vincová.

Osobná účasť na majstrovstvách 
sveta bola pre Latino Scool vyvrcho
lením takmer dvojročného úsilia tré
novať, ba súťažiť online. Vždy, keď 

to bolo dovolené, sa tréneri snažili 
stretnúť sa s  deťmi naživo, no také 
obdobia najmä zo začiatku pandé
mie netrvali dlho a účasť i chuť detí 
do tanca nebola veľká. Deti zavreté 

doma mohli trénovať len online 
a  predsa len, tancovať cez webka
meru nie je ktoviečo. Viacerí nádejní 
tanečníci s  tancom prestali. „Medzi 
odídencami boli aj takí, ktorí sa tan  
cu venovali od svojich 4–5 rokov a do
sahovali obrovské úspechy na zahra
ničných súťažiach,” opisuje L. Slovin
cová. Keď sa aj snažili po pauze vrá  
tiť, už to bolo pre ne veľmi ťažké: stra
tili návyky a tie sa potom už spätne 
nado búdajú ťažko. Najmä v prípade 

tanečníkov v  kritickom juniorskom 
veku v  rozmedzí 11–15 rokov sú lá-
kadlá v podobe sociálnych sietí, hier 
či potulovania sa vonku s  partiou 
veľmi veľké. Tí juniori, ktorí zostali,  
za to vďačia nielen svojmu odhod
laniu, ale najmä svojim dôsled
ným rodičom, ktorí ich dokázali na
motivovať, ba  niekedy aj prinútiť 
vytrvať a  vy brať sa na tréning, aj 
keď sa die ťaťu nechcelo. A  oplatí 
sa to. Pohyb je v súčasnosti pre deti 
dôležitejší, než bol doteraz. Riadi
teľka Latino Scool navyše tvrdí, že 
tanec pomáha nielen proti obezite 
a  zlej nálade: „Tanec je vy nikajúci na 
zlepšovanie kognitívnych funkcií. Je 
dobré vyzdvihnúť, že tanečníci si cib
ria pamäť, deti majú lepšie výsledky 
v škole.” Akýkoľvek tanec deťom po
máha aj v sociálnej oblasti, keď vďa  

ka nemu získavajú zdravé sebave
domie a budujú si priateľstvá.

Latino Scool sa špecializuje na 
mo derné, tradičné i  folklórne latin
skoamerické tance, nie spoločen
ské. To je napríklad brazílska samba, 
kubánska salsa či dominikánske me
rengue a ďalšie. Väčšinou ide o dyna
mické štýly, pričom sa striedajú, takže 
deti sa len tak nenudia a nemôžu sa 
sťažovať na jednotvárnosť. K  dyna
mickým tancom patria aj pestrofa
rebné tanečné kostýmy typické pre 
latinskoamerické tance.

Latino Scool funguje v Malackách 
od roku 2016. Tréningy sa konajú v zr-
kadlovej sále MCK. Trvajú vždy 60 mi
nút a v prípade obdobia pred súťaža
mi podľa potreby.

Text: J. Hargaš, foto: Latino Scool

 Čeřovskému 
sa splní sen, 
zahrá  si na
 futsalovom
 EURE

Slovenský futsalový reprezen-
tant Daniel Čeřovský, ktorý za-
čínal v  Canarii Malacky, bude 
pri prepisovaní dejín sloven-
ského futsalu. Figuruje totiž 
v  nominácii trénera Mariá na 
Berkyho na turnaj EURO 2022, 
ktorý je premiérovým vrcholo-
vým podujatím pre slovenskú 
futsalovú reprezentáciu.

Čeřovský, aktuálne nastupujúci 
za neohrozene najlepší slovenský 
klub Mimel Lučenec, pomohol Slo
vensku k  postupu aj v kvalifikácii 
a  má na konte už 27 reprezentač
ných štartov. Na 23-ročného Malača
na a jeho spoluhráčov čakajú v Am
sterdame zápasy s  Ruskom (21. ja
nuár o 17.30 h), Poľskom (25. január 
o 20.30 h) a Chorvátskom (29. január 
o 14.30 h). Zo základnej skupiny po
stupujú dve najlepšie mužstvá.

Turnaj v Holandsku sa začal 19. ja-
nuára a vyvrcholí finálovým dňom  
6. februára. Slováci sú jedným zo šty
roch debutujúcich tímov, zvyšnými 
debutantmi sú Bosna a  Hercegovi
na, Fínsko a  Gruzínsko. Okrem Am
sterdamu sa hrá aj v Groningene.

Text: M. Binčík,
 foto: www.futsalslovakia.sk

ŠPORT

Odplatný prenájom nebytového 
priestoru v ŠH Malina
I. Predmet nájmu: 
dve miestnosti spolu 48 m2

II. Podmienky nájmu:
doba nájmu 1 rok, s možnosťou predčasného 
ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prena
jímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu 
s výpovednou lehotou 1 mesiac

účel nájmu: 
poskytovanie služieb v oblasti športu a rekreá
cie

Uchádzači doručia svoje písomné ponuky  
v uzavretej obálke s názvom PONUKOVÉ KO-
NANIE – PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIE-
STORU V ŠH MALINA – NEOTVÁRAŤ! na ad
resu AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 
Malacky do 29. 1. 2022.

Odplatný prenájom nebytového 
priestoru v stolnotenisovej hale
I. Predmet nájmu: 
prenájom nebytového priestoru pri vstupe  
do stolnotenisovej haly – jedna miestnosť  
8,50 m2)

II. Podmienky nájmu:
doba nájmu 1 rok s možnosťou predčasného 
ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prena
jímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu 
s výpovednou lehotou 1 mesiac

účel nájmu: 
kancelária/administratíva

Uchádzači doručia svoje písomné ponuky  
v uzavretej obálke s názvom PONUKOVÉ KO-
NANIE – PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIES-
TORU V  STOLNOTENISOVEJ HALE – NE-
OTVÁRAŤ! na adresu AD HOC Malacky, Sa-
sinkova 2, 901 01 Malacky do 29. 1. 2022.

Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu, budúceho nájomcu:
 •  právnická osoba – výpis z obchodného re  

gistra nie starší ako tri mesiace, ponuka 
právnickej osoby musí byť podpísaná šta
tutárnym zástupcom,

 •  fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé 
bydlisko, dátum narodenia,

 •  fyzická osoba podnikateľ – výpis zo živnos
tenského registra nie starší ako tri mesiace,

b)  súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracú
vaním osobných údajov v súvislosti s ponu
kovým konaním (zákon č. 18/2018 Z. z.),

c) telefonický kontakt,
d)  záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 

za rok,

e)  čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu 
v prípade právnickej osoby) o tom, že uchá
dzač nemá záväzky voči organizácii AD HOC 
Malacky,

g)  podrobnejší popis plánovaného účelu vy
užitia.

Kritériá hodnotenia ponuky:
• cena za nájom,
• plánovaný účel využitia. 

Víťaza ponukového konania určí komisia. Bliž
šie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku 
priestorov poskytne riaditeľ AD HOC Malacky 
Dušan Rusňák, riaditel@adhocmalacky.sk, 
0907 793 399.

AD HOC: ponukové konania na dva prenájmy
Spoločné podmienky pre obe ponukové konania

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového 
konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovaný-
mi dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť. Toto 
oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

Na tréningy 
Latino Scool
sa môžu prihlásiť deti 
od útleho veku, žiaci zá
kladných, stredných aj 
vysokých škôl, ale aj do
spelí v  aktívnom veku 
a pokoj ne aj dôchodco
via. Stačí mať chuť na 
no vé výzvy. 

KontaKty:
latinoscools@gmail.com
facebook: Latino Scool
0905 701 380

 Deti a juniori z malackej Latino 
Scool si vytancovali medaily 
na majstrovstvách sveta

Vykonávať akýkoľvek kolektívny šport, organizovať tréningy, kurzy 
či krúžky počas minulých dvoch pandemických rokov nebolo jed-
noduché nikde na svete. A práve v Malackách sa napriek neustále sa 
meniacim opatreniam a lockdownom podarilo vytrénovať deti a mlá-
dež k úspechom na majstrovstvách sveta v latino tancoch organizá- 
cie WADF.
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Priaznivci malackej hádzanej 
sa začiatkom januára stretli na 
poslednej rozlúčke s  Ľudovitom 
Oslejom, ktorého poznali pod 
prezývkou či menom Lajo. Bol 
jed ným z  pilierov rozvoja ma
lackej hádzanej v  jej začiatkoch  
i v  čase jej rozvoja. Pôsobil ako 
tréner mládeže a funk
cionár.

Začalo sa to v roku 
1964 založením druž
stva žiakov, neskôr do
rastencov. Pod jeho ve
dením hrali dorastenci 
v  II. triede Západoslo
venského kraja a pre
bojovali sa do doraste
neckej ligy. Žiaci sa stali majstrami 
Slovenska a vo vtedajšom Česko
slovensku skončili tretí.

Lajo sa podieľal i na budovaní 
hádzanárskeho areálu v  Zámoc
kom parku, ktorý slúži doteraz. 
Bol orga ni zátorom i  trénerom 
družstiev v Pio nierskej lige, v kto
rej hralo až 12 žiackych družstiev 
z celých Malaciek. Založil ojedine
lú súťaž pre mladých záujemcov 
pod názvom Pouličný turnaj v há
dzanej, kde boli zapojení mnohí 
registrovaní i neregistrovaní hráči. 
Bol to svojím spôsobom zlatý vek 
žiackej hádzanej v našom meste. 
Sponzorsky dokázal pre najlep
ších zabezpečiť i sladké odmeny.

Po roku 1980 sa opäť stal tré
nerom družstva dorastencov. 
Ďalším veľkým úspechom hráčov 
pod jeho vedením bol zisk bron
zovej medai ly na majstrovstvách 
Slovenska v  hádzanej starších 
žia kov v  roku 1983/1984. Malackí 
žiaci v  tomto období patrili tra

dične medzi najlepšie družstvá 
na Slovensku. Jeho rukami pre
šlo množstvo hráčov, ktorí repre
zentovali malackú hádzanú nie
len doma, ale i v rámci Slovenska 
a v zahraničí.

V ďalších rokoch pracoval ako 
mládežnícky tréner aj ako funk

cionár hádzanárskeho 
výboru. Neskôr začal 
pôsobiť ako rozhod
ca v  rámci krajských 
súťa ží a,  samozrejme, 
že ho to opäť lákalo 
najmä k  mládeži. Aj 
preto sa pravidel ne 
zúčastňoval na najväč
šom medzinárodnom 

mládežníckom turnaji v  Prahe 
ako rozhodca, kde repre zentoval 
naše mesto. Vďaka jeho dobrým 
komunikačným schopnos tiam 
nadviazala malacká mládežníc
ka hádzaná výborné kontakty 
s  družstvami na Slovensku aj 
v  Čechách, napríklad s  Duklou 
Pra ha. Mládežnícke tímy počas 
jeho trénerského pôsobenia hrali 
na mnohých turnajoch, na ktoré 
všetci vtedajší hráči radi spomí
najú. Mal aj nemalú zásluhu na 
tom, že malacký oddiel hádzanej 
patril v  období jeho pôsobenia 
medzi najväčšie na Slovensku.

V roku 2009 ho mesto Malac ky 
ocenilo za rozvoj športu v našom 
meste, práve v  oblasti hádzanej. 
Ocenenie za rozvoj hádzanej do
stal aj na krajskej úrovni. Jeho pô
sobenie v malackom športe zane
chalo trvalú stopu.

Lajo, ďakujeme. Česť Tvojej pa
miatke.

A. Pašteka

Splnila prvá polovica sezóny 
vaše očakávania?

Do sezóny sme išli s tým, že by sme 
na jeseň chceli získať aspoň 30 bodov, 
čo sa nám podarilo. Získali sme ich 31. 
Chceli sme tiež v tabuľke figurovať do 
3. miesta, čo sa nám však nepodari
lo. Treba ale pripomenúť, čím je táto 
sezóna výnimočná: Ivanka pri Dunaji 
prekonala bodový rekord – ešte žiad
ne mužstvo v  našej lige po jesennej 
časti nemalo na konte 40 bodov. Keby 
sme mali posledné tri sezóny 31 bo
dov, boli by sme v tejto fáze súťaže na 
druhom, resp. treťom mieste.

S akým umiestnením by ste na 
konci súťaže boli spokojný? Myslí-
te aj na boj o celkový triumf?

Uspokojíme sa s každým umiestne
ním, ktoré nám bude zaručovať účasť 
v III. lige aj po avizovanej reorganizácii 
súťaží. To môže byť druhé miesto, tre
tie, ale aj štvrté. Musíme skončiť tak, 
aby sme po reorganizácii hrali mini
málne III. ligu. Na postup v tejto fáze 
nemyslíme, Ivanka má veľký náskok. 

Samozrejme, je pekné ligu vyhrať, ale 
sústredíme sa na to, aby sme pre Ma
lacky udržali tretiu ligu aj v  budúcej 
sezóne. Všetko ostatné by bol bonus.

V pohári ste skončili už v 3. kole 
po zápase so Skalicou. Ako spätne 
hodnotíte svoju účasť?

My sme mali základný cieľ dostať 
sa čo najďalej s tým, že sme chceli, aby 
k  nám zavítalo mužstvo z  najvyš šej 
alebo II. ligy, čo sa aj podarilo. So Ska
licou sme mohli prakticky len prekva
piť, žiaľ, nestalo sa. Nastúpili sme do 
zápasu s prílišným rešpektom a prak
ticky v 10. minúte už bolo rozhodnuté. 
Skalica viedla 3:0 a potom si len hrala 
to, čo potrebovala. Potom sme začali 
aj my hrať, keď hráči videli, že nemajú  
čo stratiť. Zápas sme si prehrali v  pr
vých desiatich minútach. Je to pre cha  
lanov veľká skúsenosť, pretože máme 
hráčov, ktorí vyšli minulý rok z dorastu 
a s  takýmto súperom sa ešte nestret
li a  videli, koľko roboty ich čaká, aby 
sa dostali na minimálne druholigovú 
úroveň.

V dobrých výsledkoch vám vý-
razne pomáhajú hráči zo Senice. 
Ako vnímate ich prínos?

Spolupráca so Senicou prináša vý  
hody aj nevýhody. Hrávajú za nás naj
mä Buchelovci, sú to minuloroční do
rastenci, ktorí s prvoligovým futbalom 
majú zatiaľ malé skúsenosti. V Senici 
naskakujú z  lavičky, u nás však robia 
rozdiel. Malacky dali 28 gólov v  lige, 
z  ktorých 8 strelili práve Filip s  Jaku
bom a na ďalších 5 pri hrali, čo z nich 
robí naše opory. 

Samozrejme, posielajú nám aj iné 
posty, napríklad stopéra Lukáša Ku
čeru či brankára Matúša Chropov  
ského, po sledný zápas za nás hral 
Gabriel Ha labrín. Sú to hráči s repre
zentačný mi skúsenosťami, čiže mož
no teraz za nás hrá druhý Edmund 
Addo, kto rý sa dostal až do Ligy maj
strov. Nevýhoda je, že keď prídu posi
ly zo Senice, na lavičke musia zostať 
Malačania. 

Momentálne však spolupráca pri
náša viac výhod ako nevýhod. Žijeme 
dobu, aká je: ak niekto dostane koro
navírus, nemusíme hľadať náhradu 
v  B tíme, ale môžeme siahnuť aj po 
hráčoch zo Senice. K  tým pristupu
jem rovnako ako k našim s tým, že im 
prízvukujem, aby ich na ihrisku bolo 
vidieť, lebo sú to profesionáli a  prišli 

z prvej ligy. Očakávame teda od nich, 
že budú rozdieloví.

Prídu počas zimy nejaké posi-
ly?

Nejaké posily budeme určite hľa
dať. Už v  lete sme doplnili káder, le
bo sme potrebovali najmä starších 
a  skúsenejších. Zameriavame sa naj
mä na hráčov z  Malaciek a  okolia, 
prípadne na tých, ktorí v  Malackách 
futbalovo vyrastali. Podarilo sa nám 
dotiahnuť Mareka Zajíca či Mareka 
Adamoviča, čo sú kvalitní hráči, do
konca víťazi III. ligy. Žiaľ, Filip Kalan
ka si v poslednom prípravnom zápa
se natrhol achilovku, Marek Zajíc si 
roztrhal krížny väz v  kolene a Marek 
Adamovič na určitý čas vypadol pre 
koronavírus. Zranili sa aj Adam Ku
ruc či Jakub Hradil, a  tak budeme aj 
na ich posty určite zháňať posilnenie. 
Navyše, niektorých hráčov lákajú aj 
kluby z Rakúska, čiže posily budú po
trebné. Ak sa nám nepodarí zohnať  
Malačanov či hráčov z  okolia, mož
nosťou sú aj zahraniční hráči, čo by 
sme síce úplne nechceli, ale ako krajnú 
alternatívu to treba zvážiť. Čakáme aj 
na to, ako sa vyvinie situácia v Senici 
pod novým majiteľom, ktorý môže 
mať iné predstavy o spolupráci s Ma
lackami. Čiže musíme mať káder v ta
kom stave, aby sme neboli závislí od 

Senice a mohli hrať iba s našimi hráč
mi. K  doplneniu kádra príde, otázka  
je, či sa vôbec začne hrať.

ktorý zápas jesennej časti po-
važujete za najlepší a ktorý, nao-
pak, za najhorší?

Myslím, že veľmi dobrý výkon sme  
podali v  Tomášove v  poslednom ko
le. Trochu nám k  tomu dopomohol 
aj fakt, že súper bol pre koronavírus  
oslabený. Ale najlepší zápas sme 
odo hrali doma s  Ivankou pri Dunaji,  
ktorá k  nám pricestovala ako muž
stvo v tom čase ešte bez prehry a bez 
inkasovaného gólu. Bol to obojstran
ne dobrý zápas. My sme jediným 
mužstvom, ktoré ich porazilo, doká
zali sme im dať 3 góly. Škoda, že sa  
nám na tento výkon nepodarilo nad
viazať v októbri, keď sme mali v kabí
ne koronavírus a ďalšiu virózu. Vte dy 
sme dva zápasy zo štyroch pre hrali, 
boli sme oslabení a október sme ne
zvládli.

Mrzí nás aj domáca prehra doma 
s Račou, le bo v lige sme dovtedy viac 
ako rok a pol neprehrali, a tiež prehra 
vo Vrakuni, kde nám na ťažkom te
réne nevychádzalo vôbec nič. Bola 
to ťaž ká situácia, chalani boli po ho
rúčkach a  karanténach, aj za toto  
im treba zložiť  poklonu.

Za rozhovor ďakuje M. Binčík.

 Tréner FC Žolík Malacky B. Juhas: chceme zostať v III. lige aj po reorganizácii
31 bodov a 5. miesto treťoligovej tabuľky so stratou 9 bodov na lídra 
z Ivanky pri Dunaji – taká je bilancia malackých futbalistov po jesen-
nej časti súťaže. Teraz je v  lige zimná prestávka a pokračovať by sa 
malo v marci. Aké ciele majú do jarnej časti? Myslí sa na napodobenie 
Rohožníka a postup do II. ligy? Spýtali sme sa trénera A tímu Branisla-
va Juhasa.

 Malačania na hádzanárskom
 Eure

Malačania boli v hľadisku neprehliadnuteľní.

Časť fanúšikov z Malaciek

Hádzanárske talenty Pavlínka a  Nell ka si 
respirátory vlastnoručne ozdobili logom 
majstrovstiev Európy.

Rozlúčka s Lajom

Hoci sa člen širšej re
prezentácie SR a bývalý  
hráč Strojára Anur Bur
nazovič nedostal do no  
minácie na aktuálne 
maj strovstvá Európy 
v  há dzanej, Malacky sú 
na šampionáte predsa 
len prítomné. Fanúšikov 
z  nášho mesta sme si 
všimli v televíznych pre
nosoch zápasov tímu 
Slo venska v základnej 
sku pine F v  Košiciach. 
Malačania však chodia 
aj na zápasy do Bratisla
vy. Fandia v  hľadisku, 
po máhajú pri vstupných 
kontrolách a ďalší pracu
jú ako dobrovoľníci pri 
udržiavaní palubovky.

Text a foto: -lp-


