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úvodník

Všetci
veríme

Obrovské obavy nám všetkým
priniesli a, bohužiaľ, stále prinášajú smutné správy o udalostiach na
Ukrajine. Strach a obavy z covidu vystriedal strach a obavy z vojny. Zdalo
sa, že sa pomaličky začne jar a všet
ci snáď pocítime prílev energie a nadýchneme sa bez respirátora. Zostali
sme však paralyzovaní strachom
z budúcnosti. Čo nás včera trápilo, sa
dnes zdá byť banálnym.
Musíme však veriť, že sa všetko
dobre skončí. Čo môžeme urobiť
my, ako obyčajní ľudia, ktorí nemajú
v rukách moc?
Môžeme veriť v dobro a môžeme
myslieť pozitívne. Môžeme spoločne
našu lásku a vieru spojiť do obrovskej
pozitívnej energie, a tak zabojovať
proti všetkým negatívnym udalostiam. Verím, že našu spoločnosť do
kážeme meniť len láskou a pozitívnym myslením. Pohladením. Objatím. Láskou. Ak nezačneme tu, svet
nebude lepší. Slováci to dokazujú
už teraz obrovskou občianskou mo
bilizáciou.
Pozor však na informačnú vojnu!
Prestaňme šíriť na internete hlúposti bez rozumného základu, takzvané hoaxy, ktoré dnes ovládli našu
spoločnosť a mätú najmä staršiu
generáciu, ktorá sa nenarodila s mobilom v rukách a nástrahy internetu sú pre ňu často nepochopiteľné.
Nešírme „bludy” bez overenia prav
divosti a zdroja. Nebojme sa postaviť tejto pliage dnešných dní. Premiér E. Heger spoločne s ministrom
zahraničných vecí I. Korčokom pomenovali vojnu na Ukrajine aj informačnou vojnou. Ruské médiá nielenže neinformujú o skutočnej realite
na Ukrajine, ale infiltrovali sa k nám,
bežným ľuďom, ktorí užívajú sociál
ne siete prostredníctvom spomína
ných hoaxov, trollov a podobne. Tak
to chcú roztrieštiť spoločnosť.
Premiér Heger: „Nedovoľme pa
nike, dezinformáciám, aby nás roz
ložili! Nastolenie mieru v 21. storočí
je nevyhnutnosťou.” „Táto vojna je
živnou pôdou pre dezinformácie, je
čas sa zomknúť,” vyzýval minister
Korčok.
Ľudia na Slovensku sa zomkli
a zo všetkých síl sa snažia pomôcť
utečencom z vojnových oblastí, ktorí prichádzajú na naše územie. Vy
tvárajú sa zbierky, poskytuje sa
ubytovanie, nasadenie je neuveri
teľné. Sme súčasťou väčšieho celku
a partneri nás podržia. Slovensko
môže užívať bezpečnosť vďaka to
mu, že sme súčasťou väčšieho celku.
Verme, že všetko sa na dobré obráti. Na Slovensku a vo svete je veľa
lásky, ľudia to dokazujú každý deň,
a strach vyháňa len a len láska.
Na Ukrajinu posielam lásku,
pozitívnu energiu
a každodenné modlitby.
Pridajte sa!
N. Jánošová

Kultúra sa opäť nadýchne
Kultúrny svet sa konečne dočkal uvoľňovania opatrení. I keď ešte
nie na sto percent, avšak s o to väčším nadšením môže kultúra opäť
fungovať. Nám, poslucháčom, návštevníkom a milovníkom umenia
„zostáva” len s chuťou sa zúčastniť na podujatiach a podporiť umelcov a ľudí pracujúcich v tomto odvetví.

Téma pandémia a kultúra
nejdú k sebe.
Pandémia veľmi zasiahla do fungovania Mestského centra kultúry (MCK). Kultúra sa prvá zatvárala
a posledná sa postupne otvára.
„V čase pandémie sme sa naučili fungovať inak. Vždy otvorení verejnosti, pracujúci do nočných hodín, cez
pracovné dni i víkendy, radujúci sa
z každého návštevníka sme sa mu-

seli uzatvoriť do seba. Zamerali sme
našu činnosť dovnútra, venovali sme
sa ,mravčej’ práci, ktorá nie je verejnosti viditeľná. Naučili sme sa veľa
nového, museli sme začať rozmýšľať
inak, začali sme pri svojej práci používať nové postupy. Nebolo to ľahké,
ale určite nás táto situácia posunula ďalej, naučila nás vážiť si celkom
obyčajné veci,” vysvetľuje riaditeľka
MCK Jana Zetková.
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Zanevreli sme na kultúru?
Dočkali sme sa prvého zmiernenia opatrení s víziou ďalšieho uvoľňovania. Všetky strediská MCK v Malackách – knižnica, múzeum, turistic
ko-informačná kancelária aj kino sú
otvorené pre verejnosť. „Verím, že
Malačania na kultúru nezanevreli
a všetko sa postupne dostane do tých
správnych koľají,” hovorí J. Zetková.
„Návštevnosť knižnice je už v normále, čitatelia sa vracajú, ale zároveň
využívajú aj možnosť online rezervácie kníh, ktorú sme spustili v období,
keď musela byť knižnica zatvorená.
V dopoludňajších hodinách sa naša
knižnica každý deň zapĺňa školákmi,

Poznáme návrh
na kultúrny dom
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Cvečko žije
knihami i súťažami
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S Američanmi
v Kuchyni
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Rebecca Slezáková
majsterkou SR
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ktorí prichádzajú na rôzne organizované podujatia. Pomenej je ešte
návštevníkov v turisticko-informačnej kancelárii či v múzeu, ale hlavná
sezóna sa začína až v máji. Okrem
digitalizácie dokumentov a výskumu historických dokumentov svoj
čas venujeme príprave letnej sezóny v kaštieli a, samozrejme, našim
školákom. Pre školy sme pripravili
vzdelávací program Takí bježní deň
a Spoznaj svoj región. O interak
tívne programy múzea a TIK-u je zo
strany škôl veľký záujem. Do našich
priestorov prichádzajú deti z Malaciek i z okolitých obcí.”
V normálnej prevádzke už funguje aj kino. Premietacie časy sú
už rovnaké ako v období pred panPokračovanie na strane 4

Februárové
zastupiteľstvo
Poslanci MsZ okrem iného schválili dva projekty, ktorých výsledkom
bude podpora zelene a revitalizácia
verejných priestranstiev. Prvým je
obnova lokality ulíc Michala Tillnera a F. Malovaného na Juhu, druhým
je obnova Mierového námestia.
Poslanci v oboch prípadoch súhlasili s podaním žiadosti o dotáciu z eurofondov a so spolufinancovaním
mesta. Podrobnejšie budeme informovať v budúcom Malackom hlase.
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lačania i obyvatelia susedných obcí
priniesli množstvo potravín, hygienických potrieb i oblečenia. Časť
z vyzbieraných vecí sa už bezpečne

dostala do tábora v Humennom, kde
pôsobia záchranári zo Záhoria. Jeden kamión a dve úžitkové vozidlá
tam priviezli detské plienky, vodu,

dezinfekciu a ďalšie hygienické potreby.
Text: Ľ. Pilzová, foto: M. Konečný,
Ministerstvo vnútra SR

Vojenská invázia Ruska na Ukrajinu spôsobila na celom svete obrov
skú vlnu solidarity s naším susedným štátom. Sankcie, občianske
protesty, vojenská pomoc aj materiálne či finančné zbierky – podpora
Ukrajine má rôzne formy. Obzvlášť nás teší, že pomáhajú aj Malačania.
Vyzbierali materiálnu pomoc, prispievajú na finančné zbierky a zú
častnili sa na podpornom zhromaždení v Bratislave. Mesto deklarovalo svoju pripravenosť poskytnúť súčinnosť ministerstvu vnútra, ak by
bolo potrebné ubytovanie v záchrannej brigáde na Továrenskej ulici.
Cez slovensko-ukrajinské hranice
prichádzajú tisícky utečencov, prevažne žien a detí. Ukrajinskí muži
zostávajú brániť svoju vlasť. Na hraniciach pôsobia všetky záchranné zložky a veľa dobrovoľníkov. Zároveň tam
z celého Slovenska prúdi množstvo
materiálnej pomoci. V čase našej uzávierky nebolo potrebné oblečenie,

s hygienickým zázemím. Tábor sa
pravdepodobne bude rozširovať.
Zbierka v Malackách
Občianska iniciatíva Dobroma
zorganizovala v priestoroch organizácie Vstúpte zbierku vecí. Hoci bola
vyhlásená veľmi operatívne a iba na
tri hodiny, mala obrovský ohlas. Ma-

Materiálna pomoc z Malaciek

Naši ukrajinskí priatelia, stojíme pri vás, myslíme na vás a vaše rodiny.

Ako môžeme pomôcť?
www.magna.org – slovenská humanitárna organizácia Magna
www.clovekvohrozeni.sk – slovenská humanitárna organizácia Človek
v ohrození
www.charita.sk – Slovenská katolícka charita
www.redcross.sk – slovenský Červený kríž
www.redcross.org.ua – ukrajinský Červený kríž
www.smespolu.org – slovensko-ukrajinská humanitárna organizácia
www.dobrovolnictvoba.sk – Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Štátny informačný web pre Ukrajincov
aj obyvateľov Slovenska

Štát zriadil pre Ukrajincov oficiálny web so všetkými dôležitými infor
máciami v slovenčine, ukrajinčine a angličtine: www.ua.gov.sk. Na tejto
stránke je možné nahlasovať aj individuálnu pomoc pre obyvateľov Ukrajiny – ubytovanie, materiál, tlmočenie atď. Ponuky na ubytovanie sa môžu
nahlasovať aj na Ministerstvo vnútra SR, tel. číslo 02/4859 3312 a e-mail
pomocpreukrajinu@minv.sk.
ale predovšetkým potraviny, lieky,
zdravotnícky materiál a hygienické
potreby.

Záchranári zo Záhoria
v Humennom
Na východe Slovenska pôsobí 60
príslušníkov Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru z Ma
laciek. V Humennom postavili dočasný núdzový tábor, ktorý tvorí 30 stanov s poľnými lôžkami, karimatkami
a spacími vakmi so zabezpečeným
vykurovaním a osvetlením pre 500
osôb. Pre utečencov je k dispozícii
veľký jedálenský stan a kontajnery

Núdzový tábor v Humennom

Na covid sa
testuje už
na troch
miestach

V Malackách sú už tri testovacie
miesta na Covid 19. Po nemocnici
a odbernom mieste na Radlinského
pribudlo odberné miesto v OC Malavia. Testuje sa nepretržite 7 dní v týž
dni. Potrebné sú rezervácie. Všetky
informácie o testovaní v Malackách:
www.testovanie.malacky.sk -red-

Na Námestí SNP sa stavia parkovisko
Pri Základnej škole Dr. J. Dérera sa začala dlhodobo plánovaná výstavba parkoviska. Nové parkovacie miesta vzniknú rekonštrukciou
a rozšírením pôvodného parkoviska na Námestí SNP. Cieľom dlho
dobo plánovaného projektu je zásadné zlepšenie dopravnej obslužnosti tejto lokality.

Na mieste tak vznikne 30 parkovacích miest a tzv. rýchloobrátková
zóna pre dve autá – tá bude slúžiť rodičom školákov, ktorí s vozidlom iba
zastanú, vyložia dieťa a hneď odídu.
Oproti súčasnému parkovaniu so
spoločným vjazdom a výjazdom bu
de nové parkovisko tvoriť okruh. Vozidlá budú po novom z jednej strany
vchádzať a druhou stranou odchádzať, čo zníži riziko kolíznych situácií.
Veľký dvojkríž bol kvôli výstavbe
demontovaný a bezpečne uskladne
ný, pretože projekt parkoviska kolidoval s jeho umiestnením. Vedenie

mesta bude s odbornou verejnosťou
diskutovať o jeho prípadnom novom
osadení.
Námestie SNP a priľahlé lokality
čakajú už v najbližších mesiacoch zá
sadné zmeny. V súvislosti s pripravovanou výstavbou cyklotrasy Partizán
ska– Cesta mládeže sa budú rekonštruovať komunikácie na Námestí
SNP, Jilemnického, Ľuda Zúbka, priľahlé chodníky a verejné osvetlenie.
Do budúcnosti sa tiež zvažuje revitalizácia okolia pamätníka SNP aj
vybudovanie bežeckého oválu pre
verejnosť. Text: -lp-, foto: S. Osuský

V meste sa
naďalej
cestuje
zadarmo,
v kraji už nie

Obyvatelia, ktorí využívajú na
presun po Malackách mestské autobusové linky A, B a C, cestujú naďalej zadarmo. Mesto až do odvolania
poskytuje verejnosti dopravu bez
úhrady cestovného. Službu zabezpečuje spoločnosť Slovak Lines Express, a. s.
Aktuálne cestovné poriadky
a trasy liniek nájdete na webe mesta www.malacky.sk po kliknutí na
červený odkaz MHD v pravom stĺpci hlavnej stránky.
Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) však od marca zrušil bezplatné cestovanie v regionálnej autobusovej doprave v kraji. Zdôvodnil to
stabilizáciou spojov dopravcu Arri
va. Aktuálne sa obslužnosť pohybuje na úrovni 98 percent.
V prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji sa bezplatne cestovalo od januára. BSK
tým kompenzoval výpadok autobusových spojov po nástupe nového
dopravcu Arriva. V rámci kompenzácií sa pripravuje aj predĺženie platnosti predplatných cestovných lístkov cestujúcim, ktorí ich mali platné
od 15. novembra 2021 do 28. februá
-red-/TASR
ra 2022.		
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Poznáme víťazný návrh na kultúrny dom
Architektonická súťaž na návrh kultúrneho domu už má svojho víťaza. Po posúdení 24 súťažných návrhov a dvoch kolách sa porota
jednomyseľne zhodla na návrhu z dielne ateliéru N/A, ktorý ráta so
zbúraním existujúcej budovy, s vytvorením podzemnej garáže a vybudovaním komplexu 4 budov s vnútorným nádvorím (vnútroblokom). Traja spoluautori víťazného návrhu Benjamín Brádňanský, Vít
Halada, Maroš Greš sú držiteľmi prestížnej architektonickej Ceny
Dušana Jurkoviča za rok 2019.

s poslancami dohodu na finálnej
realizácii, návrh môže ísť do projekcie
a povoľovacieho procesu,” skonšta
toval primátor Juraj Říha.
Základná umelecká škola bude
mať vlastnú sálu, ktorá sa dá spolu
s hlavnou sálou využiť na väčšie kultúrne podujatia, napríklad na festi-

Víťazný návrh – roh Zámocká/Radlinského. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca:
Slávka Šellongová, Maroš Greš

ktorý zároveň vedie Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky.
Súťaž bola dvojkolová. V prvom
kole uchádzači predstavovali urbanisticko-architektonické koncepčné
riešenie širšieho verejného priestoru
vrátane revitalizácie Zámockej ulice
okolo hotela Atrium, synagógy, buJana Zetková, riaditeľka
mestského centra kultúry:
Po príchode do funkcie riaditeľ
ky MCK som našla „v spodnej poličke” 5 návrhov kultúrnych domov,
ktoré sa mali v Malackách v 80. až
90. rokoch stavať. Žiaden nebol pre
Malacky „dosť dobrý” a Malačanov
rozhádal. Mohli sme mať už pred
30 rokmi kulturák, aký majú v Pezinku, no pre Malačanov nebol
dosť dobrý („my budeme mať lepší”), takže sa tešili Pezinčania, a my
doteraz nemáme nič. V tejto dobe
sa kultúrne domy pre zlé technické
stavy skôr zatvárajú. Podľa mojich
informácií sa za posledných 15 rokov na Slovensku postavil iba jediný kultúrny dom. Tešme sa, že ďalší
bude u nás v Malackách.

Víťazný návrh – dvor, pohľad na knižnicu. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš

Víťazný návrh – veľká sála. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor:
Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš

Kultúrny dom bude stáť v centre
Malaciek pri križovatke Zámockej
a Radlinského – na tomto mieste momentálne stojí bývalá budova mestského úradu, ktorá ešte predtým
slúžila ako sídlo spoločnosti Nafta

valy. Knižnica je vo víťaznom návrhu
samostatný veľkorysý objekt s troma
poschodiami vrátane priestoru na
besedy. Všetky objekty majú na prízemí prenajímateľné priestory, ktoré
oživia celý priestor. Pod celou plochou budovy bude podzemné parkovisko.
Architektonickú súťaž vyhlásilo
mesto vlani v lete. Členmi poroty boli
architekti Slovenskej komory architektov Martin Jančok a Martin Kusý
ml., architekt Českej komory architektov Marek Chalupa, architekt mesta Malacky Branislav Škopek a viceprimátor Malaciek Milan Ondrovič,

Martin Macejka, poslanec MsZ
a predseda komisie
pre kultúru a cestovný ruch:
Víťazný návrh pri pohľade od
kláštora korešponduje s plánovanou úpravou Mierového námestia
a ako celok ho považujem za príjemný. Zároveň je to odvážny návrh - ak by sa mal realizovať tento
komplex budov v plnom rozsahu,
bude to pre mesto popri iných úlohách investícia na hranici únosnosti. V tom vidím isté riziko. Ak
by sa to však podarilo zrealizovať,
bude to pre mesto prínos.
Komisia pre kultúru a cestovný ruch prijala víťazný návrh pozitívne. Mne osobne sa viac páčia
návrhy, ktoré skončili na druhom
a treťom mieste. Oba rátali so zachovaním výškovej budovy a pritom by objekt i lokalita získali novú
kvalitu. Predovšetkým však oceňu
jem fakt, že sa posúvame k realizácii kultúrneho domu, ktorý sa
v Malackách neúspešne plánoval
už viac ako 60 rokov.

Gbely. Víťazný návrh tvoria bloky pre
Základnú umeleckú školu a Mestské
centrum kultúry s knižnicou. Jednotliví uchádzači mali voľnú ruku v tom,
či do návrhu kultúrneho domu zakomponujú v nejakej podobe aj starú budovu mestského úradu, alebo
ju navrhnú odstrániť. Víťazný návrh
ráta s jej zbúraním, čím sa posilní
výšková dominantnosť kostola v centre mesta.
„Tento návrh posunul realizáciu
kultúrneho domu v Malackách do
úplne inej ligy. Teraz nás čaká verej
ná prezentácia a pripomienkovanie
víťazného návrhu. Ak dosiahneme

Návrh, ktorý skončil na 2. mieste. Ateliér Totalstudio: Ing. arch. Michal Kontšek, Mgr. art. Aleš
Šedivec, Ing. arch. Miroslava Kamenská, Mgr. art. Tomáš Tokarčík

dovy štátnej polície a obchodných
domov Jednota a Lidl.
Do súťaže prišlo 24 návrhov.
Tri najlepšie súťažné návrhy po
stúpili do 2. kola, kde sa už predklada
li podrobné architektonické riešenia.
Víťazom sa stal už spomínaný ateliér N/A, 2. miesto obsadilo Totalstudio a ako tretí v poradí porota
vyhodnotila návrh ateliéru young.s
architekti.
Verejná prezentácia víťazného návrhu sa predpokladá v marci. O presnom termíne budeme informovať.

Zhodnotenie
víťazného návrhu
zo strany poroty:
Organizácia budov do bloku, spevnenie profilov priľahlých
ulíc potvrdením stavebnej čiary
v stope uličnej čiary, nastavenie
primerane vysokej miery využitia pozemku bloku v centre mesta, udržanie primeranej hladiny
zástavby, artikulácia verejného
a poloverejného priestoru a v neposlednom rade individualizácia
charakteru jednotlivých budov
sú hlavnými atribútmi návrhu,
ktoré porota hodnotí ako najvhodnejšie na reguláciu územia
a vhodný predpoklad pre realizáciu kultúrneho domu na tomto
mieste.
Časť hodnotenia návrhu ateliéru Totalstudio (2. miesto):
Návrh predstavuje formáciu
dvoch objektov – prestavby existujúcej budovy bývalého mestského úradu a novostavby kultúrneho domu. Je pragmatický,
ekonomický a z pohľadu výstavby
veľmi realistický. Súčasne deklaruje ambíciu byť ekologicky a kultúrne udržateľným. V súvislosti
s tým porota oceňuje prejavenú
zodpovednosť a odvahu zachovať predmetnú budovu napriek
tomu, že súčasná verejná mienka
je skôr za jej odstránenie. Veľmi pozitívne je hodnotené aj jednoznačné umiestnenie nového objektu
kultúrneho domu pozdĺž bytového
domu, čím dochádza k zamedzeniu potenciálne konfliktného vzťahu obytnej štruktúry s budúcim
rušným verejným priestranstvom.
Časť hodnotenia návrhu ateliéru young.s architekti (3.
miesto):
Návrh v porovnaní s prvým
kolom figúru kultúrneho centra
zjednodušil do pôdorysného tvaru
písmena L – vzniká tak plocha nástupného plató, ktorá sa orientuje
na kompozičnú os Zámockej ulice.
Plató je artikulované znížením
oproti nivelete Zámockej ulice. Zároveň sa znížením tejto nivelety dostane jestvujúce pozemné podlažie
výškového domu zo severnej strany fasády na parter. Do takto vytvoreného plató je potom orientovaný aj foyer hlavnej sály, samotná
sála a taktiež prevádzka kaviarne.

Ľ. Pilzová

Návrh, ktorý skončil na 3. mieste. Ateliér young.s architekti: Ing. arch Jozef Bátor, PhD., Ing.
arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Lucia Višváderová
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Kultúra sa opäť nadýchne
Dokončenie zo strany 1

démiou, dokonca cez víkendy sa
premieta aj o 21.00 h. Ponuka filmov záleží od ponuky filmových
distribútorov. Najväčší záujem je
o rozprávky, komédie a celkovo komerčne úspešné filmy. Čiastočne je
však cítiť, že ľudia v čase pandémie
presunuli pozeranie filmov cez rôzne online platformy do pohodlia
svojich obývačiek. Riaditeľka MCK
zároveň priznáva: „Mrzí ma, že z dôvodu finančnej náročnosti a stále
zníženej kapacity našich priestorov
nemôžeme našim divákom ponúknuť
i drahšie umelecké hudobné či divadelné produkcie.”

mín 22. marec, keď sa s doktorkou
Máriou Zacharovou porozprávame
o téme Sklárne na plaveckom panstve,” vyratúva J. Zetková.
V apríli sa môžeme tešiť na Divadlo Ludus, ktoré uvedie insce
náciu Konvália z pera spisovateľky
Denisy Fulmekovej. Režijne ju na
študovala Sara Zetocha Čermáková,
pochádzajúca zo Sološnice a bývalá
študentka Gymnázia Malacky. Konvália je príbeh osudovej lásky židovského dievčaťa Vali Reiszovej a františkánskeho mnícha a slovenského
básnika Rudolfa Dilonga. Odohráva
sa práve u nás v Malackách. Táto inscenácia mala byť v Malackách uve-

Kolektív spolupracovníkov Mestského centra kultúry v Malackách

MCK v najbližších dňoch
Je tu marec a s ním i veľké množstvo podujatí v knižnici. Pre čitateľov, ktorí dostali upomienky, bude
opäť tradičný „čas bez pokuty”, keď
im zrušia pokuty. Prváci, ktorí sa stanú čitateľmi knižnice, majú odpustený celoročný vstupný poplatok.
Okrem organizovaných podujatí
pre školy prichádzajú aj akcie pre
verejnosť. „Ide napríklad o besedu
s prekladateľkou, Malačiankou
Dorotou Balúchovou, s ktorou sa vo
štvrtok 10. marca o 18.00 h porozprávame o preklade knihy od fínskeho
autora Anttiho Tuomainena Králičí
faktor.”
Marec sa bude niesť v znamení
jarných prázdnin. Pre deti je pripravené dramatické čítanie v knižnici, vzdelávací program v múzeu
a výtvarný tvorivý ateliér v galérii.
Kino počas celého prázdnino
vého týždňa v popoludňajších ho
dinách premieta rozprávky. „V Ma
lackách privítame aj profesionálny
divadelný súbor z Rožňavy. Divadlo
Actores je držiteľom mnohých ocenení a v Malackách sa predstaví
v nedeľu 20. marca s divadelným
predstavením pre deti Pippi dlhá
pančucha a následne v pondelok
21. marca predstavením pre dospelých – Sherlock Holmes a záhada
rodu Baskerville. Milovníci histórie
si môžu do kalendára zapísať ter-

dená už v čase premiéry, avšak kvôli
pandémii musela byť zrušená. Máj
bude patriť Divadlu na hambálku
a premiére ich novej inscenácie. Prídu aj obľúbené Silné reči či Mafiánske historky.
Priaznivci kvalitných francúzskych filmov sa tiež môžu tešiť na
marcový festival Crème de la Crème
a na aprílovú Expedičnú kameru.

Malacká hudobná jar
„Samozrejme, v rámci nášho prog
ramu sme nemohli zabudnúť už na
57. ročník Malackej hudobnej jari. Pri
dramaturgii podujatia sme oslovili
účinkujúcich, ktorým sme kvôli epide-

miologickým opatreniam museli koncerty v minulom roku zrušiť.
Nezabudli sme ani na deti. Určite
ich poteší Teatro Colorato s úspeš
nou hudobno-divadelnou šou pre
deti, rodičov i dospelých Bejby Bajbl
Band, ktorá je plná skvelých pesničiek a dobrej nálady. Pre priaznivcov
muzikálov sme pripravili premietanie

filmu West Side Story (nominovaný
na Oscara v kategórii najlepší film).
Pre obdivovateľov speváčky a hudobníčky Lenky Filipovej máme tiež dobrú správu, už teraz sa môžu tešiť na
jej júnový koncert,” doplnila bohaté
informácie riaditeľka MCK.
Okrem spomínaných interiérových podujatí sa tešíme na všetky
akcie, ktoré sa budú konať v exteriéri Zámockého parku. Veríme, že
si spolu užijeme peknú kultúrnu jar.
Text a foto: N. Jánošová, MCK
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Centrum voľného času
žije knihami a súťažami
Centrum voľného času v Malackách neprestajne prichádza s no
vými nápadmi. Jeho pracovníčky sa však venujú aj príprave tradičných a rokmi overených obľúbených podujatí a súťaží pre deti.
Na návšteve v Cvečku sme sa rozprávali s riaditeľkou Alžbetou
Šurinovou.

CVČ prišlo vo februári s veľmi zaujímavým vlastným projektom Dajme
knihám druhú šancu. Obyvatelia Malaciek a okolia mohli darovať knihy,
ktoré už nepotrebujú a CVČ ich posunie ďalej. „Knižiek sa nám v centre
nakopilo ozaj neúrekom, nedokážeme ich ani spočítať,” prezrádza A. Šu-

rinová. S knihami majú veľké plány.
Prvým krokom bude podujatie Burza kníh, ktoré sa uskutoční 1. apríla v exteriéri okolo Centra voľného
času na Rázusovej ulici. A. Šurinová:
„Pre všetkých záujemcov ponúkneme
okrem bohatého výberu kníh aj koláčik a čaj, pripravené bude sedenie, tuli

vaky a naša dobrá nálada. Všetkých sr
dečne pozývame.”
Knihy, prípadne zväzky časopisov,
ktoré si nik nevyberie, venujú školám
či organizáciám v meste. „Medzi knižkami sme objavili aj literárne skvosty.
Preto sme sa rozhodli v CVČ zriadiť
z hŕstky vybraných knižiek výnimočnú
knižnicu. Ide napríklad o diela povinnej literatúry,” prezrádza ďalej riaditeľka.
Zvyšné knihy ponúknu knižniciam, prípadne ich umiestnia do
knižných búdok po meste.

Pracovníčky CVČ sa venujú aj príprave ďalších podujatí. V úvode apríla (8. 4.) sa uskutoční odovzdávanie
ocenení Športovec roka 2019 a 2020,
ktoré sa kvôli pandémii nemohli ko
nať. Športové ocenenia za rok 2021
sa odovzdajú na jeseň.
Cvečkári sa venujú aj príprave
recitačných súťaží – okresné kolo
súťaže Šaliansky Maťko, obvodné
a okresné kolá Zúbkových prame
ňov, chystajú výtvarnú súťaž VyVáž

Odišiel Pavol Dubček
V piatok 18. februára prišla
smutná správa – vo veku 73 rokov zomrel Pavol Dubček, syn
Alexandra Dubčeka. Jeho životná púť bola niekoľko rokov
prepojená aj s Malackami.

Pavol Dubček sa narodil 7. júla
1948 v Trenčíne. Po gymnáziu vyštudoval medicínu na Lekárskej
fakulte Univerzity Komenského. Po
štúdiách nemohol hneď vykonávať
lekársku prax, keďže jeho otec bol
prenasledovaný komunistickým režimom.
Podľa MUDr. Juraja Balogha,
ktorý pracoval v chirurgickej ambulancii v Malackách už pri otvorení novej nemocnice, prišiel Pavol
Dubček na chirurgiu približne v rokoch 1975–1977. Svoje vedomosti
a zručnosti mohol ako lekár začať
využívať až po ministerskej výnimke. V tom čase býval u rodičov v Bratislave a do Malaciek dochádzal au
tom. On ako i všetci, ktorí dochá
dzali s ním, boli odpočúvaní a sledovaní. Neskôr odišiel k Milosrdným bratom do Bratislavy. Časom
prešiel do Polikliniky Tehelná, kde
pracoval ako ambulantný chirurg
až do svojej smrti.
V roku 2002 bol zvolený za po
slanca v Malackách, kde pôsobil
celé volebné obdobie. Jozef Bulla
si na Pavla Dubčeka spomína takto:

„Bol to veľmi sociálne cítiaci človek, ktorý rád pomáhal.”
V roku 2005 bol zvolený za po
slanca zastupiteľstva Bratislavské
ho samosprávneho kraja. Neskôr
pôsobil ako poslanec aj v bratislav
skej Mestskej časti Nové mesto.
V roku 2019 kandidoval do Európskeho parlamentu. Aktívne sa venoval karate.
Česť jeho pamiatke!
Text: -naty/jh-, foto: TASR

Spomienky Pavla Dubčeka na svoje začiatky
v Malackách (kniha Malacké zdravotníctvo
v historickom vývoji, obrazoch a spomienkach.
Autori Ján Tedla, Miroslav Tedla, Stano Bellan)

si odpadom Zem so zameraním na
ochranu životného prostredia, spevácku súťaž Slávik Slovenska, zážitkové čítanie pre najmenších či podujatie Knižný detektív.
Na záver nám pani riaditeľka prezradila skvelú správu: už dnes majú
na stole prípravu Dňa detí v Ma
lackách, z čoho sa úprimne tešíme.
Cvečkárom želáme i naďalej veľa
energie!
Text a foto: N. Jánošová, archív
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Videli sme zblízka spojeneckú techniku
počas zastávky v Kuchyni
Na území Slovenska sa v tomto období koná vojenské cvičenie Saber
Strike 2022. Cez Záhorie sa v tejto súvislosti presúvalo päť konvojov
techniky smerujúcich z Nemecka do výcvikového areálu Lešť. Vždy
išlo o presuny počas večerných a nočných hodín a boli zabezpečované vojenskou políciou a príslušníkmi policajného zboru tak, aby bol
minimalizovaný vplyv na dopravnú situáciu.

Slovenská časť je súčasťou širšieho cvičenia za účasti 13 krajín v 26
výcvikových priestoroch v Nemecku,
Českej republike, Poľsku a pobaltských krajinách. Organizuje sa každé dva roky a je pevnou súčasťou
spojeneckých výcvikových aktivít.
Aj preto nijako nesúvisí so súčasnou
situáciou na Ukrajine. Ozbrojené sily
Slovenskej republiky však upozorňujú, že v súčasnosti môžu občania
častejšie stretávať na cestách aj našu
slovenskú vojenskú techniku. Jej
presuny sú súčasťou aktuálne prijatých opatrení v súvislosti s vojnou
na Ukrajine.

Práca spojencov zblízka
Deň po príchode prvého konvoja na územie Slovenskej republiky
sme mali možnosť pozrieť si techniku a vidieť amerických i slovenských
vojakov pri práci na základni Kuchyňa, ktorá Američanom poskytla možnosť prestávky počas presunov.
Posádky umiestnili svoju techniku

vedľa pristávacej plochy a novinári
si ju mohli pozrieť naozaj zblízka.
Okrem rôznych úprav bojových a zabezpečovacích vozidiel od výrobcu
Oskosh, Američania priviezli obligátne modely HMMWV (Humvee)
a zabezpečovacie vozidlá prevážajúce zásoby vrátane palív. Ďalej sme
mohli vidieť ošetrovacie automobily, vozidlá s cisternami na vodu, s generátormi a ďalšie vrátane vozidiel so
strieľňami či obrnený transportér.
Americkí vojaci tiež predviedli vy-

ta. Všetky zásoby lietadlo doslova
vyvrhlo za niekoľko sekúnd a hneď
smerovalo späť na dráhu.

k ládku zásob z vojenského náklad
ného lietadla C-17. Jedno z najväčších nákladných lietadiel v službách
NATO po krátkom okruhu nad dráhou pristálo, otočilo sa na mieste a posádka predviedla manéver
zrýchleného vyloženia nákladu pri
prudkom odjazde lietadla z mies-

ša bojovú i defenzívnu pripravenosť
jednotiek a preveruje aj logistiku
a kooperáciu jednotiek.
Po skončení cvičenia sa bude armáda vracať do svojich stálych posádok v Nemecku, pričom presuny
techniky opäť pôjdu cez Záhorie.

Technika sa bude vracať
cez Záhorie
Manévre na Slovensku potrvajú
do 14. marca. Zúčastňuje sa na nich
viac ako 2000 príslušníkov armády
USA s asi 600 kusmi bojovej a zabezpečovacej techniky a približne 1300
vojakov Ozbrojených síl SR. Cvičenie
simuluje rôzne bojové situácie, skú-

Text a foto: J. Hargaš

Klub filatelistov ZSF 52–32, Mestské centrum kultúry,
Centrum voľného času a Základná škola Dr. J. Dérera Malacky

Radi vás privítame v novovzniknutom detskom centre a materskej škôlke
rodinného typu, ktoré sa nachádza v rodinnom dome
s uzatvorenou záhradou priamo v Malackách na Gaštanovej ulici č. 11.
U nás je najpodstatnejší individuálny a prirodzený prístup k dieťaťu a priateľská
a otvorená komunikácia s rodičmi. Naším ktrédom je, že dieťatko sa môže
ideálne vyvíjať a spoznávať svet iba ak je uvoľnené, šťastné a spokojné.
Okrem spontánnych zábavných hier, edukácie
a starostlivosti ponúkame rôzne krúžky
realizované priamo v našich priestoroch počas dňa:
výučbu anglického jazyka hravou formou, športové
aktivity, besiedky, tvorivé dielne a ľudový folklór.

Ponúkame:
• celodennú starostlivosť o deti od 2 do 5 rokov
• poldňovú a celodennú starostlivosť
• kvalitnú stravu z domácich surovín, pitný režim
• v čase od 6.30 h do 17.30 h

pozývajú na

ZBERATEĽSKÉ BURZY

(stretnutia zberateľov všetkých zberateľských odborov)
známky, mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky,
pivné suveníry, starožitnosti, figurky z kindervajíčok,
hokejové kartičky, odznaky a podobne

Vašim drobčekom sa bude s láskou a trpezlivosťou venovať náš kvalifikovaný personál s praxou.
Tešíme sa na vás a vašich drobčekov.

23. apríla
10. septembra
17. decembra
vždy od 8.00 do 12.00 h
v školskej jedálni ZŠ Dr. J. Dérera
(Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky)

Súkromné detské centrum, Gaštanová 11, Malacky
www.dcrozpravkovo.sk • tel.: 0948 609 644 • info@dcrozpravkovo.sk

Vstupné je 0,50 €, mládež do 15 rokov má vstup zdarma.
Treba dodržať platné epidemiologické opatrenia.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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opustili nás

Stanislav Konečný, Malacky
Jana Bendová, rod. Baďurová,
Malacky
František Vostrovský, Malacky
Margita Mračnová, rod. Skalová,
Sekule
Juraj Ščepka, Rohožník
František Vykydal, Malacky
Marta Kopiarová, Závod
Anna Sedláková, rod. Kožuchová, Malacky
Viliam Závora, Malacky
Jozef Holeš, Malacky
Anna Stehlíková, Pernek
Drahomíra Námesná, rod. Blažíčková, Malacky
Margita Rohlíčková, rod. Voltemarová, Gajary
Emília Balážová, Veľké Leváre
František Rek, Malacky
Hubert Šomšák, Malacky
Zdeněk Doležal, Malacky
Jozef Chvála, Kuchyňa
Katarína Kordošová, rod. Požga
yová, Gajary

č. 5 vyjde 16. marca

SPOMIENKY
8. marca si pripomenieme smutné
20. výročie, keď
nás náhle opustil
náš drahý otecko
a dedko Štefan
Čanky. S láskou
spomína celá rodina.
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc, čo si rada mala.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí Ťa radi mali.
Spomíname na
Boženu Habovú,
rod. Udvorkovú,
ktorá by sa 4. marca dožila 70 rokov. S láskou spomínajú dcéra Veronika, synovia Ivan a Vladimír
s rodinami a ostatná rodina. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
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Máme majsterku Slovenska
Počas posledného februárového
víkendu sa v bratislavskej hale Elán
uskutočnili majstrovstvá Slovenska
dospelých. Klub AC Malacky priniesol domov zlatú medailu vďaka Rebecce Slezákovej. Naša momentálne
najlepšia atlétka Rebecca Slezáková
zvíťazila v behu na 400 m vo veľmi
dobrom čase 56,64 s. Rebecca, vekom ešte dorastenka, tak splnila limit
na majstrovstvá Európy dorastencov.
Blahoželáme!
Dobre si viedla aj Tereza Beňová,
vekom tiež ešte dorastenka. Obsa
dila dve piate miesta – v behu na
60 m (7,87 s) a na 200 m (26,27 s). Tereza je dorastenkou iba prvý rok a jej
časy sú prísľubom do jej atletickej
budúcnosti.
Text a foto: AC Malacky

Záhoráci dohrajú sezónu
s novým trénerom
Spojený extraligový tím hádzanárov Záhoráci Malacky /Stupava
bude v posledných kolách základnej
časti pokračovať s novým trénerom.

Vedenie Záhorákov sa s trénerskou
dvojicou Peter Olšavský – Rudolf
Draškovič dohodlo na skončení spolupráce pri prvom družstve mužov.

Do konca tejto sezóny ho povedie
bývalý hráč Strojára Pavol Stachovič.
„Jeho hlavným cieľom bude, aby
sa zlepšil herný prejav a nasadenie
hráčov v nasledujúcich zápasoch,”
píšu Záhoráci vo vyhlásení. „Naším
prianím je, aby okrem lepšieho herného prejavu pribudli aj body za víťazstvá. Ďakujeme trénerskej dvojici za
odvedenú prácu a prajeme im v budúcnosti všetko len to najlepšie.”
Výmene trénera predchádzala
pokračujúca séria prehier. V druhej
polovici februára Záhoráci podľahli
Topoľčanom 13:29, Novým Zámkom
22:34 a ŠKP Bratislava 17:27. Náš tím
stále figuruje na poslednom mieste extraligovej tabuľky. Ďalší zápas
odohrajú v sobotu 5. marca doma
proti HK Kúpele Bojnice.
Pavol Stachovič bude trénerom
prvého mužstva do konca sezóny,
Záhoráci nového trénera pre sezónu 2022/2023 hľadajú. Stachovič
v minulosti hrával za Strojár Malacky
a doteraz viedol mladších žiakov
Strojára spolu s Jurajom Rybárom.
Text -red-, foto: www.msk.sk

Futbal: ďalšie dve výhry v príprave
Vánok je znovu otvorený
Materské centrum Vánok je opäť
otvorené. Ako informovali na svojej facebookovej stránke, pozývajú
všetkých rodičov a deti každý utorok,
stredu a štvrtok, vždy v čase od 9. do
12. hodiny. Vánok má svoje priesto-

ry na Štefánikovej ulici č. 8 (oproti ZŠ
Dr. J. Dérera).
Aktuálne informácie:
• facebooková stránka MC Vánok
• www.mcvanok.com

17. marec
od 9.00 h
Štvrtok
7. apríl
do 12.00 h
21. apríl
Právna poradňa poskytuje pomoc seniorom s trvalým bydliskom
v Malackách. Na konzultáciu s právnikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať vopred, stačí
prísť na Mestský úrad v Malackách
(2. poschodie, číslo dverí 225). Prines
te si so sebou občiansky preukaz (na

overenie bydliska). Poradenstvo je
diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu obrátiť v týchto oblastiach: exekúcie,
rodinné vzťahy, dedičské konanie, zmluvné vzťahy, majetkové
záležitosti, spotrebiteľské problémy, právna ochrana. Poradenstvo
neposkytujeme v trestných veciach
a nezastupujeme ani v konaniach na
súdoch.

-red-

Bezplatná právna
poradňa pre seniorov

-red-

Futbalisti FC Žolík si v príprave
pred jarnou časťou sezóny pripísali ďalšie víťazstvá. Výrazne k nim
prispela nová posila zo Srbska Ra
dojičić. Štvrtoligistu z Radimova
zdolali 5:2 (góly Filip Kusalík 2, Pre
drag Radojičić 2, David Lipták 1)

a nad tímom Nafta Gbely vyhrali
4:1 (góly Predrag Radojičić 2, Filip
Kusalík 1, vlastný).
Na futbalové áčko čakajú ešte
dva prípravné zápasy – proti Karlovej Vsi a Čenkovciam. Prvý jarný
súťažný duel v III. lige Bratislavského

futbalového zväzu je naplánovaný
na 18. marca proti MŠK Senec v Národnom tréningovom centre na Slnečných jazerách.
Text: -mb-,
foto: FB FC Žolík Malacky
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Turnaj olympijských
nádejí v jude
Po dlhej vynútenej prestávke sa opäť rozbiehajú aj súťaže v jude.
Prvým podujatím v tomto roku bol Turnaj olympijských nádejí Bratislavského krajského zväzu žiakov a žiačok. Súťaž za účasti 95 športovcov hostila TJ SOKOL Bratislava-Vinohrady. Do Malaciek putovali
dve zlaté medaily a jedna strieborná.

v kondícii. Napriek tomu sa všetci snažili, vydali zo seba maximum
a podali výborné výkony.
Napokon sme sa domov vracali
s úsmevom a radosťou – doviezli
sme si tri medaily. Blahoželáme
a do ďalších súťaží prajeme veľa
športových úspechov.

Stolnotenisový
víkend: dve výhry,
jedna prehra

Medzi súťažiacimi boli aj zástupcovia JUDO-club TJ Strojár, konkrétne členovia krúžku JUDO pri Centre
voľného času Malacky.
Vo vekovej kategórii mini žiaci
a žiačky nás reprezentovali Lucia Kujanová a Filip Kovár, medzi staršími
žiačkami Ida Pullmanová a nechý-

bala ani dorastenka Jana Kujanová. Vzhľadom na súťažnú prestávku
boli pretekári nervózni, čo sa po
rozdelení do skupín trochu zmiernilo. Našich pretekárov počas turnaja podporoval predseda klubu
Ján Kunštek. Súboje boli náročné,
ukázali sa pandemické výpadky

1. miesto – Ida Pullmanová, Lucia
Kujanová
2. miesto – Jana Kujanová
Najbližšia súťaž čaká našich členov 13. marca v Galante.
Text a foto:
JUDO-club TJ Strojár

Počas posledného februárového
víkendu odohrali hráčky MSK Malacky na domácej pôde až tri zápasy
stolnotenisovej extraligy. Dva z nich
vyhrali, jeden prehrali. Jedna z výhier
je mimoriadne cenná, pretože našej
trojici Henrieta Horníková, Natália Kosová a Pavlína Rajtoková sa
podarilo zdolať favorizované Topoľčany. Prehrali iba s lídrom tabuľky
z Bratislavy. Dievčatám blahoželáme
a divákom ďakujeme za podporu.

MSK Malacky – TTC Majcichov 6:1
Body: Horníková 2,5; Kosová 2, Rajtoková 1,5
MSK Malacky – ŠKST Topoľčany
6:2
Body: Horníková 3, Kosová 2, Rajtoková 1
MSK Malacky – STC ŠKST Bratislava 1:6
Body: štvorhra Rajtoková 0,5; Horníková 0,5
Text: -red-, foto: MSK Malacky

Hádzanárska rodina sa teší na novú športovú arénu
Hádzanárska základňa v Malackách sa zväčšuje rok čo rok, a to aj
napriek nepriaznivým podmienkam, aké priniesla covidová situácia. Tešíme sa z toho a sme vďační, že môžeme rozširovať našu hádzanársku rodinu. V posledných rokoch sa však problémom číslo
1 stal nedostatok športových priestorov pre mládež a pre rozvoj
halových športov. Isto nebudeme hovoriť len za hádzanársku komunitu, ak povieme, že bitka o halu Malina sa stala akousi samostatnou disciplínou a je veľmi ťažké nájsť akýkoľvek voľný termín
na tréningy pre rôzne športy. Muži z extraligového tímu Záhorákov
mali problém takmer polovicu jesennej časti dostať tréningový čas
v športovej hale Malina. Nebola to teda len prezieravosť vedenia
mesta Malacky, ale priam dlhodobá potreba odštartovať ambiciózny projekt multifunkčnej športovej arény, ktorý jednoznačne prišiel v správnu chvíľu. Športoviská zmysluplne vypĺňajú podstatný
voľný čas našich detí a mládeže, a tým sa stávajú nevyčísliteľnou
investíciou pre zdravý rozvoj celej spoločnosti.

Malacká hádzaná zažila náročné
obdobie, ktoré prežívali takmer
všetky športy, stále však žije a snaží
sa viac ako iba prežívať. V hádzanárskom klube TJ Strojár sa hovorí najmä o potrebe nového športoviska,
ktoré pomôže rozvoju nielen malackého športu.
„V roku 2022 sme začali iniciovať hneď viaceré zmeny a inovácie
v našom oddiele. Za významnú považujem najmä transformáciu klubu

z oddielu TJ Strojár na suverénnejšiu formu založením občianskeho
združenia. Neustále pracujeme na
rozširovaní našej členskej základne v žiackych kategóriách u dievčat
a chlapcov. Snažíme sa prehlbovať
a zlepšovať spoluprácu s ŠKH Rohožník a Tatranom Stupava, s ktorým
máme po niekoľkoročnej prestávke
opäť spoločný a ambiciózny projekt
„Záhoráci“ v kategórii mužov a dorastencov. V uplynulých rokoch sa nám

podarilo klub personálne aj materiálne stabilizovať, i keď v porovnaní
s väčšími extraligovými klubmi stále
máme čo doháňať. O podmienkach
obdobných klubov v Čechách alebo
v Rakúsku môžeme, žiaľ, iba snívať.
Najpálčivejším trápením je pre nás
aktuálne najmä nedostatok kvalitných tréningových priestorov, spôsobený absolútnou vyťaženosťou športovej haly Malina, ktorá ako jediná
v meste a blízkom okolí rozmerovo
spĺňa požiadavky na hádzanú. Tento
problém, samozrejme, zažívajú aj iné
halové športy v meste, avšak hádzanári si, na rozdiel od iných športov, na
rozmerovo menších ihriskách, ktoré
ponúkajú napríklad základné školy,
regulárnu hádzanú nezahrajú, nehovoriac o tom, že už musíme využívať
aj telocvične základných škôl v okolitých dedinách,“ hovorí prezident hádzanárskeho klubu TJ Strojár Dušan
Frýbert.
Značný progres hádzanej v Malackách je cítiť nielen v kvalite poskytovanej športovej profesionality
od trénerov a funkcionárov, ale aj
z výsledkov našich mládežníckych

kategórií. V kategóriách dorastencov a dorasteniek vyrastajú mladé
talenty, ktoré už dokonca aj reprezentujú výbery Slovenska. V žiac
kych kategóriách je početná základ
ňa, čo dáva nádej na silnú a per
spektívnu budúcnosť. Nádejou je aj
príprava novej športovej haly. Avšak
aj tréneri majú pochybnosti a starosti, kam sa situácia so športoviskami uberá. Hovorí tréner a funkcionár Tomáš Stachovič: „Infraštruktúra
je celkovo veľký problém slovenského športu, nielen hádzanej. Veľa sa
o tom hovorí aj po skončení európskeho šampionátu, ktorý sa nedávno konal u nás a v Maďarsku. Začali
sa konečne pomenúvať nedostatky
v našej hádzanej a hľadajú sa nové
trendy a spôsoby, ako sa dostať na
vyššie pozície v Európe a vo svete. Nedostatok športovej (telesnej) výchovy
na školách, málo športovo zanietených učiteľov, málo trénerov a hlavne
kvalifikovaných trénerov, nedostatok
športovísk a ťažký prístup k existujúcim (všetko za plotom, pod zámkom),
nedostatočne financované športové
hnutie, nejasné stratégie štátu v tejto

oblasti – to všetko má vplyv na to, že
dnes sa organizovaný šport dostáva
na okraj záujmu a do popredia ide individualizmus jednotlivca.”
Konkretizoval aj situáciu v klube:
„Mladší žiaci a mladšie žiačky sa do
haly ani nedostanú. Žiačky trénujú
v Sološnici a v telocvični na ZŠ Štúrova, pritom vo svojej súťaži ešte ne
prehrali. Je tam veľa talentovaných
dievčat a bez trvalej podpory rodičov – myslím najmä dopravu na
tréningy – by už veľa z nich nehralo.
Nehovoriac o prípravných turnajoch
žiactva a dorastov, na ktoré potrebujete súvislý niekoľkohodinový víkendový termín v hale, čo sa málokedy
nájde.“
Neostáva nám teda nič iné len
dúfať, že budúcnosť malackého
športu nezostane len v predstavách
a prianiach. Veríme, že projekt novej haly naplní svoje očakávania
a potreby priaznivcov halového
športu, a vypočuje tak dlhotrvajúce
potreby športovcov v Malackách.
Tréneri a funkcionári hádzanej
v Malackách
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