
„Pán neba i zeme, ty si postavil Má
riu po svojej pravici ako kráľovnú, daj, 
aby sme si zaslúžili mať účasť na jej 
sláve,” odznelo v  príhovore dekana. 
„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí 
sa zaslúžili o to, že sme dnes mohli túto 
sochu požehnať. Dúfajme, že bude slú
žiť a že to bude dlho, že nepríde k žiad

nemu takému nešťastiu, pre ktoré by 
sme museli požehnávať novú sochu,” 
dodal J. Ragula. 

Umelecká výzva pre majstra 
rezbára 

Úlohu vytvoriť novú sochu dostal 
umelecký sochár a  rezbár Alojz Ma-

chaj z  Plaveckého 
Štvrtka (na foto gra - 
fii).

„Priznám sa, bo
la to pre mňa trošku 
nečaka ná výzva, 
aj  keď sa sakrál nej 
tvorbe v  po sled nom čase venu jem. 
Potešilo ma to, veď ateliér mám v Pla
veckom Štvrtku, a to je čo by kameňom 
dohodil. Podmien kou bolo, že socha 
musí byť v dube, kolorovaná, čiastoč  
ne impregnovaná, s  výškou maxi
málne 120 cm a  musí spĺňať atribúty 
Lurdskej Panny Márie.”

Práca na soche mu zabrala pri-
bližne mesiac. Ako vraví, vo svojom 
veku sa už nemusí ponáhľať, no dal 

si záväzok, aby to do mesiaca stihol. 
Pravda, veci sa dajú urýchliť moder-
nými technikami, no drevo aj tak vy-
žaduje svoj čas. Dub je mokrý a po-
trebuje schnúť. Podľa A. Machaja je 
dobré, že je socha umiestnená na 
takom mieste, kde ani v lete nebude 
vystavená silnému slnečnému žiare-
niu. 

Majstra rezbára sme sa tiež spý-
tali, ako sa dopracoval k finálnej po-
dobe novej sochy: „Oproti iným so
chám, ktoré som robil, som sa väčšmi 
prispôsoboval prostrediu. Je úmyselne 
ľudovejšia, pretože tu, pod stroma
mi v kameni by baroková socha príliš 
nepasovala. A potom, treba sa aj ob
čas pozrieť, spýtať sa sám seba i oko
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 Marcové
zastupiteľstvo

Vo štvrtok 24. marca o 15. hodine 
bude rokovať mestské zastupiteľ-
stvo. Program, materiály a  návrhy 
uznesení sú zverejnené na stránke 
www.malacky.sk, časť MESTo – 
MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTvo. Ro-
kovanie bude prenášané naživo cez 
www.zastupitelstvo.sk.        -red-

Testovanie 
a očkovanie 

Vakcinačné centrá na Mierovom 
námestí a  v  nemocnici momen-
tálne ukončili svoju činnosť, takže 
v  Malackách sa aktuálne neočkuje. 
Nemocnica už nerobí ani testy na co-
vid. Ak sa potrebujete otestovať, mô-
žete tak urobiť na dvoch odberných 
miestach: na Radlinského ulici a v OC 
Malavia. 

Podrobné informácie: 
www.testovanie.malacky.sk
www.malacky.sk – červený odkaz 
TESTovAnIE A oČkovAnIE

-red-

 nová socha Lurdskej Panny Márie
je už na svojom mieste

vnútro lurdskej jaskyne (groty) v Zámockom parku poškodili začiat-
kom roka plamene. Socha Panny Márie Lurdskej sa už nedala opraviť. 
Už niekoľko dní môžu návštevníci parku hľadať duchovnú podporu 
pri novej soche v opravenej a vyčistenej jaskyni. Sochu Panny Márie 
Lurdskej požehnal dekan a zároveň farár malackej farnosti Ján Ragu-
la. Pri požehnaní pripomenul význam Panny Márie, ktorý sa z histórie 
a kníh prenáša aj do dnešných dní. Poďakoval sa za rýchle nahrade-
nie poškodenej sochy a vyjadril nádej, že nové umelecké dielo vydrží 
na svojom mieste dlho.

Pokračovanie na strane 4

Osemročný mĺkvy chlapec prišiel 
v  rozčaptaných gumákoch, väčších 
hádam o dve čísla, než by potreboval. 
Odchádzal s  úsmevom, obutý v  bie
lych botaskách. Mladá žena vo vyso
kom štádiu tehotenstva si odnášala 
kočík, fusak a základnú výbavičku pre 
novorodeniatko. Asi dvojročné okaté 
dievčatko v ufúľanej bundičke si vza
lo z  krabice malú bábiku, túlilo si ju 
k sebe a hladkalo.

Tieto situácie som zažila počas nie
koľkých dní dobrovoľníčenia pri veľkej 
humanitárnej zbierke v  Petržalke pre 
Ukrajinu. Časť vecí odtiaľ sa posiela 
na východ Slovenska do záchytných 
táborov, časť ide priamo na Ukrajinu 
a časť vecí je určených pre Ukrajincov, 
ktorí sú už tu a potrebujú základné ve
ci na akýtaký dôstojný začiatok v no
vej krajine.

Väčšina ľudí, ktorých som stretla, 
majú iba to, v čom ušli zo svojej vlasti. 
Aj napriek tomu majú relatívne šťastie 
– podarilo sa im utiecť pred vojnou 
a sú v bezpečnom štáte. Veľa toho ne
hovoria. Ktovie, čo všetko prežili a  čo  
si nosia v duši. Ich vlasť krváca a plače. 
Budú sa mať kam vrátiť? Uvidia ešte 
niekedy svojich blízkych, ktorí zostali 
tam?

Slováci prinášajú oblečenie, obuv, 
potraviny a hygienické potreby, ale 
aj kočíky či detské postieľky. Mamič
ka s  troma malými deťmi priniesla 
do zbierky plienky. Určite by sa hodili 
aj jej, ale podelila sa. Starý pán, evi
dentne žijúci z mizerného slovenského 
dôchodku, priniesol štyri konzervy fa
zule. S  previnilým výrazom v  tvári sa 
potom spýtal, či by si predsa len jednu 
mohol nechať pre seba.

Veci treba nazývať pravým menom. 
Na Ukrajine nejde o nijaký konflikt ani 
špeciálnu operáciu. Je to vojna, agre
sia a  okupácia. Ruský prezident si už 
vyslúžil niekoľko nelichotivých prezý
vok: Tupin, Liliputin, Rasputin, Vladolf 
Putler.

Ešte nedávno sme nepoznali názvy 
ukrajinských miest Mariupoľ, Cherson 
či Sumy. Keď sa večer ukladáme do 
teplých perín, myslime na všetkých, čo 
utekajú zo svojich milovaných domo
vov, na tých, čo bez vody a  jedla pre
žívajú v studených pivniciach, na tých, 
čo bojujú za slobodu Ukrajiny, a  na 
všetkých statočných Rusov, ktorí ne
súhlasia s vojnou. 

Mnohí hundrú na svoj život, ale 
vlastne máme šťastie, že sme sa na
rodili tu. Ak máme čo jesť, ak máme 
strechu nad hlavou a  vlastnú posteľ, 
sme na tom dobre.

Ľ. Pilzová 

 Vojna a mier
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Mesto navrhlo jeho 
premiestnenie na dôs-
tojnejšie miesto, kon-
krétne na pripravované 
nové pešie námestie. 
Pamiatkový úrad s tým-
to návrhom súhlasil. 
Severín sa teda presu-
nie o  pár metrov ďalej  
a bude súčasťou ná-
mestia, ktoré vznikne 
nad podzemnou gará-
žou v centre mesta.

Stĺp so sochou sv. 
Františka Xaverského 
je národnou kultúrnou  
pamiatkou a je to naj-
známejšia malacká so - 
cha. Pochádza z baro-
ka, z obdobia prvej po-
lovice 18. storočia. V mi - 
nulosti ju obyvatelia 
mylne považovali za 
sochu sv. Severína – od - 
tiaľ pochádza aj jej ho-
vorový názov. Počas 
od borného reštaurova-
nia v roku 1989 akade-
mickým sochárom Ja-
ro slavom Kubom na zá- 
klade skúmania atribú-
tov sochy viacerí od - 
borníci potvrdili, že to 
pôvodne pravdepo-
dobne mohla byť so-
cha sv. Jána Nepomuc-
keho. Avšak po ďalšom 
výskume o niekoľko ro - 
kov neskôr experti do-

speli k záveru, že ide  
o sv. Františka Xaver-
ské ho, ktorého socha 
bý va osadzovaná na 
vy sokých stĺpoch ako 
dominanta v centre 
osídlení. Tým sa zdô-
razňoval jeho význam 
ako jezuitu pri upev-
ňovaní katolíckej viery 
a zároveň ako jedného 
z najväčších misionárov 
16. storočia.

František Xaverský 

(1506–1552), pôvodom  
baskický Španiel, bol 
spolu s Ignácom z Lo-
yo ly spoluzakladate-
ľom Spoločnosti Ježišo-
vej (jezuitského rádu)  
a významným misioná-
rom v  Ázii. Jeho meno 
na Slovensku nesie ka-
tedrála v  centre Ban-
skej Bystrice a  kňazský 
seminár v Badíne.

Text: -lp-, TIk, 
foto: -otano-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Detská herňa v budove mestské-
ho úradu, známa ako Inkubík, sa po 
dvoch rokoch znovu otvorila. Deti 
tam nájdu hračky, trampolínu i vláčik. 
Herňa je určená pre deti do 8 rokov 
v sprievode dospelej osoby. Za die-
ťa v sprievode jednej dospelej osoby 
sa platia 2 €, ďalšia dospelá osoba platí 
1 €. V Inkubíku je možné organi zovať 
aj detské oslavy (informácie v recep- 
cii MsÚ Malacky). Inkubík je komplet-
ne uprataný a  vyčistený. Priestory 
a všetky hračky i hracie prvky boli de-
zinfikované.

Herňu svojimi výtvarnými práca-
mi skrášlili žiaci výtvarného odbo-
ru ZUŠ v Malackách. Za spoluprácu  
ďakujeme riaditeľke školy Lívii Spus-
tovej a učiteľke Kateřine Makar Vác-
lavkovej.               -lp-/-otano-

 Martina novotová pokračuje
 na čele materskej školy

Malacky sa pomaly, ale isto stá-
vajú cyklistickým mestom – aj toto 
skonštatoval predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Juraj Droba 
počas nedávnej návštevy Malaciek. 
Osobne si prezrel niektoré z  hoto-
vých projektov – cyklotrasu Pezin-
ská–priemyselný park, novú atletic-
kú dráhu v  areáli ZŠ na Záhoráckej, 
átrium a nové triedy Materskej školy 
na Záhoráckej. „Keď zbadám na dis
pleji telefónu, že volá Juraj Říha, už vo

pred viem, že má nový nápad. Nenechá 
sa odradiť ani šibeničnými termínmi 
na podávanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok. V šuflíku má pri
pravené hŕby projektov, územných roz
hodnutí a stavebných povolení. Nuž 
a my na župe zase robíme všetko pre 
to, aby sme dobré projekty podporili  
a získali pre ne financie,” uviedol žu-
pan na svojej sociálnej sieti. Ako ďa - 
lej informoval, v spolupráci so samo-
správou v Malackách pripravujú ďal - 

šie projekty. Konkrétne spomenul  
intenzívny lobing na ministerstve do - 
pravy za výstavbu novej diaľničnej 
križovatky D2-Rohožník a prípravu 
obchvatu Malaciek či  cyk lo trasy do 
Rohožníka. „Vôkol nás je v po slednej 
dobe príliš veľa negativizmu a nevraži
vosti. O to viac sa teším, že s primátor
mi, starostami aj poslancami na Záho 
rí máme vynikajúcu spoluprácu. Ne
kecáme a makáme. A výsledky sú vi
dieť,” uzavrel predseda BSK. BSk/-lp-

Sídlisko Juh 
Projekt „Revitalizácia a  obnova 

verejných priestranstiev ulíc Micha-
la Tillnera a  F. Malovaného” navrhu-
je revitalizáciu súčasných verejných 
priestranstiev, ktoré slúžia ako par-
kovacie miesta, detské ihrisko, ve-
rejná zeleň a  chodníky. Územie je 
vymedzené ulicami Michala Tillnera, 
F. Malovaného a D. Skuteckého. Táto 
lokalita patrí medzi stredne až najviac 

ohrozené časti mesta z pohľadu ho-
rúčav a povrchových záplav.

Projekt predpokladá zmenu ne-
priepustného povrchu parkovísk 
a  chodníka na priepustné, výmenu 
mobiliáru detského ihriska a výsadbu 
väčšieho množstva stromov. Tým sa 
výrazne zlepší cirkulácia dažďových 
vôd a v pozitívnom zmysle sa ovplyv-
ní klíma, teploty či prašnosť.

Poslanci súhlasili s tým, že v prípa-

de úspešnej žiadosti sa bude mesto 
na projekte podieľať spolufinanco-
vaním vo výške 52 588 €.

Mierové námestie
Projekt „Obnova Mierového 

a  Kláš torného námestia – časť č. 1 
Mierové námestie” navrhuje vznik 
nových verejných oddychových zón 
a revitalizáciu súčasných verejných 
priestranstiev. Spomenuté územie 
leží v dotyku hlavnej križovatky a  je 
ohraničené cestami Záhorácka a gen.  
M. R. Štefánika, budovami okresného 
súdu, spoločenského domu, mest-
ského úradu a polyfunkčného objek-
tu Severín.

Projekt predpokladá výstavbu pa-
vilónu (zvuková bariéra, zelená stre-
cha) a námestia (na mieste bývalého 
parkoviska nad budúcou mestskou 
podzemnou garážou). Pribudne nový 
mobiliár (smetné koše, lavičky, slneč-
níky), vodné prvky na zachytávanie 
a využitie dažďovej vody, nové verej-
né osvetlenie a sadové úpravy (ošet-
renie existujúcich stromov, dosadba 
nových drevín).

Poslanci súhlasili s tým, že v prípa-
de úspešnej žiadosti sa bude mesto 
na projekte podieľať spolufinancova-
ním vo výške 78 990 €.

Text: Ľ. Pilzová, foto: J. Hargaš, 
vizualizácia: ateliér n/A

Severínek dostane 
dôstojnejšie miesto 

v hlavnej križovatke uprostred dopravného ruchu stojí socha, kto-
rej nikto z  Malačanov nepovie inak ako Severín alebo Severínek. 
Ide o vyobrazenie svätého Františka Xaverského. Soche sa plynutím 
času zužoval jej okolitý priestor, až sa ocitla osamotená v dopravnom 
ostrovčeku križovatky.

 Predseda BSK: So Záhorím máme vynikajúcu spoluprácu

„Naša spolupráca v predchádzajú
com období bola výborná a korektná, 
preto sa teším na jej pokračovanie,” 
povedal pri tejto príležitosti primá-
tor.

Mesto v uplynulých rokoch inves-
tovalo do modernizácie škôlky a zvy-
šovania jej kapacity obrovské sumy. 
„Keďže máme všetky pracoviská zmo
dernizované, ideme teraz posilňovať 
kvalitu výučby. Veľkú pozornosť venu
jeme povinnému predprimárnemu 
vzdelávaniu,” skonštatovala starono-
vá riaditeľka M. Novotová. Riaditeľ-
ku a  jej zástupkyne pre jednotlivé 
pracoviská primátor informoval 
o plá noch vo vzdelávacej a sociálnej 
oblasti. Mesto by chcelo vybudo-
vať novú materskú i  základnú školu 

a  tiež špeciálne centrum pre deti  
s poruchou autistického spektra.

Materská škola v  Malackách má 
6 elokovaných pracovísk s celkovou 
kapacitou 674 miest. Vo všetkých 
predškolských triedach je okrem iné-
ho zavedená technická výchova na 
podporu tvorivého myslenia detí 
a  ich manuálnej zručnosti. Vďaka 
rozširovaniu a modernizácii jednotli-
vých pracovísk škôlky z predchádza-
júcich rokov sú – pri splnení stanove-
ných podmienok – aktuálne prijaté 
deti, ktoré dovŕšia tri roky v júni toh-
to roka. Ako informovala riaditeľka, 
v rámci svojich kapacitných možnos-
tí sú v  prípade potreby pripravení 
prijať aj deti z Ukrajiny.

-lp-/-otano-

doterajšia riadi-
teľka materskej 
školy Martina 
novotová po-
kračuje aj v ďal-
šom funkčnom 
období. Po tom, 
čo uspela vo vý-
berovom kona-
ní, jej primátor 
mesta Juraj Říha 
odovzdal vyme-
novací dekrét 
na najbližších 5 
rokov.  Pripravujú sa dva 

 zelené projekty

Ako sme informovali v mi-
nulom vydaní Malackého 
hlasu, mestské zastupi-
teľstvo schválilo dva pro-
jekty na podporu zelene 
a  revitalizáciu verejných 
priestranstiev. Prvým je 
obnova stredovej časti 
sídliska Juh, druhým je 
obnova Mierového ná-
mestia. Poslanci v  oboch 
prípadoch súhlasili s  tým, 
aby mesto podalo žiadosť 
o  dotáciu z  eurofondov 
(Integrovaný regionálny 
operačný program).

 Inkubík opäť slúži deťom

Inkubík – prevádzkové hodiny
pracovné dni   9.00–11.30 h 13.00–18.00 h
víkendy 10.00 –12.00 h 13.00–17.30 h
sviatky  zatvorené

Návrh pavilónu – Mierové námestie

Zóna na sídlisku Juh
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občianska iniciatíva 
dobroMA 

DobroMA spolupracuje s  Brati-
slavskou arcidiecéznou charitou. 
V  Malackách zorganizovali už dve  
materiálne zbierky a  budú pravde-
podobne aj ďalšie. Aktuálne infor má-
cie zverejňujú na svojom faceboo-
kovom profile. Svoje priestory majú 
na Mierovom námestí 12 (bývalá or-
dinácia MUDr. Ondrovičovej).

Atletické tréningy 
pre deti z Ukrajiny

Tréner Jakub Valachovič ponúka 
ukrajinským deťom možnosť pridať 
sa k detským tréningom. 

„Na veku detí nezáleží. Záleží na 
tom, aby na chvíľu zabudli na utrpenie 
a odlúčenie od tých, ktorí zostali doma 
bojovať za ich a aj našu slobodu,” po-
vedal.

kontakty: 
mobil 0907 038 567 alebo mail 
valachovic.kontakt@gmail.com.

Pomohli aj hádzanári 
Počas uplynulého víkendu tímy 

Záhorákov Stupava/Malacky, Strojá-
ra Malacky a Štartu Malacky v rámci 
svojich zápasov v  extralige a  I. lige 
zorganizovali finančnú zbierku pre 
dve ukrajinské rodiny – dve mamy 
s  troma deťmi. Pomohli im sumou 
900 €.

Ubytovacie kapacity 
pre utečencov

V Malackách sú vytipované uby-
tovacie kapacity zo strany štátu, kto-
ré sa budú obsadzovať prednostne. 
Ak sa zaplnia, mesto má priprave-
né núdzové ubytovanie v športovej 
hale Malina (maximálne 200 ľudí) 
a v stolnotenisovej hale (maximálne 
50 ľudí). Bude pre nich zabezpečené 
stravovanie prostredníctvom vybra-
ných stravovacích prevádzok. Mesto 
tiež zabezpečí zaradenie detí do  
škôl.

 Spolu pomáhame sužovanej Ukrajine
do vlny solidarity a pomoci pre ťažko skúšanú Ukrajinu a jej oby vateľov sa zapojili aj Malačania a obyva-
telia nášho regiónu. Pomáhajú materiálne či finančne a mnohí u seba ubytovali ženy s deťmi, ktorí utiekli 
pred vojnou do bezpečia.

Ako môžeme pomôcť? 
www.ktopomozeukrajine.sk – občianska iniciatíva
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 
www.pomocpreukrajinu.sk – pomoc s ubytovaním
www.usmev.sk – Úsmev ako dar

dôležité informácie
www.ua.gov.sk – štátny oficiálny web v slovenčine, ukrajinčine a angličtine. Na tejto stránke je možné nahlasovať 
aj individuálnu pomoc pre obyvateľov Ukrajiny: ubytovanie, materiál, tlmočenie atď.

www.bratislavskykraj.sk/ukrajina – web Bratislavského samosprávneho kraja v slovenčine, ukrajinčine, an-
gličtine, nemčine a  maďarčine. Stránka ponúka praktické informácie vrátane kontaktov na psychologickú 
pomoc a ponuky práce. 

nezištne pomáhajú 
aj mnohí ďalší:
klienti zo vstúpte
napiekli koláčiky pre ľudí, čakajúcich 
na cudzineckej polícii v Bratislave.

Centrum Farbičky
všetky utečenecké deti z  Ukrajiny 
spolu s mamou majú do centra vstup 
zdarma.

vietnamská reštaurácia
SEn vIET  
bezplatne ponúka v Malackách stra-
vu utečencom. 
Kontakt: 0950 86 26 76

Malacká nemocnica
v  spolupráci so Slovenským Červe-
ným krížom poslala na Ukrajinu 
zdra votnícky materiál. Ukrajincom 
po núka pomoc v  podobe ubytova-
nia a práce.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: dobroMA
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Kedysi sme to nazývali druhotné 
suroviny, dnes hovoríme moderným 
slovníkom o  separovaní (triedení) 
odpadu. Zmyslom triedenia je to, aby 
sa čo najviac použiteľného odpadu 
dostalo na opätovnú recykláciu (pa-
pier, plasty, kovy, sklo, záhradný od-
pad, kuchynský odpad). Čím zodpo-
vednejšie triedime, tým menej zostá-
va zvyšného (zmesového) odpadu,  
ktorý končí na skládke alebo v spa-
ľovni. „Postoj Malačanov nás veľmi te  

ší a za triedenie odpadu im patrí naše 
veľké poďakovanie. Vďaka vyššej mie 
re triedenia ušetríme na poplatkoch za 
uloženie odpadu na skládke cca 20ti
síc € ročne,” hovorí prednostka Mest-
ského úradu v Malackách Ľubica Či-
košová. „Ďalším bonusom za dobrý 
vý sledok triedenia je to, že môžeme od 
Envirofondu dostať príspevok na na
kladanie s odpadmi.”

Papier patrí do modrého kontaj-
nera, plasty a kovy do žltého, sklo do 

zeleného, odpad zo záhrad do hne-
dého (v prípade domov), kuchynský 
odpad patrí do veľkých hnedých 
kontajnerov, rozostavaných po ce-
lom meste. Okrem toho od začiat-
ku tohto roka sa zálohujú PET fľaše 

a  plechovky, ktoré môžeme v  pô-
vodnom tvare (nezošliapnuté) vrátiť  
do obchodov. „Rada by som požiada
la Malačanov, aby v triedení pokračo
vali a aby sa k separácii odpadu pridali 
aj tí, ktorí možno doteraz váhali. Po

môžeme nielen životnému prostre diu, 
vďaka tomu dokážeme na tento rok 
zastabilizovať poplatky pre obyvate
ľov za odvoz odpadu aj v  podmien
kach, keď rapídne rastú ceny pohon
ných látok,” vysvetľuje prednostka.

Aj tento rok sa v meste uskutoč-
ní jarný zber veľkoobjemového od-
padu. Počas štyroch víkendov budú 
veľkokapacitné kontajnery pristave-
né v týchto termínoch:

2. apríl – I. obvod
9. apríl – II. obvod
7. máj – III. obvod
14. máj – Iv. obvod

Bližšie informácie prinesieme v ďal-
šom MH a na www.malacky.sk.

Text: J. Chválová, Ľ. Pilzová, 
foto: S. osuský 

SPEKTRUM

Štvrtok
17. marec

  od 9.00 h
do 12.00 h7. apríl

21. apríl
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). Prines-
te si so sebou občiansky preukaz (na 

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 
nepo skytujeme v trestných veciach 
a  nezastupujeme ani v konaniach na 
súdoch.

-red-

 Bezplatná právna
 poradňa  pre seniorov

lia: bude sa tá tvár páčiť susede, mne 
alebo komu ešte? Každý to vidí tro
chu inak, posledná návšteva mi pred 
jej dokončením vravela: mohol si ju 
trošku usmievavú spraviť, zdvihni jej 
trošku kútiky. Odvetil som: teraz nie 
sú časy na to, aby sme sa smiali všetci 
dookola.”

Miesto stíšenia, modlitieb 
i prosieb

Na požehnaní sa zúčastnila aj 
prednostka mestského úradu Ľubica 

Čikošová a  poslankyne mestského 
zastupiteľstva Katarína Trenčanská  
a Lucia Vidanová. „Táto replika zjave  
ní v Lurdoch vytvára kult Matky Božej 
pre nás všetkých. Jej dogmou je lás 
ka, láska a ešte raz láska – tak veľ
mi potrebná a tak nedostatková. Pri  
pohľade na Ňu by sme sa mohli na 
chvíľu zastaviť a otvoriť srdce pre to, 
čo nám dáva. Tento umelecký skvost 
je darom františkánov pre všetkých ľu  
dí, ktorí toto miesto navštívia,” pove-
dala K. Trenčanská. Podobne vníma 
význam tohto miesta pre Malača-
nov i L. Vidanová, ktorá má ku grote 

obzvlášť silný vzťah: „Zámocký park 
je miestom oddychu, stíšenia a načer
pania nových síl do mimoriadne ná
ročných dní, ktoré všetci prežívame. 
Lurdská jaskyňa je jeho neodmysliteľ
nou súčasťou. Už v roku 1934 ju vy
budovali františkáni, aby pri nej ľudia 
nachádzali duchovnú podporu. Pred 
desiatimi rokmi som bola iniciátor
kou jej obnovenia. Zúčastnila som sa 
na jej vysvätení v roku 2014 a som tu 
aj teraz s hlbokou vierou, že bude slú
žiť ďalšie desaťročia tým, ktorí budú 
pri soche Panny Márie Lurdskej hľadať 
miesto pre tichú modlitbu a vyslyšanie 

svojich prosieb. Verím, že jej poško
denie bolo neúmyselné, a ľudia budú 
rešpektovať zákaz zapaľovania svie
čok. K tomuto miestu mám špeciálne 
puto aj kvôli tomu, že sa o výzdobu 
lurdskej jaskynky stará naša nezisková 
organizácia Vstúpte.” Ako už spome-
nula L. Vidanová, grotu, teda imitáciu 
lurdskej jaskyne, postavili ešte v roku 
1934 tunajší františkáni. Po druhej 
svetovej vojne bola prvýkrát zniče-
ná. Obnovy sa dočkala v roku 1990, 
avšak opakovane ju poškodzovali 
vandali. V roku 2014 bola znova zre-
konštruovaná a pribudli ochranné 
mreže, kopírujúce tvar jaskyne. Vte-
dy sa do groty umiestnila aj nová so-
cha Panny Márie Lurdskej. Začiatkom 
tohto roka však vnútro jaskyne spo-
lu so sochou poškodil oheň. Príčina 
jeho vzniku zostala neznáma.

Prosíme preto verejnosť, aby 
v  blíz kosti jaskynky nezapaľovali 
sviečky ani kahance. Ďakujeme za 
pochopenie.

Text: J. Hargaš, foto: S. osuský 

 nová socha Lurdskej Panny Márie
je už na svojom mieste
Dokončenie zo strany 1

 Chválime obyvateľov za triedenie odpadu
v  roku 2021 vytriedili obyvatelia Malaciek 54,32 % celkového 
množstva vyprodukovaného odpadu. v  roku 2020 to bolo 45 %. 
v  praxi to znamená, že vlani sa podarilo v  porovnaní s  minulos-
ťou lepšie vyseparovať plasty, papier, sklo či biologický kuchynský 
odpad. Ak sa do zmiešaného komunálneho odpadu dostáva iba  
to, čo sa nedá vytriediť, je to dôležité pre ochranu životného pro-
stredia. dôležitou súvislosťou je aj to, že od percenta separácie sa 
odvíjajú zákonom stanovené poplatky pre samosprávu za sklád-
kovanie komunálneho odpadu. 

Zber plastov (žlté kontajnery)
Nádoby na zber plastov sa pridávajú priebežne pod-

ľa požiadaviek obyvateľov. Keďže sa na začiatku roka 
zaviedlo zálohovanie PET fliaš a plechoviek, predpokla-
dá sa, že naplnenosť nádob na plasty klesne.

Častejší vývoz plastového odpadu zo sídlisk je 
opodstatnený v nárazových obdobiach – Vianoce, Veľ-
ká noc, prípadne v lete. Od januára 2022 boli pridané 
vývozy v piatok, avšak posádky zberových vozidiel hlá-
sia, že kontajnery sú naplnené do polovice. Zahustený 
vývoz sa ukazuje byť neekonomický. Kde je požiadavka 
a priestor, mesto pridáva kontajnery individuálne.

Zber papiera (modré kontajnery)
Častejší vývoz nádob na papier z rodinných domov 

je opodstatnený v  nárazových obdobiach – Vianoce, 
Veľká noc, prípadne v lete, keď sa nekúri. Podľa hlásenia 
zberových posádok vo februári 2022 nebola polovica 
nádob v deň vývozu vyložená pred domami.

kuchynský odpad (veľké hnedé kontajnery)
Vývoz kuchynského odpadu sa riadi vyhláškou mi-

nisterstva životného prostredia č. 348/2020.
• vývozy v období december – február 1x za 7 dní
• vývozy v období marec – november 2x za 7 dní

Malacky – triedenie odpadov 
v uplynulých rokoch

2019 38,55 %
2020 45,00 %
2021  54,32 %
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Podujatia sa už začínajú naplno 
rozbiehať. Najbližšie sa môžu tešiť 
deti v nedeľu 20. marca o 17.00 h 
na Pippi dlhú Pančuchu v podaní 
divadla Actores z Rožňavy. Ten istý 
súbor odohrá komédiu s  prvkami 
hororu Profesor v  pondelok 21. 
marca o 19.00 h.

v utorok 22. marca o 18.00 h sa 
už tešíme na prednášku s historickou 
tematikou Sklárne na Plaveckom 
panstve.

Koncom marca sa začína Malac- 
ká hudobná jar, v  rámci ktorej uvi-
díme tri koncerty. Vystúpenia En-
semble Thesaurus Musicum a  na-
talie & Martin Bies: Mi Alma pod-
poril z verejných zdrojov Fond na 
podporu umenia.

Počas celého marca pokračuje 
Mesiac knihy. V našej knižnici si mô-
žete pozrieť výstavu o živote a tvor-
be spisovateľa Ľuda Zúbka, prváci 
základných škôl sa môžu bezplatne 
zapísať do knižnice a na programe 
sú aj zážitkové čítania či besedy pre 
žiakov základných škôl v  rámci pro-
jektu Literárna kuchyňa.

Želáme vám príjemné chvíle s kni-
hou, hudbou, kinom či divadlom. 

-red-

 kIno vstupné 5 €

štvrtok 17. 3. o 19.00 h
Betlehemské svetlo

piatok 18. 3., nedeľa 20. 3. 
a sobota 26. 3. o 19.00 h

Šťastný nový rok 2: dobro došli

sobota 19. 3. o 19.00 h
Sanitka

štvrtok 24. 3. o 19.00 h
Stratené mesto

piatok 25. 3. o 19.00 h
krotitelia duchov: dedičstvo

nedeľa 27. 3. o 19.30 h
Badman

štvrtok 31. 3. o 19.00 h
Morbius

dETSkÉ kIno vstupné 5 €

sobota 19. 3. o 16.00 h
Encanto: Čarovný svet

piatok 18. 3. a sobota 26. 3. o 16.00 h 
Myši patria do neba

piatok 25. 3. a sobota 2. 4. o 16.00 h 
Príšerákovci 2

FILMovÝ kLUB
vstupné 3 € pre členov,
 4 € pre nečlenov

streda 23. 3. o 19.00 h
Benedetta

streda 30. 3. o 19.00 h
C´Mon C´Mon

MCK – Kultúrní domeček, Hviezdosla-
vova 3, Malacky
Vstupenky je možné zakúpiť v pred-
predaji v Kultúrním domečku jednu 
ho dinu pred každým programom ale - 
bo online na www.kinomalacky.sk.

 Program kina – 
marec

 kultúra sa naplno
 rozbieha

nedeľa 27. 3. o 17.00 h 
Ensemble Thesaurus 
Musicum
vstupné 5 €

nedeľa 3. 4. o 17.00 h

natalie & Martin 
Bies: Mi Alma
vstupné 5 €

nedeľa 10. 4. o 17.00 h

Janais
vstupné 10 €

MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3

od pondelka 14. marca sa zrušili kapacitné obmedzenia na hro-
madných podujatiach i obmedzenia prevádzkových hodín. nose-
nie respirátorov zostáva naďalej povinné v  prevádzkach a  počas 
hromadných podujatí v interiéri aj v exteriéri.
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Cestovateľského ducha mala Sa-
bina už od detstva. „U nás doma sa 
vždy uprednostňovali zážitky pred ma
teriálnymi vecami a moje detstvo bolo 
plné výletov a dobrodružstiev. Jedny  
z mojich najšťastnejších spomienok sú 
spojené s chodením na výlety, cestou  
v aute, vlaku, s pozorovaním meniacej 
sa krajiny, spoznávaním nových miest. 
Môj tatino hráva so svojím divadlom 
po celom (bývalom) Československu  
a ja som mu od malička rada robila  
závozníka,” spomína.

Zo spomienok rodičov na vyrasta-
nie v minulom režime si už v detskom 
veku uvedomovala, že slobodné ces-
tovanie je privilégium, ktoré nemu-
sí byť samozrejmé. „Treba si ho vážiť 
a  užívať. Ja som sa do tejto slobody  
zamilovala,” dodáva S. Zetková.

Začalo sa to new Yorkom
Už od malička bol jej vysnívanou 

destináciou New York. „Je to ikonické 
mesto plné príbehov. Je absolútne fo
togenické, vyzerá dobre v každom fil
me, poskytuje ilúzie, že sa tu plnia sny. 
Je mestom, ktoré má nevyčerpateľnú 
energiu, unikátnu dynamiku, dýcha 
di verziou, stretávajú sa tu kultúry, kon
centruje sa tu to najlepšie z celého sve
ta. To najkvalitnejšie umenie, najšikov
nejší biznismeni, najchutnejšie jedlá. Je 
to mesto, v ktorom sa každý tak trochu 
stratí, aby sa mohol nájsť,” popisuje, čo 
ju najviac fascinovalo na meste, ktoré 
nikdy nespí. Rok tam žila a pracova-
la ako aupair. Mala na starosti tri deti 
a  využila aj možnosť popritom štu-
dovať jeden semester kurz filmovej 
produkcie a ďalší zase kurz produkcie 
podujatí.

New Yorkom sa však takzvané 
po malé cestovanie (pozn. redakcie: 

spôsob cestovania, pri ktorom ces-
tovateľ strávi na jednom mieste dlh-
ší čas, aby lepšie spoznal miestnych 

ľudí, ich kultúru a  podobne), kto-
ré Sabina obľubuje, iba začalo. „Po 
štú diu a splnení si tínedžerského sna  
o živote v USA som sa po návrate do
mov zamestnala ako právnička, rieši
la hypotéku a mala som pocit, že toto 
je konečná zahraničným dobrodruž
stvám. Po roku a pol mi však mrle ne
dali pokoja a ja som sa jedného dňa 
rozhodla, že na takéto ´dospeláčtenie´ 
mám ešte čas,” hovorí Sabina.

Pri hľadaní možností dlhodobej-
šieho pobytu v Ázii jej padlo do oka 
štipendium na štúdium indonézskej 
kultúry a  indonézštiny na Bali. „Do 
tohto momentu som nikdy nesníva
la o živote v Ázii, ale zároveň ma vždy 
fascinovali cudzie kultúry a exotika. 

Neviem, čo za vesmírne sily ma v tom 
momente ťahali na Bali, ale som si  
maximálne istá, že ma potiahli tým  
absolútne správnym smerom,” prizná-
va cestovateľka.

Srdcová záležitosť Indonézia
„Táto najväčšia ostrovná krajina, 

rozmanitá prírodou, náboženstvom, 
ako aj kultúrami, ma zmenila,” prizná-
va Sabina Zetková na margo Indo-
nézie, „svoj život delím na ten pred  
Indonéziou a po nej a už navždy bude 
mojím domovom, schránkou jedného 

z  mojich horcruxov (pozn. redakcie: 
referencia na predmet zo série kníh 
Harry Potter, do ktorého čarodejník 
vkladá časť svojej duše).”

Nečudo, že sa Indonézia stala jej 
srdcovkou. Strávila tam takmer dva 
roky. Ročným študijným pobytom 
sa to ale neskončilo. Sabina sa do In-
donézie vrátila neskôr znova. Preto si 
v nej, ako sama hovorí, vyskúšala aj 
život v chudobnej moslimskej dedine 
na Jáve a rovnako dni pripomínajúce 
nekončiacu dovolenku na spirituál-
nom Bali.

U protinožcov v čase požiarov 
aj pandémie

Okrem Indonézie ju cesty zaviali 
aj do Austrálie. Očarila ju jej divoká 
príroda, ktorá sa tam stretá s fantas-
tickými metropolami. „Je to krajina 
s vy sokým životným štandardom, 
množ stvom slnečných dní a nekoneč
nými plážami a asi aj v dôsledku tejto 
kombinácie mimoriadne spokojnými, 
milými a uvoľnenými ľuďmi, ktorí si  
vedia užívať život,” približuje cestova-
teľka Sabina.

V  Austrálii pracovala napríklad 
v  rooftop bare (pozn. redakcie: bar 
na streche), v  organizačnom tíme 
Aus tralian Open a chvíľu aj na Grand 
Prix Formuly 1. Neskôr sa stala aj  
dob  rovoľníčkou, kde so skupinou ľu - 
  dí pomáhala farmárom, ktorých za-
siahli požiare sužujúce Austráliu v ro-
koch 2019 až 2020. „Január 2020 bol  
na východnom pobreží Austrálie ako 
nekončiaca desivá barbeque párty. 
Dni, keď sa nedalo kvôli dymovému 
oparu dýchať, boli prvé, keď som v tom 
roku nosila rúško,” popisuje Sabina 
obdobie požiarov v  Austrálii. „Keď 
svet zasiahla pandémia a ja som v is
tom momente bola namiesto cesty do 
Ázie na nákupe v apokalypticky vybra

kovanom supermarkete v Melbourne, 
môj plán bol jasný. Mala som chuť byť 
niekde prospešná. Najmä keď neďa
leko boli stále ľudia, ktorí ešte nemali 
šancu spamätať sa z predchádzajúcej 
tragédie,” povedala Sabina. V tom ča-
se pracovala na Grand Prix Formuly 
1, ktorú z  hodiny na hodinu zrušili. 
Z Melbourne odišla do kempu k dob-
rovoľníkom práve včas. Tri dni po jej 
odchode išiel Melbourne do tvrdého 
šesťmesačného lockdownu. Od mar-
ca 2020 teda tri mesiace spolupra-
covala s charitatívnou organizáciou, 
ktorá pomáhala obnovovať komuni-
ty po zničujúcich požiaroch. Pomá-
hala  farmárskym rodinám na obno-
vení oplotenia a  iných konštrukcií, 
ktoré požiar poškodil alebo zničil.

Väčšina ľudí si Austráliu spája s ne-
ustále  príjemným letným počasím. 
Podľa Sabininej skúsenosti je to však 
len ilúzia. „V zime sú teploty v noci oko
lo 0 stupňov,” hovorí cestovateľka. 
Ako dobrovoľníčka bývala prvé týžd-
ne v stane, neskôr spolu s ostatnými 
prespávala na dlážke v telocvični, pri-
čom toalety boli v exteriéri. Vstávali 
o šiestej ráno, jedli v provizórnom prí-
strešku v čapiciach a pri ohrievačoch. 
„Šoférovala som traktor, ťahala ostna
tý drôt a brodila sa trávou pl nou pavú
kov,” hovorí o svojom dobrovoľníčení.

Nebolo to však len o manuálnej 
robote alebo práci spojenej s  orga-
nizáciou kempu. „Pracovať na zhore
nom pozemku bolo spúšťačom emócií 
a príbehov o utrpení, ktorým si príroda, 
ľudia a ich zvieratá prešli. Preto bola 
naša prítomnosť pre mnohých aj men
tálnou podporou a akýmsi symbolom 
nádeje. Medzi farmármi, s ktorými sme 
sa stretli, boli takí, čo stratili všetok do
bytok či majetok, no i takí, ktorí stratili 
rodinu. Hoci si človek postupne zvyk
ne na všadeprítomné zhorené euka
lyptové stromy či obhorené vraky áut  
a ko míny, ktoré boli tým jediným, čo 
zostalo po zhorených domoch, vždy 
bolo srdcervúce počúvať od farmárov 
o pekle, ktoré zažívali, keď oheň de
moloval všetko naokolo a obloha bola 
čierna ešte týždne po požiari,” popisuje 
Sabina.

• • •
Ako sa stalo, že napálila do sláv-

neho tenistu Rafaela nadala? Ako 
dlho jej trvala cesta z  Indonézie do 
Južnej Ameriky? Poznajú v Hondura-
se čemer? odpovede na tieto otázky 
sa dozviete z druhej časti Sabininho 
rozprávania v  budúcom vydaní Ma-
lackého hlasu.

Text: P. Arpášová, 
foto: archív S. Zetkovej

SPEKTRUM

Svetobežníčka Sabina Zetková:

 Svoj život delím na ten  pred
 Indonéziou a po nej    [1]

Malacká rodáčka, vyštudovaná právnička, 
cestovateľka a ochotníčka z miestneho di-
vadla na hambálku. Sabina Zetková trávi 
väčšinu dní v roku objavovaním a spozná-
vaním rôznych kútov sveta. Aj teraz ces-
tuje po Latinskej Amerike. Čo jej cestovanie 
dalo, aké sú jej obľúbe né zážitky, čo jej 
chýba zo Slovenska a naopak, čo zo sveta, 
keď je na Slovensku – to a mnohé iné pre-
zradila v rozhovore pre Malacký hlas.

New York

Indonézia Bali

Po požiaroch v Austrálii
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V aktuálnom školskom roku sa 
malacké gymnázium opäť zapája do 
medzinárodnej projektovej súťaže 
Schülerwettbewerb. Žiačky 2. roční
ka Eva Balaščíková, Barbora Ková-
čová, Emma Mandelíková a Aneta 
Mrázo vá sa rozhodli vytvoriť vlast
né zahalené umelecké dielo v štýle 
svetoznámych umelcov Christa a Je
anneClaude – tí zrealizovali mnoho 
kreatívnych projektov, keď zabalili 
napríklad budovu nemeckého parla
mentu či Víťazný oblúk v Paríži alebo 
vytvorili plávajúci most z textilu me
dzi ostrovom a pevninou v Taliansku.

Úlohou súťažiacich je nájsť objekt, 
ktorý symbo lizuje školu, mesto či 
región a vybrať preň netradičný obal 
s veľkou výpovednou hodnotou. Na
še žiačky si za symbol mesta Malacky 
zvolili pieseň Išeu Macek. Rozhodli 
sa, že zahalené umenie predvedú na 
cepoch. Našli milú osobu, ktorá im na 

účely súťaže ce py nezištne venovala. 
Vďaka tomu mohli zreali zo vať svoje 
kreatívne ná pady a zahalením cepov 
napríklad do tradičného ženského či 
mužského kro ja prezentovať kultúru 
regiónu, pomocou vtáčie ho peria vy
tvoriť z cepov symbolizujúcu ťažkú 
prácu našich predkov, zostrojiť okríd
leného anjela, či zapojiť spolužiakov 
a spolu s nimi napísať svoje želanie 
na malé farebné pa pie riky, polepiť  
nimi cepy, a vytvoriť tak triedny strom  
želaní...

Proces tvorenia zdoku mentovali 
žiačky v krátkom videozázname. 
Okrem toho vytvorili pexeso s kľúčo
vou slovnou zásobou k piesni Išeu 
Macek. Text piesne pripravili v dvoj
ja zyčnej verzii.

Zapojenie do projektu prinieslo 
v tejto náročnej dobe okrem zlepše
nia vedomostí z nemeckého jazyka 
a umeleckého vyžitia aj ďalší bonus: 
preklenutie chvíľ izolácie a odlúčenia 
únikom do sveta tvorivej fantázie.

Text a foto: Gymnázium Malacky

Odišla si cestou, ktorou ide 
každý sám, 
len brána spomienok ostala dokorán. 
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. 
Ten, čo Ťa mal rád, nikdy nezabudne!

11. marca sme si pri
pomenuli 13. výro
čie, čo nás opustila 
naša manželka, ma
mička a stará mama 
Mária Vinceová. 
Kto ste ju poznali, 

ve nujte jej tichú spomienku. Spo
mínajú manžel a deti s rodinami.

Navždy prestali 
pre Teba hviezdy svietiť, 
už navždy prestalo 
pre Teba slnko hriať, 
ale tí, čo Ťa milovali, 
nikdy neprestanú 
na Teba spomínať. 

12. marca sme si 
pripomenuli 14 ro
kov od úmrtia náš
ho drahého Ma-
ximiliána Muchu 
z Malaciek. S  láskou 
spomína jú manžel

ka Helena, syn Roman, vnučky Ro
manka, Danielka a Vierka s rodinou.

20. marca si pripo
míname smutné 1. 
výročie, keď nás na
vždy opustila naša 
drahá mamička, ba
bička a prababička 
Helena Blažková. 

S láskou spomína celá rodina.

12. marca sme si 
pripomenuli 1. vý
ročie úmrtia náš
ho drahého syna 
a  brata Františka 
Baklíka. S  láskou 
v  srdci spomínajú 

mama, sestry Vierka a Anička s  ro
dinami, brat Ľuboš a ostatná rodina, 
priatelia a kamaráti. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.

Navždy Ti prestali 
hviezdy svietiť a slnko hriať, 
ale tí, ktorí Ťa mali radi, 
budú s láskou spomínať. 
26. marca si pripo
menieme nedožité 
72. narodeniny a 10. 
februára sme si pri
pomenuli 2. výročie 
úmrtia nášho drahé
ho Ondreja Feješa. 
Spomínajú manželka Dana, dcéra 
Soňa s deťmi, syn Ondrej, sestra Eva 
s rodinou a ostatná rodina.

Neúprosný osud 
to najdrahšie mi vzal, 
len veľkú bolesť, smútok, žiaľ 
a spomienky mi ponechal.
S  veľkou bolesťou 
v  srdci si 23. marca 
pripomenieme 1.  
smutné výročie 
úmr tia našej milova
nej dcé ry Renátky 
Fe je šovej. S  láskou 
a úctou spomínajú mamina, sestra 
Soňa s  deťmi, brat Ondrej, babka 
a ostatná rodina.

Dni a roky ubiehajú,
no spomienky zostávajú.
22. marca uplynie 
9 rokov, čo nás na
vždy opustil náš dra
hý Bohumil Žilavý 
z Malaciek. S  láskou 
a  úctou spomínajú 
manžel ka, dcéra Mir
ka s  rodinou, syn Stanislav s  Ivkou, 
sestra a švagriná s  rodinami, Valika 
a  Ivan. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM / INZERCIA

SPOMIENKY

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.

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

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

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

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.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

75 rokov
Milan Ambra
Mária Céreová 
Cecília Klenová 
Jozefína Kostúrová 
Mária Lehmanová 
Daniela Mrázová 
Emília Nemcová
Jozefina Römerová 
Mária Špitalská 
Pavel Vávra 
Mária Volná 
Jozefína Werflová  

80 rokov
Eduard Brandejs

Františka Hoďová 
Marcela Hrašková
Mária Kohútková
Jozefa Orthová
Martina Pejšová
Františka Pullman 
nová
Mária Šišová

85 rokov
Františka Blažičková
Štefania  Danihelová
Anna Holubová
Terézia Sedláčková
Mária Spustová

90 rokov
Jaroslav Mrkvica

91 rokov
Anna Priesolová

92 rokov
Mária Kováčová

93 rokov
Mária Bartalská
Štefánia Gombošová
Rozína Kulošťáková
Maria Trankovičová

Srdečne blahoželáme!

Milan Borík, Malacky
Štefánia Michalovičová, rod. 
Kaňková, Malacky
Františka Beňková, rod. Ivanová, 
Malacky
Ján Scheiner, Malacky
Ján Brinzík, Lozorno
Alojz Voltemar, Malacky
Vladimír Lím, Jakubov
Marian Bednárik, Láb
Jozef Kákoni, Rohožník
Marta Smáková, Malacky
Vilma Berkešová, Malacky
Johana Romanová, Rohožník

Veronika Rozborová a Vladimír 
Pšenica

MARcOVí jUBIlANTI

OPUSTIlI NáS

Jakubovské rybníky le
žia medzi Malackami a Ja
kubovom a vyskytujú sa 
tam vzácne bahenné vtá
ky. Práve v marci môžeme 
pozorovať kŕdle husi divej, 
lysky čiernej, chochlačky 
vrkočatej, čajky smejivej  
a ďalších. Svoju krásu uka
zujú aj nádherné volavky 
biele a popolavé alebo po
tápky chochlaté. Ak chcete 
vidieť tieto zaujímavé vod

né vtáky v ich prirodze
nom prostredí, pridajte sa 
k nám v sobotu 26. marca. 
Ak máte možnosť, zober
te si ďalekohľady. Trasa je  
nenáročná a  je vhodná aj 
pre rodiny s deťmi.
Začiatok: sobota 26. 3. 
o  9.00 h pred kostolom 
v  jakubove, predpokla-
daný čas exkurzie je cca 
4 hodiny.

Text a foto: M. Mráz

Gymnazistky sa zapojili 
do medzinárodného projektu

 Poďte s nami k jakubovským rybníkom
Správa chránenej krajinnej oblasti Záhorie pozý-
va verejnosť v sobotu 26. marca na exkurziu k ja-
kubovským rybníkom.

zdravotníckemu per sonálu inter
ného oddelenia Nemocnice v Ma
lackách pod vedením pána primá  
ra MUDr. Davida Prokopa, leká
rom, lekárkam a ses tričkám za obe
tavú staros tlivosť v  posledných 
dňoch života nášho drahého man
žela, otca, starého a prastarého ot  
ca Alojza Voltemara. Zároveň ďa  
kujeme všetkým, ktorí sa s  ním 
prišli roz lúčiť. Kvetinami aj slovom 
sa sna žili zmierniť náš žiaľ.

Manželka Anna, synovia Peter 
a Marián a zať juraj s rodinou

POďAKOVANIE

POVEdAlI SI áNO
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Kde sa takýto talent v našich kon-
činách vzal? Saška svoj športový ži-
vot opísala v roku 2019 ako ešte de-
viatačka na Základnej škole A. Bru-
novského v Zohore: „Už ako malé die
ťa som bola veľmi hyperaktívna. Mala 
som problém usedieť v kočíku, neustá
le som bola v pohybe. Inklinovala som 
k  rôznym športom. Hrala som futbal, 
hokej, tenis a loptové hry. Keďže moja 
mamina miluje zimné športy, začala 
som pri nej korčuľovať a  lyžovať. Po 
narodení môjho brata sa ma na svahu 
ujal môj dedko. Zo začiatku to bol síce 
truc a hádzanie lyží o zem, no ako som 
sa zlepšovala, začalo byť lyžovanie 
mojou vášňou. Potom prišla do môjho 
života Stargardtova choroba – ocho
renie očí, ktoré je neliečiteľné a zhoršu
je sa. To ma však neodradilo športovať 
ďalej.”

Mama ju prihlásila do projektu 
Hľadáme nové talenty. Ako Saška 
hovorí, spoznala veľa detí s horšími 
zdravotnými problémami, ako má 

ona sama, a práve to ju naučilo po-
kore. „Som šťastná, že som dostala ži
votnú šancu. Môžem robiť šport, ktorý 
ma baví, a zároveň byť so skvelými ka
marátmi, s ktorými sa vzájomne pod

porujeme a motivujeme...A čo ma na 
lyžovaní najviac baví? Ten adrenalín 
a sloboda, keď idem dolu svahom.”

Saške blahoželáme, želáme naj-
mä pevné zdravie a  veľa ďalších 
športových úspechov.

Text: M. Binčík/www.nazahori.sk, 
foto: Slovenský paralympijský výbor, 

www.paralympic.sk 
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Addova 
európska púť 
sa skončila

Bývalý futbalista FC Malacky, 
Ghančan Edmund Addo, ktorý mo-
mentálne pôsobí v  moldavskom 
klube Šeriff Tiraspoľ, si v tejto sezóne 
už v európskych súťažiach nezahrá. 
Po úspešnom pôsobení v Lige maj-
strov, do ktorej skupinovej fázy sa 
Šeriff s  Addom v  zostave ako prvý 
moldavský klub v dejinách prebojo-
val, na Addov tím čakal v šestnásťfi-
nále portugalský tím Sporting Braga. 
Moldavský majster smolne vypadol.

Šeriff Tiraspoľ postúpil do hlavnej 
časti Ligy majstrov postupne cez ar-
ménsky klub Alaškert Jerevan a srb-
ského šampióna Crvena Zvezda Be-
lehrad. V play-off o postup do skupi-
ny potom zdolal chorvátskeho maj-
stra Dinamo Záhreb.

Už toto bol historický úspech, no 
moldavský tím vstúpil hviezdne aj 
do skupiny. Najprv na domácej pôde 
porazil ukrajinský Šachtar Doneck, 
potom šokujúco vyhral v  Madride 
nad Realom 3:2. V  skupine neskôr 
dvakrát prehral s  Interom Miláno  
a doma s Realom Madrid. V Kyjeve so 
Šachtarom Doneck remizoval, a  tak 
zisk 7 bodov mu zaručil 3. miesto 
a  postup zo skupiny do jarnej fázy 
Európskej ligy.

Žreb moldavským šerifom prisú-
dil Sporting Braga. Hoci prvý zápas 
v  Tiraspoľe, ktorý Addo neodohral 
pre kartový trest, vyhrali 2:0, v  Por-
tugalsku prehrali rovnakým výsled-
kom. V  penaltovom rozstrele bol 
úspešnejší portugalský klub.

Addo sa od roku 2019, keď nastu-
poval v drese FC Malacky napríklad 
proti Pezinku či Báhoni v  III. lige na 
Slovensku, riadne posunul. Začiat-
kom roka 2022 si zahral aj na Afric-
kom pohári národov za Ghanu.

M. Binčík

odchovankyňa malackej atle-
tiky, slovenská reprezentantka 
Monika Baňovičová, skončila 
na medzinárodnom mítingu 
v  dánskom Aarhuse v  behu na 
60 m prekážok druhá v  osob-
nom rekorde 8,27 s. do limitu 
na majstrovstvá sveta dospe-
lých jej chýbalo iba 11 stotín se-
kundy.
„Vôbec som to nečakala,” priznala 

M. Baňovičová.  „Cítila som sa una
vená a chýbala mi dynamika v no
hách. Preto ma výkon aj umiestenie 
neskutočne potešili. Mrzí ma však, že 
po dobehu do cieľa som si podvrtla 
členok.”

Pre Moniku to bol už piaty oso-
bák v tohtoročnej halovej sezóne. Zo 
svojho predsezónneho maxima 8,52 
stiahla už úctyhodných 25 stotín.

Text: -mb-/www.atletika.sk, 
foto: facebook M. Baňovičovej

Rodáčka zo Zohora, 16-ročná Alexandra Rexová, vybojovala na Zim-
ných paralympijských hrách v Pekingu pre Slovensko dve lyžiarske 
medaily. v  lyžiarskom super-G zrakovo znevýhodnených zvíťazila 
a v slalome pridala 3. miesto. okrem toho bola ešte piata v obrov-
skom slalome.

Začína sa jarná 
časť sezóny

Futbalistov FC Žolík čaká prvý li-
gový zápas jarnej časti sezóny. V Ná-
rodnom tréningovom centre na Sl-
nečných jazerách nastúpia v  piatok 
18. marca proti MŠK Senec. V posled-
ných dvoch prípravných zápasoch sa 
Malačanom darilo. Karlovu Ves roz-
strieľali 10:0 a vyhrali aj nad SC Čen-
kovce 5:2.

-mb-

Stolné tenistky
do boja 
o medaily

Stolné tenistky MSK Malacky sa 
po výborných výkonoch prebojovali 
do play-off. Definitívnu účasť vo vy-
raďovacej súťaži si zabezpečili dvo-
ma domácimi víťazstvami v  7. kole. 
V tabuľke sú zatiaľ na 3. mieste. Naj-
bližšie hrajú v  sobotu 19. marca na 
východe proti Valalikom a Belej nad 
Cirochou.

MSk Malacky – ŠkST Ružomberok 
7:0
Body: Horníková 2,5; Rajtoková 2,5; 
Kosová 2

MSk Malacky – kST drive Trenčian-
ske Jastrabie 7:0
Body: Rajtoková 2,5, Kosová 2,5, Hor
níková 2

-mb-/MSk Malacky

 Pridajte sa
 k basketbalovej
 rodine

Basketbalový oddiel TJ Strojár 
Malacky vstupuje do 75. roku práce 
s mládežou. Tento jubilejný rok je pre 
nás významným míľnikom a v prie-
behu roka si budeme jubileum pri-
pomínať. Dvere máme otvorené pre 
každého záujemcu.

Kontaktovať nás môžete telefo-
nicky alebo cez sociálne siete.

telefón: 0905 413 702
Facebook: 
TJ Strojár Malacky – basketbal 
Instagram: 
@basketbal_malacky 

TJ Strojár

 Hádzanári 
 na poslednom
 mieste

Hádzanárom spojeného tímu 
Záhoráci Stupava/Malacky A  sa ne-
darí ani pod novým trénerom Pav-
lom Stachovičom. Po 22 zápasoch 
základ nej časti extraligy figurujú na 
poslednom mieste extraligovej ta-
buľky. V  závere základnej časti pre-
hrali doma s Bojnicami 19:22 a v Pre-
šove so silným Tatranom 24:38.

-mb-

výrazné zlepšenie malackej 
 odchovankyne

 Záhorie má zlatú paralympijskú medailu
Vľavo Alexandra Rexová, vpravo jej navádzačka Eva Trajčíková


