
Vopred sa na odber nahlásilo 50 
záujemcov, čo je maximálny limit, 
ktorý pripúšťa Národná transfúzna 
služba. Krv napokon darovalo 32 
ľudí, z nich bolo 5 prvodarcov. Spo-
lu darovali 14,4 litra vzácnej tekutiny. 
„Presvedčili sme sa, že v  Malackách 
a okolí žijú dobrí ľudia. Šesť darcov da-
rovalo krv priamo na meno pre onko-
logickú pacientku, ktorej všetci držíme 
palce a želáme skoré uzdravenie,” ho-
vorí Klaudia Kovárová z  Miestneho 
spolku Slovenského Červeného kríža 
v Malackách. 

Záujem darcov bol väčší, než bola 
kapacita odberovej jednotky. Od-

berový tím ale nemohol zostať dlh-
šie, než bol určený čas, a  tak sa na 
všetkých ochotných darcov neušlo. 
Ako vysvetľuje K. Kovárová, odobra-
tá krv sa musí do určitého časové-
ho limitu odovzdať do laboratória 
– tam sa ďalej spracúva, aby mohla 
pomáhať chorým a zraneným. „Mrzí 
ma situácia, keď sme museli vopred 
nezaregistrovaných darcov posielať 
domov a dávať im náhradné termíny 
mobilných odberov v  okolí. Všetkým 

sa ospravedlňujem. Národná transfú-
zna služba krv nielen odoberá, ale je 
zodpovedná aj za jej včasný dovoz do 
laboratória. Nikto z nás predsa nech-
ce, aby sa odobratá krv znehodnotila.“ 
Ako ďalej K. Kovárová dodala, všetko 
zlé je na niečo dobré. Situáciu s ne-
zaregistrovanými darcami vníma ako 
výzvu, aby do budúcnosti premysleli 
ďalšie detaily pre maximálnu spokoj-
nosť zdravotníkov i darcov. 

Odber sa po prvýkrát konal v ma-
lackej športovej hale. Na štátnom 
gymnáziu, ktoré bolo doteraz tra-
dičným miestom pre odbery, to mo-
mentálne možné nebolo pre aktuál-
ne pandemické opatrenia. „Ďakujem 
svojim kolegom Beatke, Milke, Ninke  
a Vladkovi za trpezlivo odvedenú prá-

cu. Ďakujem Dušanovi Rusňákovi za 
spoluprácu, priestor a sponzorské pre 
darcov krvi. Ďakujem aj reštaurácii 
Sen Viet za občerstvenie po odbere 
krvi,“ dodala K. Kovárová.

Deň pred Malackami sa robili od-
bery v  Sološnici, o  pár dní neskôr 
bola odberová jednotka vo Veľkých 
Levároch a v Kuchyni. Ak to situácia 
dovolí, bude odber znovu v  Malac-
kách. Okrem toho, darcovia sú sr-
dečne vítaní denne v  Bratislave na 
Kramároch a  v  Ružinove. Na týchto 
dvoch pracoviskách sa môžete ob-
jednať aj na presný čas. Darca musí 
mať pri sebe osobné doklady, teda 
občiansky preukaz (prípadne iný 
preukaz totožnosti s fotkou) a kartu 
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Mesto Malacky upozorňuje ob-
čanov, podnikateľov a ostatné práv-
nické osoby, že 30. septembra uply-
nie termín splatnosti druhej splátky 
miestnych daní a  poplatkov (daň 
z nehnuteľnosti, daň za psa a popla-
tok za komunálne a drobné staveb né 
odpady). Tento dátum platí pre všet-

kých, ktorí sa rozhodli zaplatiť miest-
ne dane v splátkach. 

Druhú splátku je možné uhradiť 
v hotovosti do pokladne MsÚ v Ma-
lackách alebo prevodom na účet 
mesta. Pri platbe treba uviesť varia-
bilný symbol, ktorý je uvedený na 
rozhodnutí. Ďakujeme.         Msú

 Septembrové 
zastupiteľstvo

Vo štvrtok 23. septembra od 15. 
ho diny rokuje mestské zastupiteľ-
stvo. Na programe sú okrem iného 
správy z vykonaných kontrol, návrhy 
všeobecne záväzných nariadení, ná-
vrhy prevodov a  zriadenia vecných 
bremien a správa o čerpaní rozpočtu 
mesta k 30. júnu. Materiály a ďalšie 
informácie sú zverejnené na stránke  
www.malacky.sk, časť MESTo – 
MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTvo. Prie-
beh zastupiteľstva bude možné sle-
dovať cez www.zastupitelstvo.sk.

-red-

 Blíži sa termín splatnosti
 miestnych daní a poplatkov

Číslo účtu – daň z nehnuteľnosti, daň za psa
IBAN: Sk36 5600 0000 0032 0010 5003 

Číslo účtu – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
IBAN: Sk27 5600 0000 0032 1281 1001 

v utorok 14. septembra ráno stála pred športovou Halou Malina sa-
nitka. v prvom momente si hádam každý okoloidúci v duchu zaželal, 
aby sa nikomu nestalo nič zlé. nápis na sanitke - národná transfúzna 
služba SR - však hovoril za všetko: vnútri sa konala Malacká športová 
kvapka krvi. Po dlhšom čase bolo aj u nás možné darovať krv cez mo-
bilnú odberovú jednotku. 

 Ďakujeme každému darcovi

Pokračovanie na strane 2

Pohostinnosť 
a prajnosť

Občas rozmýšľam, ako je to s  tou 
našou údajnou prajnosťou a  pohos-
tinnosťou. Posledné dni mi dali hneď 
niekoľko námetov myslieť si opak. 
Budem citovať z reakcií na sociálnych 
sieťach a  prosím o  prepáčenie, ak sa 
nasledujúce slová niekoho dotknú.  
Nie sú moje.

Tak teda: prišiel pápež. Reakcie: 
starý dedo, parazit, bábka, služobník 
satana. Prečo sem vlastne prišiel? Na 
pretekoch Okolo Slovenska sa zú-
častnil aj Peter Sagan. Reakcie: kvô-
li nemu trčím v  kolóne. Nech spadne 
a  rozbije si hubu! Zomrel otec pre-
zidentky. Reakcie: koho to zaujíma?  
Tak jej treba!

Chápem, je veľa ľudí, ktorí prá-
ve spomínaných troch nemusia mať  
priamo v  láske, ale až takto? Skôr je 
to tak, že v anonymite sociálnych sietí 
majú guráž aj tí, čo by to druhému do 
očí nikdy nepovedali. Keďže slušných 
ľudí počuť menej, potom to navonok 
vyzerá zle-nedobre.

Kolektívna vina a zovšeobecňova-
nie už v minulosti napáchali veľa zla. 
Preto ani neverím, že sme netolerant-
ný a  zlý národ. Rozhodne som pre-
svedčená, že Malačania sú v  drvivej 
väčšine tolerantní a  prajní. Že chcú, 
aby sa Hambálkovcom vydaril festi-
val. Že doprajú úspech Divadlu Falan-
gír na celoštátnej prehliadke. Že žela-
jú zberateľom, aby mali po dlhej pre-
stávke úspešnú burzu. Že držia palce 
našim športovcom, aby sa im darilo. 
Je to jednoduché: dopraj, a  bude ti  
dopriate.

Ľ. Pilzová 
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Rámcová náplň práce
•  príprava a vyhotovovanie zmlúv 

a dohôd, v ktorých je mesto účast-
níkom, vrátane zabezpečovania 
podkladov potrebných na uzavre-
tie zmlúv a dohôd,

•  príprava a vyhotovovanie žalôb 
a iných podaní na súdy a s tým sú-
visiace vedenie agendy,

•  príprava a vyhotovovanie podaní 
na iné orgány štátnej a  verejnej 
správy,

•  zastupovanie mesta v  súdnych 
a správnych konaniach na základe 
osobitného poverenia,

•  vedenie agendy priestupkov pre-
jednávaných mestom,

•  príprava podkladov a  vypracová-
vanie všeobecne záväzných naria-
dení mesta,

•  príprava podkladov a  vypracová-
vanie interných predpisov mesta,

•  vypracovávanie právnych stano-
vísk a analýz,

•  poskytovanie informácií v zmys-
le zákona č. 211/2000 Z. z. o slo-
bodnom prístupe k informáciám  
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode infor-
mácií) v znení neskorších predpi-
sov a vybavovanie odvolaní v súvis - 
losti s konaniami podľa citované-
ho zákona,

•  poskytovanie právnej pomoci os-
tatným oddeleniam a  útvarom 
mestského úradu.

Druh pracovného pomeru: 
•  pracovný pomer na dobu určitú 

na jeden rok s možnosťou predĺ že-
nia pracovného pomeru na do bu 
neurčitú

Miesto výkonu práce: Malacky

Termín nástupu: dohodou

Platové podmienky: 
nástupný plat min. 1 300 € brutto/
me siac v  závislosti od odpracova-
ných rokov + možnosť uplatnenia 
osobného príplatku k platu

Kvalifikačné predpoklady: 
•  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

v študijnom odbore právo

Iné kritériá a požiadavky:
•  odborná prax v oblasti práva min. 

dva roky,
•  prax vo verejnej správe výhodou,
•  občianska bezúhonnosť,
•  znalosť práce s PC (MS Office, inter - 

net),
•  samostatnosť, komunikatívnosť, 

flexibilnosť, precíznosť, zodpoved-
nosť.

Zoznam požadovaných 
dokladov:
•  žiadosť o  zaradenie do výberu 

uchádzača, 
•  štruktúrovaný profesijný životopis 

s uvedením telefonického a mai  lo-
vého kontaktu,

•  kópia dokladu o vzdelaní.

Dátum a miesto podania 
žiadosti:
Žiadosť s požadovanými dokladmi 
je potrebné doručiť najneskôr do 
28. septembra na adresu Mesto 
Ma lacky, Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky (neak ceptuje sa 
posledný deň lehoty ako dátum 
odoslania na podacom lístku pošty).

„Šmejdi” sú v tomto prípade ešte 
o  niečo rafinovanejší než doteraz. 
Pôsobia dôveryhodne vďaka tomu, 
že poznajú mená svojich obetí a ich 
príbuzných.

Dôchodkyňa z Malaciek mala te-
lefonát, z ktorého bola niekoľko dní 
otrasená. Podvodníci si vymysleli  
príbeh o  nehode jej syna, pričom 
po znali jeho celé meno. Volajúci sa 
predstavil ako lekár, ktorý sa snaží 
pomôcť jej synovi. Ten mal vraj váž-
nu autonehodu, ktorú zavinil, a hro-
zí mu väzenie. Je údajne zranený, 
a preto nemôže hovoriť. Volajúci – 

údajný lekár – dôchodkyni povedal, 
že za 3000 € vie zariadiť, aby obete 
nehody nepodali trestné oznámenie, 
čiže jej syn by sa mohol vyhnúť sú - 
du a hroziacemu väzeniu.

Seniorku ešte podvodník v  tele-
fóne upozornil, aby o  tom nikomu 
nehovorila, pretože „lekár” by mohol 
prísť o  licenciu a celé „vyrovnanie” 
by mohlo padnúť. Ak ale peniaze 
poskytne, volajúci sa dokáže s obe-
ťami údajnej nehody dohodnúť na 
ututlaní prípadu a  jej syn bude po 
prepustení z  nemocnice voľný. Vo-
lajúci sa snažil navodiť dojem časo-

vej tiesne a  citovo vydieral. Senior - 
ka sa našťastie nenechala oklamať, 
no nepríjemný zážitok jej zostal. 
Najmä preto, lebo podvodník v  te-
lefóne vedel jej meno aj meno jej 
syna.

Seniori, dávajte si pozor. Po
kúste sa zachovať rozvahu a in
formácie z telefonátu si overte. 
Podobné triky skúšajú podvod
níci opakovane a podobný sce
nár o  nehode príbuzného sa 
v rôznych obmenách a verziách 
objavuje už dlhšie. Aj keď čas  
to neuspejú, od ďalších poku
sov ich to neodradí. Milí senio
ri, buďte opatrní a  nenechajte 
sa oklamať.

red 

samostatný odborný referent právny 
a správy majetku MsÚ Malacky

Voľné PRAcoVné MIeSTo:

 Podvodníci sa snažia od seniorov 
vymámiť peniaze. Majú nové triky

Podvodníci sa znova pokúšajú získať peniaze od seniorov, a  to aj 
v našom meste. Telefonát na pevnú linku sa v tomto prípade skončil 
dobre, no dôchodkyňa z Malaciek mohla prísť minimálne o 3000 €. 
A možno aj o kus zdravia. Polícia bola o tomto prípade informovaná.

Trať z Bratislavy po hranice s Čes-
kom je z dôvodu projekčných a sta-
vebných prác rozdelená na tri úse - 
ky: Devínska Nová Ves–Malacky, Ma-
lacky–Kúty a  Kúty–štátna hranica 
SR/ČR.

Ako nás informovali Železnice 
Slovenskej republiky (ŽSR), na úseku 
Kúty–štátna hranica SR/ČR sa očaká-
va vydanie stavebného povolenia po 
30. novembri a začiatok stavebných 
prác je plánovaný na 20. decembra.  
„Na menovanom úseku sa však na
chádza železničný most cez rieku Mo
rava, ktorý je nosným prvkom celého 
úseku, a jeho rekonštrukcia bude tech
nicky, fyzicky a  logisticky náročná. 
Z uvedeného dôvodu zhotoviteľ stav
by vykonáva všetky potrebné kroky 
k  tomu, aby mohol začať vykonávať 
búracie práce na časti mostnej kon
štrukcie už v októbri 2021,” uviedla ria-
diteľka Odboru komunikácie a mar-
ketingu ŽSR Ria Feik Achbergerová.
S modernizáciou trate budú spoje
né aj dočasné obmedzenia osob
nej vlakovej dopravy. 

Vlaky Bratislava–Malacky (od-
chod z Hlavnej stanice vždy o celej ho- 
dine a 16. minúte, napr. 14.16 h, 15.16, 
16.16 h) budú svoju jazdu končiť v Zo-
hore. Pre cestujúcich do Plaveckého 
Štvrtka a  Malaciek bude k  dispozí- 
cii náhradná autobusová doprava.

Vlaky kategórie ReX Bratisla
va–Kúty (odchod z  Hlavnej stani-
ce vždy o celej hodine a 31. minúte, 
napr. 14.31 h, 15.31, 16.31 h) budú 
jaz diť bez zmien, teda aj cez Malacky.

cezhraničnú osobnú dopravu 
v  úseku Kúty (SK)–Lanžhot (ČR) 
na hradia autobusy.

Medzištátne rýchliky eurocity 
a euronight (Nemecko–Česko–Slo-
vensko–Maďarsko) budú premávať 
bezo zmien.

lp/otano

Modernizácia železnice
sa začne ešte tento rok
Železničný úsek Devínska nová Ves–štátna hranica SR/ČR čaká roz
siahla modernizácia. Jej súčasťou bude aj úsek prechádzajúci cez  
Malacky, pričom obnova čaká aj budovu stanice. Výsledkom za mi
lióny eur by mala byť moderná, bezpečná a rýchla trať. o tomto ob
rovskom projekte sa hovorí a píše už dlho, avšak zdá sa, že sa práce 
predsa len začnú.

Klub filatelistov ZSF 52 – 32 Malacky, 
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
cVČ Malacky a McK Malacky
pozývajú na

 jesennú zberateľskú
burzu
stretnutie zberateľov všetkých zberateľských odborov – odznaky, 
pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, pivné suveníry, starožitnosti, 
figurky z kinder vajíčok, hokejové kartičky atď.

v sobotu 25. septembra 2021 od 8.00 do 12.00 h 
v jedálni ZŠ Dr. J. Dérera (Ul. gen. M. R. Štefánika 7) 

Vstupné 0,50 €, mládež do 15 rokov vstup zdarma.
Prosíme o dodržiavanie epidemiologických opatrení. 

očkovanie a testovanie – 
aktuálne informácie
Očkovanie
zdravotné stredisko za Billou, Facebook: Ockovanie Malacky 
Nemocnica Malacky, www.nemocnicamalacky.sk 

Testovanie
odberné miesto na Radlinského (bývalé sídlo mestskej polície)
Nemocnica Malacky, www.nemocnicamalacky.sk 

Aktuálne informácie k očkovaniu aj testovaniu: 
www.testovanie.malacky.sk 

a  kartu poistenca, prípadne aj legi-
timáciu darcu. Vyšetrenie pred vlast-
ným odberom je veľmi krátke: odo-
berie sa kvapka krvi z prsta a vyplní 
sa dotazník darcu. Vlastný odber trvá 
5 až 15 minút, počas ktorých darca 
daruje 450 ml krvi. 

Bližšie informácie: www.ntssr.sk.
Daruj krv – zachrániš život. Ďaku-

jeme všetkým darcom, ktorí sa bez-
platne podelia o  svoju krv. Nikto 
z  nás nevie, kedy ju bude sám po-
trebovať. 

Text: ľ. Pilzová, 
foto: J. Hargaš

 Ďakujeme každému 
 darcovi
Dokončenie zo strany 1
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Divadlo Falangír uspelo so svo-
jou novou hrou Macek, ktorú 
ofi ciálne predstavilo koncom 
augusta počas Malackej šošo-
vice. 

Hercov čaká celoštátna postupo
vá súťaž a prehliadka divadla do
spelých Belopotockého Mikuláš. Ide 
o vrcholné podujatie svojho druhu 
na Slovensku a jeho víťaz každoroč
ne postupuje na najstarší festival 
neprofesionálneho divadla v  Euró
pe, na Scénickú žatvu. V  novembri 
budeme Falangíru držať palce, aby 
v Liptovskom Mikuláši uspel. 
         -red-  

Práce na výstavbe cyklotrasy Pe
zinská – priemyselný park finišujú. 
Momentálne sa dokončujú časti 
chodníka v  priemyselnom parku 
a dokončuje sa pokládka asfaltu na 
Pezinskej, kde sa postupne inštaluje 

aj nové verejné osvetlenie. Potom 
ešte cyklotrasu čakajú finálne prá
ce, ktoré predstavujú sadové úpravy 
a dopravné značenie. 

Počas výstavby sa takpovediac 
„za behu“ muselo vyriešiť viacero 
problémov, okrem iného sa upravo
vali chodníky a spevňovali sa vjazdy 
do firiem, aby spĺňali parametre aj 
pre ťažké vozidlá. 

Už onedlho bude teda cyklistom 
slúžiť nová cyklotrasa, oddelená od 
chodníka i cesty a jasne rozoznateľná 
vďaka svojej červenej farbe. V tomto 

štandarde budú budované aj ostat
né cyklotrasy v  meste. Najbližšie sa 
začne stavať úsek Družstevná – Rad
linského, malo by to byť už túto je
seň.

-lp-/-otano-

Na sídlisku Juh pribudli tri nové 
hnedé kontajnery, stoja na Štú-
rovej, Ľ. Fullu a D. Skuteckého.

Sú presne také isté, do akých sa 
zbiera kuchynský odpad, avšak ich 
označenie hovorí, že sú určené na 
rastlinný odpad. Boli rozostavené 
na základe podnetov obyvateľov 
tejto lokality a sú určené na rastlin
ný odpad z predzáhradiek pri činžia
koch, o  ktoré sa starajú obyvatelia. 
Tieto kontajnery tak plnia rovna
kú úlohu ako hnedé nádoby, ktoré 
majú vo svojich dvoroch obyvatelia 
domov a slúžia sa zbieranie rastlin
ného odpadu zo záhrad (lístie, koná
re, tráva atď).

Upozorňujeme verejnosť, aby si 
ich nepomýlila s kontajnermi na ku
chynský odpad. Oba druhy zberných 
nádob sú viditeľne označené.

Zároveň prosíme obyvateľov, aby 
do kontajnerov na kuchynský od
pad nehádzali obaly z potravín, ako 
sú igelitové alebo papierové vrecká, 
prípadne kartóny.

Medzi biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad patria:

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, 
kávové a čajové zvyšky, starý chlieb, 
vaječné škru  piny, pečivo a cestovi

ny, mäsové a mliečne výrobky, zvyš
ky jedla a kosti, škrupiny z orechov, 
potraviny po záručnej dobe, neskon
zumované zostatky pokrmov a po
tra vín rastlinného a živočíšneho pô
vodu.
Do biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu nepatria:

oleje, nescedené polievky, zvyš
ky potravín s obalom, zelené odpa
dy, lístie, drevo, drevený odpad, po

pol, burina, kvety, uhynuté zvieratá, 
trus zvierat.
Do nádob s označením BIO (pri 
domoch) a RASTLINNÝ ODPAD 
(na sídlisku Juh) patrí:

lístie, konáre, tráva.
Nepatria do nich zvyšky jedál, kto
ré sa zbierajú do nádob s označe ním 
biologicky rozložiteľný odpad z ku
chyne.

-lp-/-otano-

Cyklotrasa Pezinská –priemyselný park je vo finále

 Prečo sú na sídlisku Juh  rovnaké kontajnery 
ako  na kuchynský odpad,  ale sú označené 
ako „rastlinný odpad”?

 Macek ide  na celoštátnu
 prehliadku

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

PÝTAT e  SA:
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Rakárenská
Ulica je pomenovaná po historic-

kom objekte, ktorý sa v našom mes-
te zachoval do dnešných čias, ale 
mnohí Malačania o tom ani netušia. 
Rakárňa – tak starí Malačania volali 
miesto v okolí rybníkov číslo 3 alebo 
4, v ktorých bola čistá voda a chovali 
sa tam raky. Kedy sa začala táto 
lokalita takto označovať, nie je zná-
me, ale isté je, že to bolo najneskôr 
v  19. storočí. Po dlhý čas bola ma-
lacká rakáreň vôbec jediná v celom 
Československu, hovorí o tom Chyti-
lov mestopis z roku 1930.

Rovnako dávnu históriu má aj 
samotná Rakárenská ulica. „V minu-

losti k nej viedla tzv. nová vývratská 
cesta. Pokračovala od rakárne ďalej 
až k pálffyovskému zámku Vývrat, 
nachádzajúci sa pod Vysokou. V sku-
točnosti boli podľa pamätníka dve 
cesty, ktoré išli vedľa seba. Jedna pre  
Pálffyovcov a druhá pod ňou pre os-
tatných. Cesta mala meno aj Ra-
kárenská. Začínala sa v Malackách na 
Rádku na dnešnej Rakárenskej ulici. 
Dnes tadiaľ k rakárni priama cesta ne-
vedie, pretože v 70. rokoch 20. storočia 
ju presekla diaľnica,“ uviedol v článku 
pre Malacké pohľady historik Martin 
Macejka. 

Pri rakárni sa nachádzalo viacero 
stavieb. Boli tam napríklad dve píly 
– stará a nová – ktoré poháňala voda 

z  Maliny. Okrem nich tam boli štyri 
hájovne, v ktorých sídlil personál sta-
rajúci sa o lesy a rybníky. V Pálffyov-

skej kmeňovej knihe sa spomínal aj 
rakárenský panský majer. Podľa via-
cerých archívnych materiálov bola 
na rakárni aj tehelňa, jej fotografie 
sa však nedochovali. Stavby tam stá-
li ešte v polovici 20. storočia, no ako 
píše Martin Macejka, dnes už neexis-
tujú a zostali len rybníky. 

Rastislavova
Ulica je pomenovaná po legen-

dárnom vládcovi Veľkej Moravy Ras-
tislavovi. Na našom území vládol 
v rokoch 846 až 870, za jeho vlády na 
Veľkú Moravu prišli solúnski vieroz-
vestcovia Cyril a Metod. 

V roku 846 ho na veľkomoravský 
trón dosadil východofranský kráľ Ľu-

dovít II. Nemec. Jeho vláda na Veľkej 
Morave však nebola len taká pokoj-
ná, ako sa o tejto epoche našich de-
jín traduje. Poznačili ju viaceré boje 
a vojny.

Do histórie sa Rastislav zapísal aj 
ako panovník, za ktorého vlády Cyril 
a Metod prišli v rámci Byzantskej mi-
sie na Veľkú Moravu. Ba čo viac, bol 
to práve Rastislav, kto napísal pápe-
žovi prosbu, aby vyslal na naše úze-
mie učiteľov, ktorí by školili kňazov 
i široký ľud ku katolíckej viere. Záver 
jeho vládnutia priniesol čiastkovú 
stagnáciu Veľkej Moravy, pretože ani 
návšteva Cyrila a Metoda nedokáza-
la odvrátiť fakt, že sa veľkomoravské 
sily nemohli brániť východofran-
ským útokom. Hoci solúnski bratia 
zmenili mentálne nastavenie oby-
vateľov, v roku 870 sa Veľká Morava 
po zrade najbližšieho Rastislavov-

ho spojenca, nitrianskeho kniežaťa 
a vlastného synovca Svätopluka, do-
stala pod východofranskú okupáciu. 

Rastislav je aj napriek tomu osob-
nosťou našich dejín, v pravoslávnej 
cirkvi je dokonca kanonizovaný. Ras-
tislavovu ulicu v Malackách nájdete 
v  husto zastavanej lokalite pri Moj-
mírovej, Svätoplukovej a Vlastenec-
kej. Vedie rovnobežne s Veľkomorav-
skou.

Pribinova
Pribina bol prvým historicky zná-

mym kniežaťom priamych predkov 
dnešných Slovákov. V rokoch 825 až 
833 ako posledné knieža viedol sa-
mostatné Nitrianske kniežactvo. Me-

nej známy je fakt, že od roku 840 až 
do svojej smrti v roku 861 bol prvým 
vládcom tzv. Blatenského kniežactva 
(iné názvy: Panónske, Zadunajské) 
na území dnešného Maďarska. 

Pribina vstúpil do dejín okrem 
iného aj tým, že už v  roku 828 dal 
postaviť prvý kresťanský kostol na 
našom území. Vysvätil ho salzbur-
ský arcibiskup Adalram. O  tom, či 
bol Pribina kresťanom, však nie sú 
dôkazy. Informačné zdroje sa vo vše-
obecnosti prikláňajú k  tomu, že bol 
sprvoti pohanom, avšak neskôr mo-
hol byť naklonený kresťanstvu, a  to 
najmä vďaka vplyvu svojej manželky 
a kontaktom s Bavormi. 

V roku 833 Pribinu z Nitrianskeho 
kniežactva vyhnal Mojmír. Kniežac-
tvo prešlo pod správu Veľkej Mora-
vy a Pribina sa stal vládcom spomí-
naného Blatenského kniežac tva. 
Správu tejto oblasti dostal od Ľudo-
víta Nemca, jeho sídlo bolo v  Blat-
nohrade (dnes  Zalavár,  asi 9  km  
od Balatonu). Jeho kresťanská orien-
tácia sa v  tomto období prejavila 
tým, že okolo Blatnohradu nechal 
postaviť minimálne 15 svätýň a kos-
tolov.

Pribinova ulica v Malackách sa za-
čína pri AFK na Záhoráckej. Pretína 
ulicu 1. mája a Kukučínovu. 

Radlinského
Andrej Ľudovít Radlinský bol slo-

venský rímskokatolícky kňaz, peda-
góg, jazykovedec, novinár a spisova-
teľ. Narodil sa 8. júla 1817 v  Dolnom 
Ku bíne do rodiny netere Antona 
Ber noláka, čiže do národne uvedo-
melej rodiny. Študoval na gymnázi-
ách v Kremnici a v Ružomberku, ne-
skôr teológiu v Bratislave, Trnave a vo 
Viedni. Je úzko spätý so záhoráckym 
mestečkom Kúty, kde 18 rokov pôso-
bil ako farár (1861–1879).

Svoje pronárodné aktivity presa-
dzoval najmä prostredníctvom časo-
pisov a spolkov, ktoré spoluzakladal –  
Ženský spolok, Slovenská beseda, 
Sporiteľnica kresťanského milosrden-
stva. Bol tiež členom pronárodného li-
terárneho spolku Tatrín. Vydával aj ča - 
sopisy, ktoré sa orientovali na kres-
ťanské a národné témy, ako napr. Cy-
ril a Method, vo Viedni vydával spo-
lu s Gabrielom Lichardom Slovenské 
noviny. Aby ho vláda dostala z  cen-
tra národného diania, preložili ho do  
Kútov. Aj tam však pokračoval vo svo-
jich aktivitách, stále vydával časo pis 
Cyril a  Method a  dlhodobo sa sna - 
žil o založenie celonárodného nábo-
ženského Spolku sv. Vojtecha.

Andrej Radlinský je najväčšou his-
torickou osobnosťou Kútov, ktorých 
obyvateľom pomáhal, a to nielen du-
chovne. „Pomohol získať Kútom jar-
močné právo, pomáhal obyvateľom aj  
materiálne pri častých požiaroch, zalo-
žil čítací a priemyselný spolok, podpo-
roval ochotníckych divadelníkov,” píše 
sa na stránke fary v Kútoch. Tá sa stala 
prvým kolektívnym členom Matice 
slovenskej, ktorú Radlinský spoluza-
kladal. Zomrel náhle ako 61-ročný 
v Kútoch, kde je aj pochovaný, a pred 
miestnym kostolom má postavenú 
sochu.

Radlinského ulicu v  Malackách 
nájdete v centre smerom na železnič-
nú stanicu.

Text: M. Binčík, 
foto: J. Hargaš, S. osuský

[14]

Súsošie Andreja Radlinského v Kútoch
 Zdroj: Wikipedia 

Rakáreň Zdroj: Malacké pohľady Knieža Rastislav Zdroj: Wikipedia

Socha kniežaťa Pribinu v Nitre.
Foto: L. Luppa

Radlinského ulica

Rakárenská ulica

Rastislavova ulica Pribinova ulica
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 Festival Zejdeme sa
 na hambálku je späť

Po prestávke sa opäť „zejdeme” na divadelnom festivale v  Malackách. od stredy  
22. septembra do soboty 25. septembra sa môžete tešiť na príval divadelného umenia 
a dobrej zábavy. nebude chýbať ani obľúbený divadelný jarmok na nádvorí malacké - 
ho kaštieľa.

Najprv vyhlásenie Slovenského štátu (14. 
marca 1939),  o  deň neskôr nemecká armáda 
okupuje české územie a vzniká Protektorát Če-
chy a Morava. Následne Nemci prekročia na via-
cerých miestach moravsko-slovenskú hranicu, 
v prípade Záhoria to bolo z Lanžhota cez Kúty 
(ďalej smer Malacky, Plavecký Štvrtok, Lozorno, 
Pernek až po obce na východnom úpätí Ma-
lých Karpát) a z Hodonína cez Holíč (ďalej smer 
Šaštín a Senica).

Čo prilákalo nemcov na Slovensko
Nemeckú stranu lákali vojenské objekty, kto-

ré československá armáda budovala v  medzi-
vojnovom období. Medzi nimi boli letisko v Ku-
chyni (v dokumentoch uvádzané ako Malacky 
– Nový dvor, prípadne len Nový dvor), delostre-
lecké cvičisko v Plaveckom Podhradí či kasárne 
v Malackách. Nemci mali záujem aj o zbrojársky 
priemysel na Považí a v neposlednom rade tu 
bol aj vojensko-strategický záujem. Obsadením 
územia západne od Karpát (Malých aj Bielych) 
si vytvárali akúsi nárazníkovú zónu, ktorá ich 
chránila pred prípadným útokom z  východu. 
Karpaty mali hrať úlohu prírodnej hranice.

Istý čas hrozilo, že by obsadené územie pri-
padlo nacistickému Nemecku vo forme ďalšie-
ho protektorátu, alebo by sa pripojilo k existujú-
cemu Protektorátu Čechy a Morava. To sa nako-
niec nestalo. Dalo by sa povedať, že to „vyriešilo” 
podpísanie Ochrannej zmluvy. V nej sa uvádza, 
že nemecká armáda má možnosť využívať vo-
jenské objekty a budovať nové na vymedze-
nom území západne od Malých a Bielych Kar-
pát. Slovenská strana mala byť ústretová. Zmlu-
va de facto vyjadrovala závislosť Slovenského 
štátu od hitlerovského Nemecka.

nariadenia spôsobili zmätok
Po vzniku Slovenského štátu boli českí vojaci 

odzbrojovaní a odovzdaní do nemeckých rúk.  
Pôvodne mal ich transport prebiehať od 17. mar-
ca 1939 a do piatich dní nemal byť na Slovensku 
ani jeden český vojak. Tento plán nevyšiel pre 
vstup nemeckých vojsk na slovenské územie. 
V následnom zmätku boli niekde okrem Čechov 
odzbrojení aj Slováci, prípadne Čechov od-
zbrojili, ale nechali v službe, alebo ich odzbrojili, 
následne ozbrojili a potom znovu odzbrojili.

Zo zamestnania sa prepúšťali aj civilisti čes-
kej národnosti. Prepúšťanie zjavne nabralo 
rých le tempo, čo zapríčinilo kopu sťažností na 

nemeckom veliteľstve. To požiadalo okresné-
ho náčelníka a  úrady, aby Čechov prepúšťali 
k neskoršiemu dátumu. Mali tak získať viac ča-
su na vybavenie potrebných dokladov. Či túto 
prosbu zamestnávatelia rešpektovali, sa nevie.

každodenný život v čase okupácie
Bežný život mal podľa Nemcov pokračovať 

tak ako dovtedy. Prvé pokyny pre civilný život 
určovali výmenný kurz medzi markou a  koru-
nou, stanovovali záverečnú hodinu podnikov či 
zakazovali zhromažďovanie, združovanie a noč-
né vychádzanie. Zo zákazu vychádzania mali vý-
nimku lekári či železniční úradníci.

Novinkou po príchode Nemcov bola aj zme-
na smeru jazdy. Odvtedy sa na našom území 
začalo jazdiť vpravo. Koncom marca 1939 bolo 
na pár dní obmedzené aj cestovanie vlakom na 
trase Bratislava – Kúty. Byrokratické komplikácie 
nastávali napríklad pri vycestovaní do zahrani-
čia alebo pri návrate na Slovensko.

v školách boli namiesto detí vojaci
Keďže vojenské objekty Nemcom kapacitne  

nestačili, často využívali školské budovy. Dneš-
ná Základná škola Dr. Dérera v Malackách slúžila 
ako sídlo veliteľstva. Obsadené bolo napríklad  
i Gymnázium v  Skalici či Obecná škola v Per-
neku. Nemeckí vojaci zvykli zanechať materiál-
neškody, prípadne zhabali inventár. O finančnú 
náhradu sa príliš nestarali. Napriek tomu sa vy-
skytla aj jedna z mála výnimiek, ktorú dosved-
čuje záznam z Perneka. Podľa neho sa nemeckí 
vojaci pri odchode zastavili na obecnom úrade, 
kde zaplatili za škody.

Gestapo v akcii aj v Malackách
Okrem nemeckej armády na Slovensku na 

krátky čas pôsobilo gestapo (tajná štátna polí-
cia). Okrem administratívnej činnosti vykonáva-
lo aj perzekúcie voči židom, komunistom a so-
ciálnym demokratom. Výsluchy a zatýkania boli 
aj v Malackách. Už deň po príchode gestapa do 
tejto oblasti pozatýkalo 11 vytypovaných osôb 
zo židovskej komunity a komunistickej strany.

Po odchode gestapa začiatkom apríla 1939 
väčšinu zatknutých pustili. Civilná správa a col-
né orgány sa stiahli ešte predtým. Do konca dru-
hej svetovej vojny tu nakoniec zostala „len” ne-
mecká armáda a jej pridružené jednotky (napr. 
nemecká vojenská polícia).

Text a foto: P. Arpášová

 Stretnutie s históriou
 pripomenulo nemeckú
 okupáciu Záhoria

vybavovanie povolenia na odchod do zahraničia, zákaz vychádzania či obmedzená  
doprava a prepúšťanie občanov českej národnosti zo zamestnania. To je len zlomok 
toho, čo sa dialo na území Záhoria v marci 1939, keď túto oblasť okupovala nemecká ar - 
máda. Ako to vyzeralo, priblížil Adam Bielesz. Prednáška bola súčasťou cyklu Stretnu-
tie s históriou, ktorú organizovalo Mestské centrum kultúry Malacky za podpory Bra ti-
slavského samosprávneho kraja.

13. ročník festivalu Zejdeme sa na ham-
bálku otvorí domáci súbor divadlo na 
hambálku so svojou prvotinou Ženský 
zákon v záhoráčtine. Túto obľúbenú komé-
diu v  úprave bratov Moravčíkovcov hrávajú 
malackí ochotníci už 19. rok. Na festivale sa 
predstaví aj ďalšia stálica, Túlavé divadlo, 
s titulom Štvrtá tretina. Diváci sa môžu te-
šiť na ka baretné predstavenie komediálne - 
ho dua Jakub Nvota a Kamil Žiška, ktorí sa 
budú venovať pre divadlo trošku netypickej 
téme – športu.

Piatkový program bude patriť herečkám 
z Divadla DIVA Bratislava. Andrea karnaso-
vá, Bibiana ondrejková a Andrea Zimá-
nyi-Profantová predvedú úspešnú hru 
chorvátskeho autora Mira Gavrana všetko 
o  ženách. Toto predstavenie je sondou do 
ženskej duše – nahliadne do ženských živo-
tov od škôlky až  po dôchodok.

Čerešničkou festivalu bude obľúbený 
Hambáljarmok, ktorý sa bude konať v  so-
botu 25. septembra od 14.00 do 22.00 h na 
nádvorí malackého kaštieľa. Divadelný jar-
mok sa tentoraz spojí s  ďalším obľúbeným 
podujatím, bábkovým festivalom Bábkové 
žihadlenie. Sobota tak prinesie zábavu pre 
malých aj veľkých. Pre deti budú priprave-

né tri predstavenia súborov z Prahy, Anima 
candida Praha (kde prespávajú rozpráv-
ky), Bilbo compagnie Praha (Maringotka) 
a Basta-fidli Praha (Princezná z obrázku). 
Nebudú chýbať ani chodúliari, žongléri, tvo-
rivé dielne, detské hry či hambálkovská „ftip-
ná” kaša. Dospelých divákov zabaví zázrač - 
ný divadelný hambálkomat a  možno príde  
aj Elvis Presley. Vstup na sobotňajší program 
je voľný.

Vstupenky na jednotlivé predstavenia 13. 
ročníka obľúbeného festivalu sa budú dať  
kúpiť osobne v pokladni kina alebo elek-
tronicky cez stránku www.mckmalacky.sk.

Keďže sa zatiaľ nevie, aké opatrenia budú 
platiť v Malackách v čase festivalu, predpre-
daj sa začína až 17. septembra. Kto si chce 
vstupenky zabezpečiť v predstihu, môže na-
písať mail na mck@mckmalacky.sk. Poduja-
tie sa koná podľa platných epidemiologic-
kých opatrení.            Mck Malacky

Festival sa uskutoční vďaka finančnej pod pore 
mesta Malacky, Bratislavského samosprávne-
ho kraja  a  Na dácie  ZSE.
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Športové leto 2021 v  bowlingu 
úspešne zavŕšil turnaj v BBM Malacky. 
Seniori z Denného centra sa pripra-
vovali a trénovali každý týždeň po tri 
hodiny pod odborným dohľadom. 
Prvé miesto v  kategórii žien si od-
niesla Lýdia kolandrová, druhá bo- 
la An na osuská a  tretia Margita 
Maier. V kategórii mužov sa z prvé-
ho mie sta tešil František osuský, 
druhý skončil Ľubomír dúnar a tretí 
Miroslav vereš.

Na záverečnom turnaji bol prí-
tomný aj primátor mesta Juraj Říha. 

Seniorom vyjadril obdiv a ocenil hú-
ževnatosť, s  akou dokážu skĺbiť čas 
starostlivosti o  vnúčatá, domácnosť 
a šport. Seniorom sa bowling tak vryl 
do sŕdc, že si nevedia bez neho pred-
staviť svoj život. Je to už štvrtý rok, 
čo sa kolektív žien a mužov podujal 
trénovať Jozef Smolinský. Patrí mu za 
to veľká vďaka. Najbližšie sa stretne-
me s  našimi rovesníkmi z  bratislav-
skej Dúbravky. Svoje sily si zmeriame 
vo štvrtok 23. septembra o  14.00 h 
v BBM na Priemyselnej ulici.

Text a foto: v. Jahodová

S tichou spomienkou 
k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky
sa za Teba modlíme.
Život Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach 
zostávaš s nami žiť. 
30. septembra si 
pripomíname 7. vý-
ročie úmrtia náš ho milovaného syna 
Martina Jurkoviča z Malaciek. S lás-
kou spomínajú rodičia a sestry.

Milované srdce prestalo biť... 
21. septembra sme si pripomenuli  
nedožitých 70 rokov pána Ivana 
Ha bu z Malaciek a 10. októbra si pri- 
 pomenieme prvé výročie jeho úmr-
tia. Prosíme vás o tichú spomienku. 
Part nerka Darina a rodina.

13. septembra sme spomínali na 
nedožitých 91 rokov našej milova-
nej mamičky, babičky a prababičky 

oľgy Medlenovej a 17.  septembra 
sme spomínali na nedožitých 100 
rokov nášho milovaného tatka, ded-
ka a  pradedka  Rudolfa Medlena. 
S  úctou a  láskou spomínajú dcéry 
Marcelka a  Danka s rodinami. Kto 
ste ich po znali, venujte im tichú spo - 
mienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM / INZERCIA

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Milá naša mama, 
babka a  prababka 
Mária Boreko vá, že- 
 láme Ti všet ko naj - 
lepšie k Tvojim krás- 
nym 88 rokom, ktoré 
si oslávila 8. septem-

bra. Želáme Ti veľa zdravia, lásky 
a spokojnosti. K vinšu sa pripájajú 
Dana a Hana s rodinami, vnúčatá  
a pravnúčatá.

30. septembra sa  
pani Hermína La-
budová dožíva  
krásnych 101 rokov.  
Všetko najlepšie 
k  narodeninám, 
veľa zdravia, lásky 

a spokojnosti jej želajú deti s rodi-
nami. Prapravnúčatká Saška a Júlia 
bozkávajú.

BLAHoŽELAnIA

ospravedlnenie: 
V spoločenskej kronike v pred chá dzajúcom vydaní Malackého hlasu sme 
nesprávne uviedli priezvisko Márie Konczovej. Mladoman želom Márii  
a Mi ro slavovi Sklenákovcom sa ospravedlňujeme.

SPoMIEnkY

Mária Konczová a Miroslav Sklenák
Nikola Hurtová a Michal Hrehuš
Jana Hrubá a Peter Cintula

PovEdALI SI  áno

Terézia Kovaničová, Jablonové
Paulína Staňková, Malacky
Viera Danielová, Lozorno
Irena Galbová, Gajary
Viera Frialová, Malacky 
Anna Hrubá, Gajary
Jaroslav Sabol, Malacky
Terézia Sekáčová, Malacky
Milan Šarkőzy, Studienka
Jozef Cauner, Malacky
Veronika Míšaná, Malacky
Pavel Kopča, Plavecký Štvrtok

oPUSTILI náS Seniorské leto 
s bowlingom
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Organizátori urobili oproti minu-
losti niekoľko zmien a opatrení. Ten-
to rok zrušili kategóriu rodičov s deť-
mi, chýbal tiež tradičný zoskok pa-
rašutistov, odovzdávanie diplomov 

či žrebovanie cien. Zámerom bolo 
zrých lenie priebehu pretekov a  ob-
me dzenie zoskupovania pretekárov  
v priestore cieľa. Zostali však účast-
nícke listy. Účastníci si môžu tohto-

ročné listy odložiť a veríme, že o rok 
budú opäť odmenení všetci, kto-
rí pred ložia účastnícke listy aspoň  
z troch ročníkov behu.

Štartovať mohli žiaci a študenti, 
ktorí v  súčasnosti navštevujú ško ly, 
a u dospelých platilo už známe OTP  
(očkovaní – testovaní – tí, čo ochore-
nie prekonali). Hoci bola účasť obme-
dzená, aj tak sa na štart postavilo 232 
pretekárov v 12 kategóriách. Okrem 
Malačanov bežali pretekári i z ďalších 
7 miest a obcí. Pokojný priebeh behu 
– tak ako vždy – pomohli zabezpe-
čiť príslušníci Policajného zboru SR 
a Mestskej polície Malacky.

Pred štartom si všetci účastníci vy- 
počuli štátnu hymnu, položili sym-
bo lickú kyticu k pamätníku SNP a mi-
nútou ticha si uctili pamiatku jednej 
zo zakladateliek tohto i  ďalších be- 
 hov či iných športových podujatí  
v na šom meste Márie Trenčíkovej, 
ktorá nás nedávno opustila.

Prví traja v každej kategórii získa - 
li vecné ceny venované mestom a or-
ganizátori tradične odmenili i  naj-
mladšieho a  naj staršieho účastníka. 
Pri odovzdávaní cien sa k pretekárom 
prihovoril zástupca primátora Milan 
Ondrovič. Všetci, čo dobehli do cieľa, 
si domov odniesli medailu od hlav-
ného partnera pretekov Raiffeisen 
Bank. Sponzorsky podujatiu pomoh-
la i firma Ju nior.

Text: A. Pašteka, 
foto: P. Arpášová a J. Hargaš

vÝSLEdkY

Žiačky 1.–2. ročník
1. Romana Habová, SŠ sv. Františka Assiského, Malacky
2. Mariana Habová, SŠ sv. Františka Assiského, Malacky
3. Adela Závodná, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky

Žiaci 1.–2. ročník
1. František Klíma, ZŠ Záhorácka, Malacky
2. Metod Benka, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
3. Albert Šulík, SŠ sv. Františka Assiského, Malacky

Žiačky 3.–4. ročník
1. Júlia Kuchynková, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
2.  Adriana Šarníková, SŠ sv. Františka Assiského, Malac 

ky
3. Tamara Kožuchová, ZŠ Záhorácka, Malacky

Žiaci 3.–4. ročník
1. Teodor Janko, ZŠ Štúrova, Malacky
2. Oliver Novotný, SŠ sv. Františka Assiského, Malacky
3. Teo Vozár, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky

Žiačky 5.–6. ročník
1. Melisa Spustová, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
2. Nela Šnegoňová, Gymnázium Malacky
3. Natália Glembusová, ZŠ Záhorácka, Malacky

Žiaci 5.–6. ročník
1. Dominik Vozár, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
2. Kristián Havlík, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
3. David Šišolák, SŠ sv. Františka Assiského, Malacky

Žiačky 7.–9. ročník
1. Laura Holická, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
2. Laura Sedláková, ZŠ Zahorácka, Malacky
3. Hana Hladíková, SŠ sv. Františka Assiského, Malacky

Žiaci 7.–9. ročník
1. Adam Boškovič, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
2. Milan Krivák, ZŠ Závod 
3. Matúš Nehyba, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky

dorastenky
1. Sára Bilkovičová, SŠ Ochrany os. majetku Bratislava 
2. Timea Michalovičová, Gymnázium Malacky
3. Timea Morávková, Gymnázium Malacky

dorastenci
1. Peter Prokop, SŠ sv. Františka Assiského, Malacky
2. Ivan Sedlák, Gymnázium Malacky 
3. Adam Gašpar, Gymnázium Malacky

Ženy
1. Ivana Petrovičová, Malacky
2. Monika Hudecová, Bratislava
3. Ivana Penciaková, Plavecký Štvrtok

Muži
1. Ján Beňa, AC Malacky
2. Patrik Olexa, Malacky
3. Vladimír Cích, Malacky

najmladší pretekár – Eva Némethová, 5 rokov
najstarší pretekár – František Klíma , 69 rokov

Počas vášho takmer desaťroč-
ného pôsobenia v Fc MA ste hrali 
pod mnohými trénermi. S ktorým 
sa vám pracovalo najlepšie?

So všetkými sa mi pracovalo výbor-
ne, každý ma veľa naučil. Či už Peter 
Iffka, Dušan Rupec starší, Štefan Hor-
ný, Branislav Juhás a  Pavol Michalo - 
vič. Chcem im za to veľmi pekne poďa-
kovať.

na ktorý zápas za Malacky má-
te najkrajšie spomienky?

Bolo ich veľmi veľa, najmä pri po-
stupe zo VI. až do III. ligy. Pekný bol zá-
pas s Interom Bratislava, kde sme do-
ma vyhrali 2:1, napriek tomu, že sme 
mali vylúčeného spoluhráča.

Prakticky počas celého pôso-
benia ste hrali v obrane. nelákalo 
vás niekedy ísť trochu dopredu?

Občas áno, ale najlepšie som sa  
cítil v obrane.

ktorého bývalého spoluhráča 
z Malaciek považujete za najtalen-
tovanejšieho?

Je ich veľmi veľa talentovaných. 
Aktuálne sa mi páči, ako hrá a pracuje  
na sebe Patrik Kaňka.

Svoje kroky ste namierili do Ra-
kúska...

Mám 37 rokov a  môj futbalový 
život sa blíži do dôchodku. Prišla mi 
výborná ponuka a vzhľadom na môj 
vek aj na to, že som v Malackách do-
siahol veľmi veľa, využil som túto po-
nuku a chcem vyskúšať aj pôsobenie 
v Rakúsku.

S Fc Malacky ste dokázali viac-
krát postúpiť do vyššej súťaže, 

ale zažili ste aj zostupy. ktorý 
mo ment bol pre vás zo športovej 
stránky najnáročnejší?

Najnáročnejší bol moment pri zo-
stupe Malaciek z III. do IV. ligy. 

Čerešničkou na vašej kariére je 
nominácia do najlepšej jedenást-
ky III. ligy v roku 2019, hoci sa ju 
Malackám nepodarilo vyhrať. 
Myslíte si, že aktuálny tím má šan-
cu tešiť sa z majstrovského titulu 
už v tejto sezóne? 

Myslím si, že tento rok ešte nie, ale  
v budúcnosti určite áno, keďže v Ma-
lackách sú skvelí tréneri, hráči a vede-
nie klubu.

Ste jediný hráč, ktorý v  klu-
be pô sobil od jeho vzniku v roku 
2013. S  akými predstavami ste 
vtedy nastupovali?

Cieľom bolo najmä obnoviť fungo-
vanie futbalu v Malackách a postup zo 
VI. do V. ligy. Následne sme chceli každý 
rok postupovať vzhľadom na možnosti 
klubu do čo najvyššej súťaže. Som veľ-
mi šťastný, že sa nám to s  výbornou 
partiou podarilo a postúpili sme spolu 
zo VI. až do III. ligy. Všetkým sa chcem 
veľmi pekne poďakovať za príjemne 
strávený spoločný čas pri futbale v Ma-
lackách. Držím všetkým palce, aby spl-
nili ciele, ktoré si predsavzali.

Štefanovi kovárikovi ďakuje-
me za roky strávené v  drese Fc 
Malacky. v  ďalšej futbalovej ka-
riére i v osobnom živote mu želá-
me veľa úspechov.

Za rozhovor ďakuje M. Binčík. 
Foto: archív 

Legenda malackého futbalu 
Štefan kovárik končí: 

Malackám vždy
budem držať palce

obranca Šte-
fan kovárik, 
ktorý hral 
v  Fc Malac-
ky od jeho 
vzniku v  roku 
2013 až do 
konca uply-
nulej sezóny, 
sa pred tou 
a k t u á l n o u 
rozlúčil s  Ma-
lackami. v ka-
riére pokraču-
je v rakúskom 
klube Sv Ber-
gern. Malac-
kému hlasu 
poskytol roz-
hovor, v  kto-
rom hodnotí 
svoje pôsobe-
nie v  milova-
nom klube.

 úspešný 38. ročník 
večerného behu zdravia – 

 Behu vďaky SnP
Po ročnej prestávke, spôsobenej epidemickou situáciou, sa v piatok 
10. septembra uskutočnil 38. ročník večerného behu zdravia – Behu 
vďaky SnP. organizátormi boli mesto Malacky, cvČ a ZŠ dr. J. dérera, 
záštitu prevzala komisia športu a mládeže MsZ. Spoluorganizátormi 
boli Ac Malacky, Ad Hoc a dobrovoľný hasič ský zbor v Malackách.

 Rozbehli sa súťaže 
 hádzanárov

Malacké hádzanárske tímy mužov odštartovali svoje ligové zápasy v se-
zóne 2021/2022. Naše mesto má tím v extralige (Záhoráci Stupava/Malacky) 
a dvojnásobné zastúpenie v I. lige (Záhoráci Stupava/Malacky B a Štart HC 
Smartpoint Malacky). A-tím prehral oba prvé extraligové zápasy. Za sebou 
už máme aj prvoligové malacké derby, v  ktorom zvíťazil Štart HC Smart-
point.
extraliga, 1. kolo: MŠk Považská Bystrica – Záhoráci A 35:23
extraliga, 2. kolo: Záhoráci A – Hc Sporta Hlohovec 25:33
I. liga, 1. kolo: Záhoráci B – Štart Hc Smartpoint  24:31              -lp- 
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V tomto vydaní Malackého hlasu 
sa zameriame na majstrovstvá At
letického zväzu Bratislavy v  päťboji 
mladších žiakov a žiačok, na atletický 
dvojboj v Košiciach a na finále Atle
tickej ligy mužov a žien v Šamoríne.

V  Malackom hlase o  dva týždne 
pri nesieme informácie o  Čokoládo
vej tretre v Košiciach a Ostrave, o maj 
 strovstvách Slovenska v  päťboji ml.  
žiakov a  žiačok a  o  majstrovstvách 
Slovenska v  atletike do 23 rokov 
a  st. žiakov. Môžeme prezradiť, že 
máme zlatých šampiónov Mareka 
Ondrovi ča, Terezu Beňovú a  šta
fetu 4x 300 m v  zložení Karen Grí
ge lová, Hana Zálesňáková, Laura  
Vrabčeková a Tereza Beňová. O ich  
skvelých výkonoch napíšeme po
drob nejšie nabudúce.

Majstrovstvá kraja v päťboji 
mladších žiačok a žiakov 

Podujatie bolo generálkou na maj 
strovstvá republiky. Päťboj v tejto ve  
kovej kategórii sa skladá z  behu na  
60 m prekážok, skoku do diaľky, be 
 hu na 60 metrov, hodu kriketkou a be  
hu na 600 m. Skvelú formu potvrdili 
ví ťa zi Hana Zálesňáková a Teodor 
Vo lek. Striebro si vybojoval Alex 
Houndjo a bronzové medaily pridali 
Lea Pauková a Šimon Nehyba. Da
rilo sa aj os tatným členom AC Malac
ky, ktorí si vylepšili osobné rekordy  
a otestovali si úroveň svojej všestran
nosti.

Z výsledkov AC Malacky:
1. Hana Zálesňáková
3. Lea Pauková

4. Michaela Kováčiková
5. Regina Slezáková
6. Dominika Hustá
8. Andrea Mrázová
10. Viktória Pauková

1. Teodor Volek
2. Alex Houndjo
3. Šimon Nehyba
5. Martin Šnegoň

JBL JUMP FEST – atletický dvojboj
V  krásnom prostredí pri Dóme 

sv. Alžbety v  Košiciach bojovali žia
ci v  atletickom dvojboji, ktorý po
zostával z behu na 60 m a skoku do  
diaľky. Klub AC Malacky získal 7 me
dailí. Cenné kovy vo svojich vekových 
ka tegóriách získali Hana Zálesňá
ková, Matias Michalovič (obaja 
zlato), Šimon Nehyba, Viktória 
Pauková, Richard Mráz, Júlia Januš 

(všetci strieb ro) a Simona Prvoničo
vá (bronz). Ne stratili sa ani ďalší, na 
4. mieste skončili Dominka Hustá, 
Andrea Mrázová a Jakub Pauko, na 
5. mieste boli Amélia Zelenáková 
a  Viliam Straský. Mladým atlétom 
osobne zablahoželali naši olympio 
nici sestry Velďákové a Ján  Volko.

Atletická liga mužov a žien 
Do finále v Šamoríne sa prebojo

val Malačan Marek Ondrovič. V dre
se Slávie UK Bratislava vybojoval 3. 
miesto v behu na 3000 m prekážok 
a  v  súťaži tímov, takisto za Sláviu, 
skončil na 6. priečke. Tieto umiest
nenia boli predzvesťou skvelých 
Ma rekových výkonov na neskorších 
majstrovstvách Slovenska, kde získal 
zlato a bronz.

Text: P. Filip, V. Handl, lp, 
foto: S. Slezáková, AC Malacky
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Malacký rodák Samuel Mráz, 
ktorý len nedávno skompleti
zoval svoj prestup z talianske
ho Empoli do mužstva tamoj
šej Serie A Spezia Calcio, bude 
minimálne v  aktuálnej sezóne 
hosťovať v Slovane Bratislava. 

Slovenský majster a jediný účast
ník európskej futbalovej jesene z na
šej krajiny ho získal na ročné hosťo
vanie s opciou na trvalý prestup. 

Samuel Mráz je odchovancom 
Žolíka Malacky, k  veľkému futbalu 
ho priviedla Senica, no naplno zažia
ril až v MŠK Žilina. Práve tam sa mu 
podarilo v sezóne 2017/2018 okrem 
ligového titulu získať aj korunku krá
ľa strelcov. Po neúspešnej anabáze 
v  talianskom Empoli, za ktoré strelil 
v Serii A jediný gól, skúšal šťastie vo 
vtedy druholigovom Crotone Cal
cio, dánskom Bröndby IF či poľskom 
Zaglebí Lubin. Mráz si pričuchol aj 
k seniorskej reprezentácii, má za se
bou aj premiérový gól. 

V  prípade, že sa v  bratislavskom 
klube uchytí, Spezia je ochotná Mrá
za pustiť aj na trvalý prestup. 

Text: M. Binčík, foto: TASR

Svoje sily si zmerali mladí prete
ká ri z Malaciek, Bratislavy, Komárna  
a Pieš ťan. V najmladšej kategórii (Del
fín) vy hrala Linda Šírová z Jaku bova,  
pre tekárka Interu Bratislava. V kate
gó rii mladšieho žiactva pa trilo prvé 
miesto Elle Jung z SJ Sport Malacky. 
Medzi najstaršími dominoval Šimon 
Jung z SJ Sport Malacky, striebor
ný z  nedávnych majstrovstiev sve
ta. Druhé miesto patrilo Oliverovi 
Šírovi z  Jakubova, ktorý preteká 

za Inter Bratislava. Pohár primáto
ra mesta Malacky získal najrýchlejší 
pretekár podujatia, ktorým bol Ši
mon Jung. Ceny najlepším odovzdá
val predseda OVM Benzinol Teamu 
Malacky Emil Jung. Bolo to posledné 
mládežnícke podujatie vo vodnom 
motorizme v  tejto sezóne. Oddiel 
vodného motorizmu ďakuje part
nerom KMV BEV SK, Slovcem a Fyto
pharma.

Text a foto: OVM Malacky

Na majstrovstvách 
SR v  stolnom tenise 
dospelých reprezento
vala na še mesto členka 
MSK Malacky Pav lína 

Rajtoková. V jednotliv
coch obsadila 9. –16. 
miesto a v zmiešanej 
štvorhre spolu s D. Di
kom (Nižná) skončili 

celkovo na 5.–8. mies
te, pričom postup do 
bojov o  medailu im 
prekazil neskorší víťaz
ný pár Puchovanová –  
Brat. Vo štvorhre s bý
valou spoluhráčkou  
P. Tančibokovou (Vie
deň) obsadili taktiež  
5.–8. miesto, keď ne
stačili na prvý nasade
ný pár Kukuľková – Pu
chovanová. P. Rajto ko  
vej blahoželáme a nech 
sa jej  darí  aj  naďalej.

Text a foto: 
MSK Malacky 

Pavlína Rajtoková na 
republikovom šampionáte

 Samuel Mráz posilnil Slovan

Oddiel vodného motorizmu us poriadal 11. septem bra 3. ko lo Sloven
ského pohára vo vodnom motorizme mládeže. Preteky sa uskutočnili 
na tréningovej vodnej ploche SJ Sport v blízkosti Ma laciek.

Vodní motoristi v akcii

MSK Malacky A – Štadión A 17:1
Body: Guman 4,5 / Rajtoková 4,5 / Jo-
simovič 4,5 / Klíma 3,5
Spoje Bratislava – MSK Malacky A 
7:11
Body: Rajtoková 3,5 / Jančí 3,5 / Gu-
man 2,5 / Josimovič 1,5 

Zostava mužského tímu zostáva 
nezmenená: ťahúňom a trénerom 

je bývalý dlhoročný reprezentant 
SR Vladimír Jančí, ďalšími členmi 
sú Ivan Josimovič, Boris Guman  
a František Klíma. Tím dopĺňajú 
naše extraligistky Pavlína Rajtoko
vá a  Natália Kosová, ktoré budú 
striedavo vypomáhať aj v 4. lige mu
žov.

Text a foto: MSK Malacky

Výsledky
futbalistov
FC Žolík
6. kolo
FC Žolík Malacky – PŠC Pezinok 1:0 
Gól: 20. Filip Kusalík

7. kolo  
MFK Rusovce – FC Žolík Malacky 2:0

Po 7 kolách sú Malačania na 7. 
mieste tabuľky III. ligy Bratislavské
ho futbalového zväzu (bilancia 4 vý
hry, 1 remíza a 2 prehry, skóre 10:7). 
Najbližší zápas odohrá naše „áčko“ 
doma v nedeľu 26. septembra o 16. 
hodine proti lídrovi FK Slovan Ivanka 
pri Dunaji.        red

 Medailová žatva
 mladých atlétov

Naše atletické talenty z AC Malacky prežívajú veľmi úspešnú sezónu. 
Po lete sa rozbehlo veľa súťaží, z ktorých si prinášajú medaily aj osob
né rekordy.

Začala sa stolnotenisová 
sezóna

Tím MSK Malacky – zľava Pavlína Rajtoková, Natália Kosová, Boris Guman, František Klima, 
Vladimír Jančí a Ivan Josimovič.

Stolnotenisová sezóna 2021/2022 už má za sebou prvé zápasy. Áčko 
MSK Malacky do 2. ligy úspešne vstú pilo dvoma výhrami po sebe: 
najskôr zdolalo tím Štadión Bratislava a potom si poradilo so Spojmi. 

Zľava H. Zálesňáková, L. Pauková, T. Volek, A. Houndjo, Š. Nehyba

Strieborná J. Januš


