
Okrem vedenia mesta, školy,  far
nosti a  zástupcov samosprávy boli 
na slávnostnom otvorení prítomní 

aj bývalý malacký dekan Ján Hudec 
a bratislavský pomocný biskup Jozef 
Haľko. „Bože, ty nám dovoľuješ sláv-

nostne dať do používania toto dielo 
určené na výchovu a  odovzdávanie 
ľudského poznania. Daj, prosím, aby 
všetci, čo sa tu budú zhromažďovať, 
vždy hľadali pravdu a lásku,” povedal 
v požehnaní biskup Haľko. 

Vekovo zmiešané triedy
Deťom slúžia nové, moderné prie

story, plné farieb a hračiek. Ako nás 

informovala zástupkyňa riaditeľa pre 
materskú školu Martina Ambrušová, 
v troch triedach je spolu 54 detí: „Sú 
vekovo zmiešané, čo je zámer, pretože 
ani v bežnom živote sa nestretávame 
iba s rovesníkmi. Mladšie deti sa môžu 
veľa naučiť od starších, ale funguje to 
aj naopak. Vďaka tomu sa deti lep-
šie adaptujú a  socializujú.” Výchova 
a  vzdelávanie v  cirkevnej materskej 
škole sa koná v tzv. centrách. Zname
ná to, že celá trieda nerobí činnosti 
spoločne, napríklad všetky deti naraz 
nekreslia alebo nemodelujú plastelí
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úVodník

Večer 29. augusta 1944 sa z  rádií  
ozval hlas vtedajšieho slovenského 
ministra obrany Ferdinanda Čatlo  
ša s výzvou, aby nekládli odpor po
stupujúcim nemeckým jednotkám, 
ktoré začali obsadzovať Slovensko, 
a  kto tak urobí, stane sa zradcom. 
O hodinu na to Ján Golian vydal vo
jenským posádkam v mene povsta
leckého Vojenského ústredia doho
vorené heslo „Začnite s vysťahova
ním!” Spustilo sa tak ozbrojené po
vstanie proti nemeckej brannej moci 
a jej  prisluhovačom.

„Vôbec nie je náhodný fakt, že Vo- 
jenské ústredie sídlilo v Banskej Bystri-

ci, čo umožňovalo využívať všetky  
dostupné prostriedky a pod predstie-
ranými zámienkami sústreďovať na  
stredné Slovensko vojenské jednotky,  
zbrane a muníciu, potraviny, zdravot-
nícky materiál, či vytvárať zásoby rôz-
neho druhu. Okrem iného sa z  Brati-
slavy do Kremnice presunul slovenský 
štátny poklad pod zámienkou jeho 
väčšej ochrany a tri miliardy korún zo 
Slovenskej národnej banky do jej filiál-
ky v Banskej Bystrici, na čom mal hlav-
nú zásluhu prvý guvernér Slovenskej 
národnej banky Imrich Karvaš. V plá-
ne sa prirodzene rátalo i s horským te-

 Pripomenuli sme si 77. výročie SnP
V nedeľu 29. augusta uplynulo 77 rokov od vypuknutia Slovenského 
národného povstania. Táto udalosť, keď Slovensko jasne vystúpilo 
proti fašizmu, patrí medzi najvýznamnejšie medzníky našej novodo-
bej histórie. Výročie sme si pripomenuli aj v Malackách.
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nová materská škola
už privítala deti

So začiatkom nového školského roka sa v  Malackách rozšírili  
možnosti predškolskej výchovy detí. Spojená škola sv. Františka 
Assiského sa popri základnej škole a  gymnáziu rozrástla o  svoju 
tretiu organizačnú zložku. Je ňou škôlka, ktorá vznikla rekonštruk-
ciou bývalých priestorov školského klubu, a jej oficiálny názov je 
Materská škola nepoškvrneného srdca Panny Márie. Pokračovanie na strane 3

Festivalový
 a športový 

Začal sa september. Dni sa krátia, 
ráno a  večer je chladno, ale počas  
dňa je stále veľmi príjemne. Príjem-
ný bude určite aj mesiac, ktorého 
väčšiu časť máme ešte pred sebou. 
Základným prívlastkom, ktorý ho 
charakterizuje, je „festivalový”. Za 
sebou máme hudobný festival Ma-
larock a  tie ďalšie nás ešte čakajú. 
Bude to festival filmov o  životnom 
prostredí Ekotopfilm (20. septem-
bra), divadelný festival Zejdeme sa  
na hambálku – aj s tradičným Ham-
báljarmokom (23.– 26. septembra)  
a  bábkový festival Bábkové žihad-
lenie (25. septembra). O  spomína-
ných podujatiach píšeme aj v  tom to 
vydaní Malackého  hlasu.

V  duchu antickej kalokagatie tre- 
ba vyvážene zušľachťovať dušu i telo, 
a preto je tu aj program pre športov-
cov. Po ročnej prestávke opäť prichá-
dza Večerný beh zdravia – Beh vďaky 
SNP. Uskutoční sa už v piatok 10. sep-
tembra popoludní. Pobeží sa po zná-
mej trase od Dérerky cez Zámocký 
park na futbalové ihrisko. Odmenou 
bude nielen dobrý pocit, ale aj vecné 
ceny a  účastnícke listy. Hoci museli 
organizátori zareagovať na súčasnú 
situáciu a  prijať určité obmedzenia, 
už to, že sa beh koná, je malý zázrak. 
Srdečne pozývame širokú verejnosť – 
buď ako bežcov, alebo ako divákov. 
Podrobnejšie informácie o  38. roční- 
ku Behu vďaky SNP nájdete na webe 
mesta www.malacky.sk.

Apropo, šport. Na tomto mieste 
mu sím spomenúť aktuálne majstrov-
stvá Európy vo volejbale mužov, ktoré 
sa konajú v Estónsku. V drese sloven-
skej reprezentácie podávajú výborné 
výkony dvaja Malačania, Peter Mi-
chalovič a  Peter Ondrovič. Malacky 
sú v  Talline prítomné aj inak – keď 
hrajú naši, športovou halou sa rozlie-
ha pieseň Išel Macek. 

Pred nami je teda festivalový aj 
špor tový september. Tešíme sa naň. 

Ľ. Pilzová 
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Mestská spoločnosť Tekos už po
dala na ministerstvo životného pro
stredia žiadosť o dotáciu na výstavbu  
mestskej kompostárne. Jej celková  
požadovaná výška je 2,6 milióna €.  
Keďže mesto nebolo úspešné v pred  
chádzajúcej žiadosti pred vyše ro
kom, projekt kompostárne prepra
covalo a žiadosť o dotáciu je podaná 
znovu. Kompostáreň by mala vyrásť 
na mieste bývalých vodární pri vjaz
de do Malaciek od Plaveckého Štvrt
ka. Mesto tieto pozemky už pred 
ča som kúpilo do svojho vlastníctva, 
vy čistilo ich a  pripravilo na projekt 
nazvaný Areál na spracovanie bio
logicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu. Mestské zastupiteľstvo na 
augustovom rokovaní schválilo pre
nájom týchto pozemkov pre spo
ločnosť Tekos za 1 € ročne, viazaný 
výlučne na výstavbu kompostárne 
(v prípade úspešnej žiadosti o dotá

ciu). „Je našou dlhodobou snahou za-
bezpečiť spracovanie zeleného odpa-
du vrátane novej zákonnej povinnosti 
spracovanie kuchynských odpadov. 
Na území mesta nám chýba koncové 
zariadenie. Vybudovaním mestskej 
kompostárne sa ušetrí na doprav-
ných nákladoch, pretože odpad sa 
momentálne vyváža mimo Malaciek. 
Verím, že tým zároveň zlepšíme triede-
nie odpadu a vďaka tomu dokážeme 
stabilizovať poplatky za odpady,” po
vedal primátor Juraj Říha. Poslanci 
Štefan Hronček, Jozef Mračna a  La
dislav Čas, ktorí sa osobne obozná
mili s už fungujúcou kom postárňou 
v  Prievidzi, ubezpečili obyva teľov 

Juhu, že v lokalite nehrozí riziko zá
pachu. 

Zastupiteľstvo tiež súhlasilo s tým,  
aby mesto predložilo žiadosť o euro
fondovú dotáciu na výstavbu cyklo
trasy Pezinská–Padzelek. Cyklotrasa 
pripojí obytnú zónu Padzelek a ob
chodnú zónu Tesco – Malavia na 
hlavnú cyklotrasu Pezinská–priemy
selný park, ktorá je aktuálne vo vý
stavbe. Mesto bude projekt spolufi
nancovať sumou 14 337 €.

Najbližšie rokovanie MsZ bude 
vo štvrtok 23. septembra. Informá- 
cie budú zverejnené na stránke 
www.malacky.sk, časť MESTo – 
MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTVo. Ro
kovanie bude online vy sielané cez 
www.zastupitelstvo.sk.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: J. Hargaš, S. osuský
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očkovanie
 a testovanie –
 aktuálne 
 informácie
očkovanie 

zdravotné stredisko za Billou
Facebook: Ockovanie Malacky

Testovanie 
odberné miesto na Radlinského 

(bývalé sídlo mestskej  polície)
www.testovanie.malacky.sk

 Sviatok 
 posunie vývoz 
 odpadu

Najbližší septembrový sviatok 
(streda 15. septembra – Sedembolest-
ná Panna Mária) posunie termíny 
vý vozu komunálneho odpadu o  je
den deň. Znamená to, že vývoz, kto  
rý bol pôvodne plánovaný na stre  
du, bude vo štvrtok. Štvrtkový ter
mín sa posúva na piatok a piat kový 
na sobotu. V  deň sviatku budú za
tvorené oba zberné dvory.     Tekos 

rénom, ktorý vytváral vhodné zeme-
pisné podmienky na úspešný boj a na 
masový rozvoj partizánske ho hnu-
tia,” povedal v  príhovore pedagóg 
a poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Malackách Anton Pašteka.

Najdôležitejšou ozbrojenou silou 
v  SNP sa stala 1. československá ar
máda na Slovensku. V prvých dňoch 
mala 18  000 vojakov a  dôstojníkov. 
Po dvoch mobilizáciách na oslobo
denom území mala až 60 000 mužov. 
Jej veliteľom bol generál Ján Golian 
a po ňom generál Rudolf Viest. Spo-
lu s 18 000 partizánmi dva mesiace 

bo jovala proti dobre vyzbrojeným 
a skú seným nemeckým jednotkám 
v sile vyše 40 000 vojakov. Povstaniu 
pomáhal leteckými dodávkami zbra
ní a liekov či vojensky Sovietsky zväz 
a  čiastočne aj USA a Veľká Británia. 
Na bojiskách Povstania bojovali aj 
Česi, Rusi, Ukrajinci a ďalšie národy 
bývalého Sovietskeho zväzu, Poliaci, 
Srbi, Bulhari, Rumuni, Francúzi, Ma
ďari, nemeckí antifašisti, Angličania, 
Američania, Belgičania, Holanďania, 
Španieli, Gréci, Austrálčania i prísluš
níci ďalších národov a  národností. 
Spolu ich bolo 32.

„Aj keď nadšenie a  elán povstal-
cov boli veľké, odolať nemeckej presi-
le nebolo možné. K oslabeniu Povsta-
nia podstatne prispelo i  odzbrojenie 
dvoch divízií slovenskej armády na vý-
chode Slovenska o sile 30 000 vojakov. 
A tak 27. októbra nemecké vojská ob-
sadili srdce Povstania Banskú Bystri - 
cu. Povstanie, ktoré zasiahlo 30 okre-
sov s rozlohou asi 20 000 km² a prib-

ližne 1 700 000 obyvateľmi, bolo zatla-
čené do hôr, kde v ťažkých podmien-
kach pokračovali povstalci v boji proti 
nemeckým okupantom až do prícho-
du Červenej armády,” pripomenul  
A. Pašteka. Fašisti a ich slovenskí ko  
labo ranti vypálili stovku slovenských  
obcí, osád a  samôt. Tridsaťtisíc ľudí 
odvliekli do koncentračných a zaja
teckých táborov. Medzi nimi boli aj 
obaja vojenskí velitelia SNP generáli 
Golian a Viest.

Je smutným faktom, že demo
kratické princípy SNP sa dôsledne 
nerešpektovali aj v povojnových ro  
koch, keď sa okrem iného obmedzo

val politický vplyv Demokratickej 
strany a prepúšťali sa dôstojníci, kto
rí sa zúčastnili Povstania. Koncentrá
cia moci v rukách komunistickej stra
ny viedla k  procesom v  50. rokoch, 
ktorých obeťami sa stali aj priami 
účastníci SNP.

Na pietnom akte v Malackách sa 
zúčastnili predstavitelia samosprávy 
a  štátnej správy, zástupcovia Zväzu 
vyslúžilých vojakov generála M. R. 
Šte fánika, Dopravného leteckého 
krídla Kuchyňa, Klubu veteránov pri 
letisku Kuchyňa, Vojenských veterá
nov kpt. Jána Francisciho, Okresné
ho riaditeľstva Záchrannej brigády 
Hasičského a  záchranného zboru, 
Dobrovoľného hasičského zboru 
v Malackách, Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru či zástupcovia po
litických subjektov pôsobiacich na 
území mesta a  členovia spoločen
ských organizácií.

Text: Ľ. Pilzová/A. Pašteka, 
foto: S. osuský

 Pripomenuli sme si
 77. výročie SnP
Dokončenie zo strany 1

 Zastupiteľstvo rokovalo
 o eurofondových projektoch

Poslanci mestského zastupiteľstva na augustovom zasadnutí rokova-
li o dvoch pripravovaných projektoch – kompostárni a cyklotrase Pe-
zinská–Padzelek. na ich výstavbu mesto žiada dotáciu z eurofondov.

Výstavba cyklotrasy Pezinská – priemyselný park



15/2021 3

nu. „Jednotlivé centrá tvoria samo-
statné stoly oddelené nízkymi polička-
mi. Maximálne šesť detí tam vykonáva 
spoločnú aktivitu na danú tému, ktorú 
učiteľ vopred pripraví. Ide napríklad 
o  matematicko-logické, tvo rivé ale- 
bo komunikačné aktivity,” vysvetlila 
M. Ambrušová. V  jednotlivých cen
trách si bude môcť samo dieťa zvo
liť činnosť či aktivitu, ktorej sa chce 
venovať.

Prvá lastovička
Materská škola Nepoškvrneného 

srdca Panny Márie je zatiaľ jedinou 
cirkevnou škôlkou na Záhorí. „Túžili 
sme mať škôlku v prostredí našej far-
nosti, aby sa formácia a  dozrievanie 
mladého človeka realizovala už od 
najmladších rokov v  prostredí hod-
notných kresťanských ideí a  princí-
pov,” zdôraznil D. Masarovič. Zároveň 
skonštatoval, že tento rok je z pohľa
du školy historický. „Pripomíname si 
30. výročie založenia cirkevnej základ-
nej školy a 25. výročie založenia novo-
dobého gymnázia.”

Primátor mesta vyzdvihol všet
kých, ktorí sa na vízii škôlky a jej rea
lizácii podieľali, od farnosti, cez zá
stupcov školy až po rodičov. „Nie je 
jednoduché prejsť od myšlienky až po 
realizáciu a otvorenie. Za tým sú hodi-
ny a  hodiny tvrdej práce. Táto škôlka 
je pre mesto a  cirkevnú školu novým 
spojivkom. Prvotný mandát na vznik 

škôlky, ktorá nie je v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, dalo mestské za-
stupiteľstvo. Bol to odvážny krok, av-
šak odôvodniteľný,” zdôraznil Juraj 
Říha. 

Novú škôlku a  jej deti čaká pes
trý komunitný život, zapájanie sa 
do charitatívnej činností, zaujímavé 
krúžky a dokonca vlastná záhradka. 
Sprievodcami detí sú kamaráti Te
rezka a František – dve kreslené po
stavičky inšpirované sv. Františkom 
z Assisi a sv. Terezkou z Lisieux. Budú 
zároveň aj pomocníkmi učiteliek pri 
práci, výchove a riešení rôznych si
tuácií, ktoré detský svet prinesie.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský
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Vlastná rodina ju pripravila o ma
jetok. Príbuzným darovala svoj dom, 
podpísala zrušenie svojho práva na 
doživotné užívanie a po prepustení 
z nemocnice už nemala domov. Od  
vtedy už prešli roky, a pani stále nemô  
že zabudnúť. Hoci boli príčiny a dôvo
dy akékoľvek a právne je všetko v po
riadku, nie je to v poriadku ľudsky.

Keď nám niekto zoberie náš život 
aj so všetkým, k čomu sme si vytvori
li vzťah, nemôžeme cítiť radosť. Ne
môžeme zabudnúť. Cítime krivdu, aj 
keď to iní tak vidieť nemusia.

Akoby sme my mladší nedokázali 
myslieť na budúcnosť, nevedeli po
chopiť, že aj my raz budeme starí a aj 
k  nám sa naši blízki môžu zachovať 
rovnako. V  cudzine sa tomu hovorí  
karma, u  nás skôr božie mlyny. Tie 
však melú pomaly, niekedy sa človek 
spravodlivosti ani nedožije.

Preto by mladí mali k starým pri
stupovať s  pochopením, a  preto by 

sa tí starší mali poučiť z  chýb iných. 
Aj preto – pre pomoc tým, ktorí si ne
vedia pomôcť sami – vznikla v Malac
kách Informačná kancelária pre 
obete trestných činov. Sídli na prí
zemí okresného úradu, jej pracovní  
ci si vás vypočujú a  pomôžu vám. 
Služba je zadarmo. Využite túto mož
nosť a povedzte o nej  ďalším.

Informačná kancelária
pre obete trestných činov
prízemie okresného úradu 
Malacky (Záhorácka ulica)
každý utorok od 8.30 do 15.00 h 
dá sa prísť aj bez dohodnutého 
termínu 
objednávanie termínov: 
0908 736 351
mail: prevencia@minv.sk 
informácie: 
www.prevenciakriminality.sk

J. Hargaš

 Hádzanárom záleží 
 na životnom prostredí, 
 pridajte sa k nim aj vy

 A starí už nemajú
 právo žiť?

Počas prázdnin k nám do redakcie prišla babička. Bezmála 90 rokov, 
po zlomenine bedrovej kosti. Chodila ťažko, len s oporou. Sotva nie-
čo počula, no viac než počúvať chcela rozprávať. Povedať svoj prí - 
beh. nie tak zo zištných dôvodov, pretože vedela, že toho už veľa  
nezmení. Chcela, aby si starší ľudia dávali pozor – ani nie tak na šmej-
dov z ulice či cudzích ľudí, ale na svojich blízkych. Pre tože praktiky 
šmejdov sa voči starým ľuďom uplatňujú aj priamo v rodinách: psy-
chický teror, šikana, útlak, klamstvo, okrádanie, ba dokonca aj vy-
hodenie z  vlastného domu, zlikvidovanie nábytku, pozostalosti. 
„A  starí už nemajú právo  žiť?” pýtala sa.

Hádzanársky oddiel Strojár Ma
lacky sa okrem športovej činnosti ve
nuje aj ekologickým aktivitám. V po
radí už druhá brigáda tento rok je na 
pláne v stredu 15. septembra, keď sa 
bude zbierať odpad v okolí Malaciek. 
Žiaľ, aj napriek ich jarnej brigáde zo
stalo odpadkov v prírode stále neú
rekom. K hádzanárom sa v tejto pro
spešnej aktivite môžete pridať aj vy.

Zraz bude v stredu 15. septem-
bra o 9.30 h na hádzanárskom 
ihrisku v Zámockom parku.

Účastníci brigády dostanú občer
stvenie, kurz prvej pomoci aj mož
nosť získať zľavu na klubové obleče
nie. Každý z  nich dostane po zbere 
dobre najesť a  isto sa všetci zaba
via aj pri poobednom a  večernom 
programe.

Zbieraním odpadu sa ekoaktivi
ty Strojára nekončia. „Našou snahou 
bude do konca roka urobiť ešte jedno 
podujatie, počas ktorého by sme chceli 
vysadiť stromčeky od nášho sponzo-
ra,” uvádza klub na svojom webe.

M. Binčík 

O úvod sa postaráme my, hosti
telia, s naším nestarnúcim predsta
vením Ženský zákon. Hráme ho už 
19 rokov, presne toľko rokov Divad- 
lo na hambálku oslavuje. Máme  
poslednýkrát „násť”. Mimocho
dom, toľko rokov hrať jeden titul je  
v ochotníckom divadelnom svete 
nevšedná záležitosť.

Spolu s divákmi sa tešíme na Tú-
lavé divadlo (Jakub Nvota, Kamil 
Ziška) a ich Štvrtú tretinu či na di-
vadlo diva (Andrea Karnasová, An
drea Zimányi – Profantová a Bibiana 

Ondrejková) a  ich spracovanie hry 
Mira Gavrana Všetko o ženách, kto  
rú sme hrali aj my. 

Vyvrcholením festivalu bude  
v so botu 25. septembra na nádvo
rí kaštieľa Hambáljarmok spolu  
s festivalom Bábkové žihadlenie.  

V časoch delenia sa a polarizácie  
my spájame dve podujatia pre ma
lých i  veľkých do jedného. Opäť sa 
bude na čo a na koho tešiť. Na dobrú 
náladu, na vtipnú kašu, na zázračný 
divadelný automat Divadla na ham
bálku a aj na tri divadlá z Prahy. Príde 
náš kamarát, skvelý herec Miroslav 
Táborský.

Divadlo žije, festival bude. Pozý
vam vás viac ako srdečne.

V. Zetek

Zejdeme sa na hambálku: prípravy v plnom prúde
Zem sa stále krúti okolo vlastnej osi. Či je deň a či noc. Či víťazí 
dobro a či zlo. V rozprávkach, v románoch, v divadelných hrách  
aj v reálnom živote. Zla už bolo dosť, my chceme prinášať poho-
du, smiech a dobrú náladu. A preto s radosťou oznamujeme, že 
pri chádza čas tešiť sa a radovať. divadlo žije a 13. ročník festivalu  
Zejdeme sa na hambálku bude.

Vstupenky na jednotlivé predstavenia 13. ročníka festivalu Zej deme 
sa na hambálku sa bu dú dať kúpiť osobne v  pokladni kina  alebo  
elektronicky cez stránku www.mckmalacky.sk.
keďže sa zatiaľ nevie, aké opatrenia budú platiť v Malackách v čase 
festivalu, predpredaj sa za čne až 17. septembra. kto si chce vstupenky 
zabezpečiť v predstihu, môže napísať mail na mck@mckmalacky.sk.

 nová materská škola už
 privítala
 deti
Dokončenie zo strany 1
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Pavla Blahu 
Doktor Pavel Blaho bol sloven

ský lekár, publicista, politik a  ná
rodný buditeľ. Narodil sa 25. marca 
1867 v  Skalici, kde vyštudoval zá-
kladnú školu a gymnázium. Neskôr 

odišiel do Trnavy a  potom na me
dicínu do Viedne. Ešte medzitým 
odišiel do USA, kde pracoval ako 
redaktor Amerikánskoslovenských 
novín.

Už ako študent sa zastával slo
venského národa, bol aktívny 
v spolku Tatran. Keď spolok na po
pud uhorskej vlády zrušili, založil 
spolok Národ. Tam boli združení 
pronárodne aktívni nielen študen
ti, ale aj robotníci či sedliaci. Bol  
takisto zakladateľom časopisu Hlas, 
ktorý spolu s Vavrom Šrobárom aj 
redigoval. Okrem toho sa zaslúžil  
aj o vznik periodík Pokrok a Ľudové 
noviny, pričom obe redakčne vie
dol. Vo všetkých časopisoch a  no
vinách sa venoval aj národnobudi
teľským témam, čo mu v  Uhorsku 
spôsobovalo nepríjemnosti.

Venoval sa aj politike, v  rámci 
ktorej podporoval nielen národné 
záujmy, ale aj boj proti alkoholiz
mu. Na Záhorí zakladal spolky ume
nia a  triezvosti. Bol najprv mest
ským poslancom v  rodnej Skalici, 
neskôr spolu s  Milanom Hodžom 
zakladal roľnícke hnutie. Bol takisto 
členom uhorského snemu za vte
dajšie mesto Moravský Svätý Ján. 
Ako politik vystupoval proti diskri
minačným Apponyiho školským zá
konom. Jeho najväčším politickým 
úspechom bolo podpísanie Martin
skej deklarácie, čím prispel k vzniku 
samostatného Československa. 

Ulica po Pavlovi Blahovi je po
menovaná v  Malackách, Nových 
Zámkoch, Skalici i  ďalších sloven
ských mestách. V Malackách ju náj
dete v  lokalite medzi ZŠ Dr. J. Dé
rera a železničnou stanicou.

Pavla Hallona
Pavol Hallon patrí medzi naj

významnejšie osobnosti nášho 
mesta. Bol veterinárom, spisovate
ľom, publicistom a  dlhé roky kro
nikárom mesta Malacky. Narodil sa  

4. septembra 1925 v  Sobotišti do 
rodiny riaditeľa školy. Základné 
vzdelanie získal v  Senici, na gym
názium dochádzal do Skalice. Po 
škole sa zapísal na Prírodovedec  
kú fakultu Univerzity Komenského, 
neskôr študoval veterinárnu medi
cínu v  Brne. Práve veterine sa ve
noval profesne po celý svoj život.

Najprv pracoval ako zverolekár 
v Gajaroch, kde aj pár rokov žil, no 
potom sa presťahoval do Mala
ciek. Okrem veteriny sa venoval aj 
literatúre, zberateľstvu a histórii. Je 
autorom mnohých regionálnych 
monografií, ktoré dodnes slúžia  
historikom so zameraním na Záho
rie. Bol takisto aktívnym publicis
tom: napísal vyše 400 článkov o fila
telii, zverolekárstve a dejinách. Niet 

preto divu, že dostal ponuku pra
covať ako mestský kronikár. Tú ne
odmietol a  v  neskorších rokoch sa 
venoval takmer výhradne publicis
tickej a literárnej činnosti. Jeho zrej
me najvýznamnejšou prácou bola 
publikácia Poštovníctvo na Záhorí, 
vďaka ktorej máme zma pované de
jiny diaľkovej komunikácie v našom 
regióne. 

Venoval sa tiež dejinám školstva 
v Malackách, a to konkrétne v pub
likácii Pamätníci františkánskeho 
gymnázia v Malackách 1927–1945. 
Písal aj o dejinách okolitých obcí.

Pavol Hallon je držiteľom dvoch 
Pálffyho sŕdc. Prvé získal za publi
kačnú činnosť v  roku 2001, v  roku 
2008 bol ocenený in memoriam  
za celoživotné dielo v oblasti deje
pisectva. 

Zomrel 10. októbra 2004. Jeho 
ulicu v Malackách nájdete pri Ceste 
mládeže.

Petra Jilemnického
Peter Jilemnický bol slovenský 

komunistický spisovateľ a  novi
nár českého pôvodu. Narodil sa 18. 
mar ca 1901 v  mestečku Letohrad 
neďaleko Ústí nad Labem. Hoci  
najprv navštevoval poľnohospo
dársku školu, napokon vyštudoval 
učiteľstvo v  Leviciach.

Pre komunistickú ideológiu ho 
získal Klement Gottwald, s  ktorým 
sa Jilemnický stretol na vojenčine 
v Banskej Bystrici. V roku 1922 vstú
pil do Komunistickej strany Čes
koslovenska. Po absolvovaní vo
jenskej služby pracoval ako učiteľ 
vo Svrčinovci a  v  Čadci, potom sa 
vrátil do Česka a  začal novinársku 
činnosť. V roku 1926 bez povolenia 
emigroval do Gruzínska, kde získal 
aj sovietske občianstvo. V  Moskve 
vyštudoval žurnalistiku a  po ná
vrate do vlasti sa zamestnal ako 
redaktor komunistického denníka 
Pravda v  Ostrave. Nevydržal tam 

však dlho, vrátil sa k učiteľstvu a po 
viacerých destináciách po Sloven
sku zakotvil vo Svätom Jure. Keď
že ako český učiteľ bol ľudáckemu 
režimu nepohodlný, zo Slovenska 
musel odísť. V  roku 1942 ho za - 

tklo gestapo, pretože sa zapájal do 
ilegálnej politickej činnosti KSČ. 
Odsúdili ho na nútené práce v  tá
bore Dessau.

Po vojne sa vrátil do Svätého 
Jura, bol poslancom dočasného 
národného zhromaždenia za KSČ 
a neskôr stálym delegátom Všeslo
vanského výboru v  Belehrade. Od 
roku 1949 bol československým 
kultúrnym atašé v  Moskve, kde aj 
zomrel.

Bol klasickým predstaviteľom 
socialistického realizmu, jeho naj
známejšími dielami sú Pole neora
né, Kus cukru, Kronika.

Na Slovensku je po ňom pome
novaných viac ako 60 ulíc, v Malac
kách ju nájdete blízko železničnej 
stanice.

Petra Straku
Peter Straka patrí medzi menej 

známe osobnosti nášho mesta. Bol 
to dlhoročný vynikajúci pedagóg, 
folklorista, spisovateľ a  osvetový 
pracovník. Narodil sa 29. júna 1904 

v  Košeci neďaleko Ilavy. Po vyštu
dovaní na učiteľskom ústave sa Pe
ter Straka aj s  rodinou presťahoval 
do Malaciek, kde pôsobil ako pe  
dagóg a neskôr ako školský inšpek
tor.

Jeho dcéra Marta Lazarčíková 
v jednom z archívnych čísel Malac
kého hlasu spomína, že v  čase ko
munizmu bol vládnej moci nepo
hodlný a mal byť poslaný pracovať 
ako robotník do tlačiarne. Vďaka 
jeho kamarátovi Lacovi Novomes
kému ho preradili na editorskú 

pozíciu. Vydával Zvesti a  Učiteľské  
noviny.

Napriek tomu, že sa na Záhorie 
prisťahoval a  nebol tu narodený, 
imponovalo mu naše nárečie, kla
sická tvrdá výslovnosť a  typické  
„uákanie”. Záhoráčtina a  Záhorie 
mu učarovali natoľko, že ako vý
skumný pracovník SAV chodil po 
dedinách a vyrábal nahrávky zá
horského dialektu. Ako učiteľ však 
dbal na výučbu spisovnej sloven
činy, ktorú rovnako miloval. Svo
jim žiakom vlastnoručne vyrábal 
učebné pomôcky na vybrané slo  
vá či vetnú skladbu. Okrem toho sa 
venoval aj spevu a hudbe – viedol 
spevokol, ktorý nacvičoval v  bu
dove sokolovne v  našom meste. 
Dirigoval aj spevácky zbor Sloven
skej ligy a  Robotnícky spevokol  
Záhoran.

Peter Straka zomrel 8. júla 1980 
v Malackách, kde je po ňom pome
novaná ulica. Nájdete ju pri Ceste 
mládeže.

Text: M. Binčík, 
neoznačené foto: S. osuský

SPEKTRUM
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Pavel Blaho. 

Zdroj: Wikipedia

Pavol Hallon. 
Zdroj: 

archív redakcie

Peter Jilemnický. 
Zdroj: Wikipedia
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Pani doktorka, začína sa škol-
ský rok a deti sú stále spolu. Mô-
žu nezaočkované deti preniesť 
vírus na rodičov či starých rodi-
čov?

Áno, nezaočkované deti to mô
žu preniesť, pretože sú rovnako 
infekčné ako dospelí. Majú však  
výhodu, že ich imunita je lepšie 
pri spôsobená na zvládanie ví
rusov v  porovnaní s  dospelými. 
My do spe lí máme skôr imunitu  
na bak teriál ne infekcie. Imunita  
na víru sy je slabšia. Dlhšie trvá, 
kým za reagujeme, vírus má lep-
šie pod mienky na množenie. Za
tváranie škôl nebolo primárne 
ur čené pre deti, ale na ochranu 
starších  ľudí.

nestačí potom očkovať iba 
dospelých? Prečo sa majú očko-
vať aj zdravé deti?

Ak by sme mali všetky rizikové 
kategórie plne zaočkované, tak by 
sme deti možno nemuseli toľko 
očkovať. Ale nemáme. Nehovoriac 
o tom, že prichádzajú nové mutá  
cie vírusu a  my nevieme, nakoľko 

bude mať nejaká nová mutácia 
rovnaký priebeh aj u  detí. Navyše 
nikto netvrdí, že vakcína chráni 
pred ochorením na 100  %. Vieme 
však, že je účinná pred smrťou 
a závažný mi priebehmi.

A čo delta variant?
Vakcína je po druhej dávke účin

ná na delta variant na 80 až 84 %. To 

znamená, že zo 100  ľudí približne 
15 až 16 naozaj ochorie.

Majú rodičia istotu, že vakcí-
na nemá vážne vedľajšie účinky?

Vakcína nikdy nemôže byť 
uvedená do používania, ak boli 
zazna menané neprípustné vedľaj
šie účinky. Práve preto tie štúdie 
toľko trvajú. Vedľajšie účinky sa 

zazname návajú extrémne starost
livo. V  klinických skúškach neboli 
dokázané žiadne závažné vedľaj
šie účinky, ktoré by bránili použiť  
vakcínu v širokej populácii. U detí 
boli popísa né tie isté vedľajšie 
účinky ako u do spelých.

Zvládajú deti očkovanie rov-
nako ako dospelí?

O  niečo častejšie mali deti tep
lotu a  možno mali viac zväčšené 
lymfatické uzliny. No to sú všetko 
vedľajšie účinky, ktoré sú očaká
vané a s ktorými sa stretávame po 
všetkých vakcínach. Sme naučení, 
že bábätká očkujeme prvýkrát ako 
dvojmesačné. Každému rodičovi 
povieme, že teplota je očakávanou 
reakciou. Dokonca mnohokrát žia 
 ducou, lebo je obraz toho, že imu
nita reaguje a vytvára si protilátky. 
Na druhej strane detské telo má 
oveľa lepšiu schopnosť zvládať tep
lotu. Keď má teplotu dospelý, tak 
je „odpálený”, zatiaľ čo dieťa behá 
po byte. Samozrejme, ak očkujeme 
dieťa, netreba plá no vať žiadne vý
lety a malo by byť v pokojovom re
žime. Tak ako do spelí.

Celý rozhovor nájdete na 
bratislavskykraj.sk/koronavirus

Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od 
roku 2002 únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska. Cieľom zbierky je získanie finančných 
prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým po-
stihnutím. Biela pastelka patrí medzi 10 najväč-
ších zbierok na Slovensku.

Hlavným zbierkovým dňom tohto roku je piatok 
24. september. V  uliciach slovenských miest a  obcí 
budú tisícky dobrovoľníkov rozdávať biele pastelky 
darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postih
nutím ľahostajný. 

Počas dvoch desaťročí zbierku podporili mnohé 
známe osobnosti – Adela Vinczeová, Marián Geišberg, 
Marek Hamšík, Michal Handzuš, Matej Tóth, Fero Joke 
či Robo Roth.

nevidiacich a slabozrakých    
môžete podporiť: 
•  24. septembra v uliciach miest a obcí, zaslaním SMS 

v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach,
•  príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006, 
•  príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiest

nených vo vybraných organizáciách a inštitúciách,
•  online darom prostredníctvom www.bielapastelka.

sk
Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová ka

pitola samostatného a  radostnejšieho života... Ďaku
jeme!

únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

V  tejto lokalite sa vyskytujú nie
ktoré vzácne druhy rastlín, ktoré na 
Slovensku nachádzame už iba zried
kavo, ako napr. papraď hrebenatá, 
papradník močiarny či žlto kvitnúce 
bublinatky. Zo živočíchov je boha
tý výskyt pijavice lekárskej, mloka 

obyčajného, skokanov, slepúcha lá
mavého či jašterice zelenej. Žijú tu  
aj niektoré mimoriadne vzácne dru
hy vážok.

odCHod Z MALACIEk
sobota 11. septembra o  11.05 h au-

tobusom zo zastávky Malacky–Sa-
sinkova do Studienky, 
v prípade vlastnej dopravy stretnu-
tie o 11.15 h na autobusovej zastáv - 
ke Horáreň Červený kríž.

nÁVRAT do MALACIEk
autobus 14.39 h z Horárne Červený 
kríž, príchod do Malaciek 14.50 h. 

M. Mráz 

Doteraz mohli čitatelia využívať je
diný výpožičný pult, od jesene by mal  
fungovať aj druhý, a to v detskom od-
delení. Podarilo sa to vďaka projektu  
Skvalitnenie a  zvýšenie komfortu 
pre používateľov detského oddele
nia – nákup interiérového vybave
nia knižnice. Znamená to, že návštev
níci, ktorí si prišli vybrať det ské knižky, 
prípadne používatelia in ternetu v po
čítačovom kúte, si môžu urobiť výpo
žičku či platby priamo v tomto odde
lení. Na obnovu sme získali 2 000 €.

Už niekoľko rokov naša knižnica 
re alizuje projekt Literárna kuchyňa,  
zameraný na podporu čitateľskej gra
motnosti detí. Jeho náplňou sú naj
mä besedy so spisovateľmi, ilustrá
tormi či vydavateľmi a tentoraz sme 
pridali aj besedy pre dospelých. 
V rám ci Kultúrneho leta sme mali 6 li - 
terárnych stretnutí a  do konca roka 
nás čaká ešte niekoľko. Budú sa ko
nať, aj keď pandemická situácia ne
dovolí účasť obecenstva. V  takom  
prípade budú na stretnutí iba knihov

níčka a hosť a videonahrávku umiest
nime na internet (pri pravuje me kanál 
knižnice na youtube). V tom to projek
te sme získali 2 800 €.

Vďaka úspešnému projektu Nový 
život s novou knihou, v ktorom sme 
získali 2 000 €, môžeme nakúpiť no vé 
knihy pre našich čitateľov. Časť kníh 
začneme nakupovať a  spracúvať už 
na jeseň. Znamená to, že najneskôr 
po Novom roku sa čitatelia môžu tešiť 
na novinky z rôznych žánrov beletrie 
pre dospelých i pre deti a mládež, ale 
aj z odbornej literatúry, najmä z ob
lasti umenia, kultúry, histórie, psycho-
lógie a pedagogiky, prírodných vied 
a  enviromentalistiky. Budeme dopĺ
ňať i cudzojazyčnú literatúru, odporú
čané knihy pre žiakov a klasické sve
tové i  slovenské diela pre študujúcu 
mládež.

Všetky tri 
projekty 
podporil

Text: MCk, foto: S. osuský

Je skutočne potrebné očkovať proti CoVId-19 aj zdravé deti?
PýTAME SA ZA VÁS:

S pediatričkou MUDr. Elenou Prokopovou sa zhovára herec Miroslav Noga.

nedôvera v  rýchly vývoj vakcín, obavy z  vedľajších účinkov, ale  
aj vnútorné presvedčenie, že človek je zdravý a očkovanie nepo-
tre buje – to sú najčastejšie dôvody, prečo ešte niektorí obyva-
telia Bra tislavského kraja váhajú s  očkovaním proti ochoreniu  
CoVId-19 nielen u  seba, ale aj  u  svojich detí.
„Na zdraví obyva teľov kraja nám záleží, a  preto sme sa rozhodli 
pri niesť odpovede na najčastejšie otázky a obavy. Do informačnej 
kampane sme zapojili známe osobnosti, ktoré sa pýtajú za vás,” 
ozrejmil župan Juraj droba.

 Podporte verejnú zbierku Biela pastelka

 Pozvánka na exkurziu – Mešterova lúka
Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie pozýva v sobotu 11. sep-
tembra na exkurziu na Mešterovu lúku neďaleko Malaciek.

úspešné projekty knižnice 
v tomto roku

knižnica 
MCk 
Malacky 
získala 
tento rok 
finančné 
prostriedky 
z Fondu 
na podporu 
umenia. 
Podarilo sa 
to v troch 
projektoch.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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„Som presvedčený o tom, že v žiad-
nom inom kraji nenájdete také množ-
stvo osobností, ktoré skvalitňujú život 
obyvateľov a robia náš kraj krajším. 
Je pre mňa úžasné vidieť, koľko zau-
jímavých osobností máme vo svojom 
okolí. Častokrát o nich ani nevieme,  
a to je škoda. Verím, že o možnosť 
uc tiť si takéto osobnosti neprídeme  
a spo známe ďalšie zaujímavé mená. 
Tak neváhajte a nominujte, určite má - 
te vo svojej práci, v okolí či doma ta-
kýchto výnimočných ľudí,“ vyzval 
bra tislavský župan Juraj Droba.

Nominácie môžu podať obyvate
lia kraja, občianske združenia či iné 
organizácie so sídlom v Bratislav
skom kraji. BSK každoročne udeľuje 
ocenenia v kategóriách 

Výročná cena Samuela Zocha, 
Čestné občianstvo BSK, 
Pamätný list predsedu BSK 
a Historická osobnosť regiónu.

Župan Juraj Droba: „Od začiatku  
udeľovania ocene ní v roku 2003 
ubeh li už takmer dve desaťročia  
a za ten čas bolo ocenených viac ako 
180 laureátov, ktorí reprezentujú náš 
kraj, prispievajú k jeho rozvoju a tiež 
k šíreniu dobrého mena. Patria medzi 
nich vedci, umelci, pedagógovia, leká-
ri, športovci či ľudia pôsobiaci v sociál-
nej ob lasti. Ocenenia BSK sú poďako-

vaním za ich prácu, elán, tvorivosť, sú 
znakom toho, že si zaslúžia uznanie.”

V Sieni slávy BSK nájdete aj  
osobnosti, ako sú Emília a Mag-
daléna Vášáryové, Mária kráľo-
vičová, Marta Sládečková, Eva 
Rysová, Juraj kukura, daniel He-
vier, Mikuláš Huba, Peter a Pavol 
Hoch schornerovci či Hilda Múd-
ra.

A v  ostatnom, 18. ročníku získal 
cenu i pán Milan Lasica.

Od roku 2018 pribudla nová ka
tegória, a to Historická osobnosť 
regiónu. Ide o osobnosti, ktoré sa 
významným spôsobom zaslúžili  
o rozvoj regiónu, zvýšenie kvality 
života občanov, alebo ho úspešne 

reprezentujú. Cena in memoriam 
bola udelená slovenskému hudob
nému skladateľovi, pedagógovi, hu
dobnému teoretikovi Eugenovi Su-
choňovi, legendárnemu česko-slo
venskému hokejovému brankárovi 
a trénerovi Vladimírovi dzurillovi 
a lekárovi a akademikovi Ladislavo-
vi dé rerovi. Titul je udelený in me
moriam maximálne jedenkrát ročne 
na návrh predsedu BSK.

Ostatné oceňovanie osobností 
Bratislavského kraja spestrila aj špe
ciálna kategória Cena verejnosti,  
o ktorej rozhodli obyvatelia kraja 
prostredníctvom verejného hlasova
nia. Chýbať nebude ani tento rok.

Návrhy na kandidátov treba po
sielať do 20. septembra. Súčasťou 
nominácie musí byť súhlas a podpis 
nominovaného, stručný životopis 
alebo ekvivalentný záznam aktivít 
a úspechov v prípade nominovanej 
organizácie, ako aj podpis nominu
júceho. Prihlasovací formulár a bliž
šie informácie nájdete na interne
tovej stránke Bratislavského kraja 
bratislavskykraj.sk/ocenenia.

Výsledné nominácie budú schva
ľovať poslanci BSK na decembro
vom zastupiteľstve. Slávnostné vy
hlasovanie a odovzdávanie cien sa 
uskutoční v roku 2022 na slávnost
nom galavečere.

 nominujte osobnosti na ocenenia Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny kraj (BSk) otvára možnosť navrhnúť vý-
nimočné osobnosti na získanie ocenení za rok 2021. nominácie mô - 
žu podať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné organi zácie so 
sídlom v Bratislavskom kraji. 
Uzávierka návrhov na kan didátov je 20. septembra.

Slávnostný galavečer 2021: predseda BSK Juraj Droba
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Za kvetkou královou
Kvetka bola za každú srandu. Každé podujatie v materskej škole 

obohatila svojským humorom a dokázala sa zasmiať aj na sebe. Bola 
vľúdna a  láskavá k  deťom, ochotne spolupracovala s  ich rodičmi aj 
starými rodičmi. V  materskej škole za 40 rokov vychovala niekoľko 
generácií. Bola predsedníčkou odborového zväzu a vždy obhajovala 
práva učiteľov, vždy bola na strane kolegýň. Ochotne rozdávala rady 
a skúsenosti mladým začínajúcim učiteľkám. Aj počas dôchodku sa 
zaujímala o dianie v materskej škole. O to viac nás zabolela správa, že 
Kvetka odišla. Česť jej pamiatke.

Spomínajú bývalé kolegyne z materskej školy. 

3. septembra sme 
si pripomenuli 30. 
výročie úmrtia 
nášho syna, brata, 
synovca, bratran
ca a kamaráta Pet-
ríka novotu. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Stále si v našich srd
ciach. S láskou spomínajú rodičia 
a brat Martin.

SPoMIEnkA

80 rokov
Mária Gregussová
Jozefa Hromkovičová
Anna Juríková
Eva Klbiková
Mária Límová
Ľudovít Makyta
Ivan Masrna
Stanislav Slovák
Emília Stupavská
Konštantín Vávra

85 rokov
Mária Oreská
Augustín Šefčík

90 rokov
Ervín Blažíček
Jozef Jurica

92 rokov
Mária Hudečková
Mária Jozefková

93 rokov
Ľudmila Kožuchová

96 rokov
Emil Polák

101 rokov
Hermína Labudová

Srdečne blahoželáme!

Eva Knížatová a René Michalík
Katarína Dejmeková 

a Róbert Višváder
Mária Koncová a Miroslav Sklenák
Katarína Dobiašová a Emil Valiček
Aneta Sofková a Roderik Holenka
Lucia Ballayová a Mário Horňák
Danica Pišková a Adam Nádaský
Vanda Michalovičová 

a Matej Szavell
Adriána Lukáčová a Matej Lenča
Miroslava Jurkovičová 

a Tomáš Navrátil
Veronika Filipová a Marián Vávra
Nikola Šípová a Dominik Sekáč

PoVEdALI SI Áno

SEPTEMBRoVí JUBILAnTI

Martina Voleková, Studienka
Kvetoslava Králová, Malacky
Jozefa Vílemová, Závod
Peter Petrík, Malacky
Milan OrtMertl, Jakubov
Vilma Mihalovičová, Mor. Sv. Ján
Milan Malý, Malacky

oPUSTILI nÁS

4. kolo 
FC Žolík Malacky – ŠK Nová Dedin  

ka 3:0  (góly: 13. a 24. Filip Kusalík, 76. 
Tomáš Rišo)
5. kolo 

ŠK Bernolákovo – FC Žolík Malac
ky 1:3 (góly za Malacky: 22. a 72. Filip 
Kusalík, 37. Filip Buchel)

FC Žolík má po piatich odohra
tých kolách tri výhry, jednu remízu 
a jednu prehru. S 10 bodmi a skóre 
9:5 je na priebežnom 6. mieste ta
buľky. Lídrom III. ligy Bratislavského 
futbalového zväzu je Ivanka pri Du
naji. 

-red-

Systém turnaja sa zachoval. Na za  
čiatku sa zvolia za kapitánov tí naj
starší, ktorí si žrebujú do tímu hrá
čov podľa veku a začínajú od tých 
najmladších. V každom družstve sa 
teda stretnú všetky vekové kategórie. 
Takmer všetko mal na starosti Zdeno 
Rehák, zvaný Gazda, ktorý sa rokmi 

stal dušou tohto podujatia. A ráno  
o deviatej sme netrpezlivo očakávali, 
či sa vôbec zíde počet hráčov aspoň 
na dve družstvá. Od ôsmej sa začal 
variť guláš, ktorý mal na starosti Fe- 
 ro Illý, zvaný Fero, a jeho pomocní
kom bol Ľuboš Jurkovič, zvaný Oli 
ver. O desiatej sme už mali zaregis-
trovaných 28 hráčov a jednu hráčku.  
Hralo sa, popíjalo, spomínalo a aj 
počasie sa vydarilo. Zvíťazilo čierne 
družstvo Zdena Reháka, na 2. mieste 
skončilo červené družstvo vedené  
kapitánom Jarom KrejčíromČe

četom. Tretí skončili zelení, vedení  
Vladom HandlomKvendelom, Maťo 
Kmec viedol žltých, ktorí obsadili 4. 
miesto. Najstar ším hráčom turnaja 
bol Dušan Rusňák starší, ktorý bude 
mať v decembri 74 rokov. Prišli aj tí, 
ktorí už síce hrať nemôžu, ale svojou 
prítomnosťou všetkých potešili. Jož

ko Cauner, Ľuboš Škríb alebo Stano 
Stenly Havlík, ktorý žije v českom 
Mělníku a chodí na každý ročník.

Keď pivo pení, guláš páli
a lopta stúpa k nebesám,
tu nemôžeš byť nikdy sám.
Jak sieť, čo z ôk sa krásne splieta,
jak lopta, čo nad sieťou lieta,
aj ty spletený si s týmto kráľom,
(nazvime ho volejbalom),
a lietaš v bezváhovom stave...
(a o toto nám ide práve).

Text a foto: V. Handl 

Súrodenci Ella a Šimon Jungov-
ci reprezentovali SR na maj-
strovstvách sveta a Európy de - 
tí a  mládeže vo vod nom mo-
torizme. konali sa v 2. polovici 
augusta v litovskom kaunase.

O  medaily bojovalo 92 mladých 
pretekárov vo veku od 6 do 18 rokov 
z  10 štátov. V  silnej konkurencii sa 
Ella so Šimonom nestratili a domov 
priviezli svetové striebro.

majstrovstvá sveta
Šimon Jung, kategória C4 (14–15 r.)
slalom 2. miesto 
kombinácia slalom a manevring  
4. miesto
Ella Jung, kategória C2 (10–11 r.)
slalom 15. miesto
kombinácia slalom a manevring  
16. miesto

majstrovstvá Európy
Šimon Jung – slalom 6. miesto 
Ella Jung – slalom 9. miesto 

Text a foto: M. Jung 

Malacké kúpalisko zatvorilo svo
je brány koncom augusta. 

„Napriek slabšiemu augustu po-
važujeme toto leto za úspešné. Za 
dva mesiace nás navštívilo viac ako 
16 000 návštevníkov. Rekord náv-
števnosti z roku 2018 sme síce ne-
prekonali, ale vzhľadom k epidemic-
kej situácii, ktorá tu bola na jar, aj  
toto považujeme za úspech. Ďaku-

jeme za vašu priazeň. Veríme, že aj 
budúcom roku nájdete cestu na naše 
kúpalisko,“ skonštatoval riaditeľ ma
lackých športovísk Dušan Rusňák.

kúpalisko – návštevnosť 
za posledné roky

2021 – 16 256 
2020 – 15 834 
2019 – 16 787 

2018 – 20 996 
2017 – 17 997 
2016 – 12 102 
2015 – 19 485 
2014 –   6 547 
2013 – 18 934 
2012 – 15 132 
2011 – 14 790 

-red- 

 kúpalisko hodnotí uplynulú sezónu

 Jungovci priviezli 
 svetové striebro

Volejbalový turnaj 
VoZUMAVo

V sobotu 28. augusta sa konal na volejbalových kurtoch v Zámockom 
parku 16. ročník volejbalového turnaja VoZUMAVo, čo je skratka pre 
Voľné ZdrUženie MAlackých Volejbalistov. V prvých ročníkoch hrá-
vali len tí, ktorí mali viac než 40 rokov – zišli sa kamaráti, ktorí strávili 
pod sieťou svoje mladé roky, a pri pive a guláši si spomínali na staré 
časy. Postupne sa turnaj otvoril pre všetkých a dnes sa v družstvách 
stretávajú tridsiatnici so sedemdesiatnikmi.

Výsledky futbalistov FC Žolík

Hádzanári tímu Záho
ráci Stupava/Malacky sa 
v  prvom extreligovom 
kole predstavili na palu
bovke finalistu z minulej 
sezóny MŠK Považská 
Bystrica. Han bu si roz
hodne nespravili, no ich 
bojovný výkon na body nestačil a na 
Považí prehrali 23:35.

Zverenci Petra Olšavského doká
zali s favoritom zápasu držať krok až 
do záveru prvého polčasu. Do 20. mi
núty sme dokonca tesne viedli.

Zápas rozhodol dobrý vstup sú
perov do druhého polčasu, pri kto
rom si vybudovali rozhodujúci 7-gó
lový náskok. Záhoráci však na Považí 
nesklamali.

Najbližší extraligový zá
pas odohrajú naši v  so
botu 18. septembra 
o 18.30 h v malackej ha le 
Malina, kde privítajú Hlo
hovec.

MŠk Považská Bys-
trica–Záhoráci Stupava/Malacky 
35:23 (15:12)

Zostava tímu Záhoráci: Patrik Be-
leš (Juraj Rybár, René Ofčarovič) - Ro-
man Valachovič (3), Jakub Jánoš, Ma-
rek Tóth (1), Samuel Kovács (1), Lukáš 
Konečný (5), Martin Polča, Ladislav 
Lutonský (4), Michal Ichman, Mário 
Prevaj (2), Rudolf Draškovič (4), Samu-
el Valent (1), Dominik Grich (2), Jakub 
Ferenčík.                      M. Binčík 

 Záhoráci bojovali,
 no nebodovali



8 15/2021

ŠK Žolík, ktorý desaťročia vycho
váva futbalové talenty od prípravky 
až po starší dorast, bol už v predoš
lých rokoch liahňou pre FC Malacky. 
Fúzia seniorského klubu s  doraste
neckým túto spoluprácu len pod
čiarkla. „Hlavným cieľom futbalového 
spojenectva je starostlivosť o  rozvoj, 

prosperitu a záujmy futbalu v našom 
meste,“ uvádzajú oba kluby vo vyhlá
sení. 

Predsedom Rady združenia, ktorá 
stojí na čele spojeného klubu, je pre
zident FC Malacky Oto Kožuch. Jej 
podpredsedami sú František Lörin
czi a Branislav Tomša. Ďalšími členmi 
Rady sú Marek Vician, Matúš Kuma, 
Peter Mikula a Peter Iffka. V aktuálnej 
sezóne nastupujú všetky malacké 

tímy pod novým názvom FC Žolík 
Malacky. 
Text: M. Binčík, foto: FC Žolík Malacky 

V minulej sezóne 2020/2021 kvôli  
pandémii nedohrali svoje súťaže 
mlad šie žiačky ani staršie dorastenky. 
Začiatkom júla sa žiačky zúčastnili na 
otvorených majstrovstvách Sloven
ska v Žiline. Mimoriadny úspech tam  
dosiahli naše mini žiačky, ktoré svo  
ju kategóriu vyhrali, a získali tak ne-
oficiálny titul majsteriek Slovenska.

Úspešné boli aj naše odchovan
kyne v profesionálnych ligách, ktoré 
sa podarilo dohrať aj napriek pandé
mii. V  najvyššej slovenskej lige žien 
získala Melani Jagodičová striebro 
v drese Dunajskej Stredy, Viky Vor-
žáčková bronz v drese Dusla Šala  
a tretia bola diana Michálková v ra
kúskej najvyššej lige v  drese UHC 
Stockerau. Okrem toho sa dve Mala

čianky počas leta predstavili v drese 
Slo venska na majstrovstvách Európy 
ju nioriek i kadetiek. Obe patrili k opo  
rám reprezentácie a boli vyhlásené 
za najlepšie hráčky zápasu. Laure  
Walterovej sa to podarilo na ME ka
detiek v Čiernej Hore v zápase proti  
Nórsku a Viky Voržáčkovej na ME ju-
nioriek v Slovinsku dokonca v dvoch 
zápasoch, proti Slovinsku a  Česku. 
Obidve dievčatá boli tiež zaradené 
do programu Respect Your Talent, 
ktorý podporuje rozvoj kariéry talen
tovaných hráčov – na hádzanárskom 
ihrisku i mimo neho.

V  tejto sezóne budú mladšie aj 
staršie dorastenky hrať najvyššiu ce
loslovenskú ligu, mladšie a  staršie 
žiačky budú bojovať v krajskej súťaži. 

Prípravu odštartovali už začiatkom 
augusta. V rámci prípravy sa zúčast
nili na trojdňovom dievčenskom tur
naji Stupava Cup 2021. Výsledkovo 
sa najviac darilo starším dorasten
kám, ktoré v silnej konkurencii skon
čili druhé.

Prvé majstrovské zápasy odohra
jú dorastenky už 11. septembra do-
ma s Dunajskou Stredou, žiačkam sa  
súťaž začne v  polovici septembra. 
Dievčatá sa už nevedia dočkať zápa
sovej atmosféry. Zostáva iba veriť, že 
súťaže nebudú prerušené, že si naše 
hráčky schuti zahrajú a  budú môcť 
výkonnostne napredovať.

Text: d. Šuster, 
foto: TJ Strojár Malacky/ŠkH Rohožník
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Ghanský futbalista Edmund Ad
do, ktorý ešte v  roku 2019 obliekal 
dres FC Malacky, postúpil so Šeriffom 
Tiraspoľ do skupinovej fázy Ligy maj
strov. Jeho tím, mol
davský majster, sa 
tak stal vôbec prvým 
účastníkom skupino
vej fázy najprestíž
nejšej klubovej súťa
že z tejto krajiny.

Šerif aj vďaka Ad
dovi postúpil do  
sku piny cez favorizo
vaného chor vátske
ho šampióna Dina
mo Záhreb. Doma  
v Tiraspoľe zvíťazil 
3:0, v Chor vátsku mu  
stačila aj remíza 0:0. 

Následný žreb prisúdil moldavské
mu účastníkovi mimoriadne nároč
nú skupinu. Na Edmunda Adda a je
ho spoluhráčov čaká 13-násobný 

víťaz Ligy majstrov 
Real Madrid, talian
sky majster Inter Mi
láno a  ukrajinský 
veľ koklub Šachtar 
Do neck. O  takýchto 
súperoch sa ghan
skému futbalistovi 
pred dvomi rokmi, 
keď nastupoval za 
Malacky proti Báho
ni či Pezinku, isto ani 
nesnívalo.

Text: M. Binčík, 
foto: Fk Senica

V  doterajšej sezóne (jar/leto 
2021) sa členovia lukostrelec-
kého klubu Sagittarius zúčast-
nili na desiatich pretekoch 
a  troch historických turnajoch 
v 3d lukostreľbe. Svoju zbier ku 
obohatili o  25 medailí, z  to ho 
osem zlatých, deväť striebor-
ných a osem bronzových.

3D lukostreľba je disciplína, kto
rá imituje lov zvierat. Strieľa sa v prí
rodnom prostredí na makety zvierat  
v ži votnej veľkosti umiestnené v rôz  
nych vzdialenostiach od streleckých 
pozícií. Celá súťaž trvá približne 3 až  

4 hodiny. Súťaže v 3D lukostreľbe 
usporadúvané členskými klubmi 
SLA 3D spĺňajú prísne kritériá, kto
ré stanovujú medzinárodné bez
pečnostné, športové a organizačné 
štandardy.

Slovenský pohár, majstrovstvá 
Slovenska, 3DWest Cup, Spartan, Va
rín Cup, Južná päťka, Stredosloven
ský pohár, Pohár Košického kraja,  

Turnaj o pohár vojvodu Ctibora na 
hrade Branč, Marwan, Stupavská jar
ná, Lietavský šíp, Záhorácke zbojní
čenie – to sú najznámejšie a najob
ľúbenejšie lukostrelecké preteky.

Počas víkendu 11.–12. septembra 
sa naši lukostrelci predstavia na maj
strovstvách Slovenska. Držíme pal  
ce!

Text a foto: Lk Sagittarius

Ako sa zatiaľ darí lukostrelcom?

 Mladé hádzanárky 
v príprave 
 na novú sezónu

Po dvoch komplikovaných sezónach zavinených covidom hráčky 
všetkých dievčenských družstiev TJ Strojár Malacky/ŠkH Rohožník 
veria, že tá tohtoročná bude už konečne normálnejšia, a pripravujú 
sa na jej začiatok.

Malacký futbal začal
 písať novú kapitolu

Pred novou sezónou sa malacký futbal dostal do novej etapy svojej 
existencie. Futbalové kluby Šk Žolík a FC Malacky sa dohodli na fúzii 
do jedného spoločného celku.

 Edmund Addo si zahrá
 proti Realu a Interu


