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úvodník

Do školy
sa teším...
Do školy sa teším, teším,
už ma to tam ťahá...
Naučím sa čítať, písať,
už mám tašku, aha!

Tento text piesne Mira Jaroša
dnes ovláda hádam každý škôlkar či
školák a rovnako aj rodičia. Miro tvorí pre deti od roku 2014, teda osem
rokov, a tak dnes idú do školy deti,
ktoré dokonale poznajú jeho detskú
tvorbu. Áno, ten čas tak neúprosne
letí. Tento rok vnímame u nás v rodine začiatok školského roka o čosi
osobnejšie. Náš synček je prvákom.
A tak sme sa v posledných týždňoch
veľa zaoberali otázkami: aké to bu
de mať doma prváka, čo všetko bude
preňho, ale aj pre nás nové, čo všet
ko treba zabezpečiť, ako sa na túto
úlohu pripraviť ako rodičia? Pozorne som sa snažila načúvať svojmu
okoliu a vstrebávať rady kamarátov,
známych, rodiny...
Manželova mama svoj profesionálny život prežila v jednej z malackých škôl ako učiteľka prvého a dru
hého ročníka. Po rady teda s manželom nemusíme chodiť ďaleko.
S jednou veľmi dôležitou sa rada
so všetkými rodičmi podelím. Využite ju, keď budete doma písať úlohy. „K ohodnoteniu práce detí treba
pristupovať veľmi citlivo. Nesmierny význam, ba priam čarovnú moc
má pri učení POCHVALA. Deti mo
tivuje a učenie sa pre ne môže stať
atraktívnejším, ak ich chválime. Treba
si všímať aj malé pokroky.”
Verím, že tieto slová vám pomôžu
sa nastaviť pozitívne na nový školský rok a spoločne vytvoríme našim
deťom pohodové a láskavé zázemie.
Všetkým želám krásny školský rok!
N. Jánošová

Sobota 10. septembra

• začiatok predaja zberateľskej ban
kovky – ZŠ Dr. J. Dérera

• zberateľská burza – ZŠ Dr. J. Dérera
• Malacká šošovica – Kláštorné ná
mestie

• Hudobný festival Malarock – kaštieľ
• Memoriál K. Wunderlicha, leteckí
modelári – Veľké Leváre
• extraligový zápas v hádzanej Záho
ráci Stupava/Malacky – ŠKP Brati
slava
-red-

Vývozy odpadu
budú posunuté

Sviatok Sedembolestnej Panny
Márie vo štvrtok 15. septembra, kto
rý je dňom pracovného pokoja, po
sunie termíny vývozu komunálneho
odpadu o jeden deň. Vývoz, pláno
vaný na štvrtok 15. septembra, bude
v piatok 16. septembra. Vývoz, pláno
vaný na piatok 16. septembra, bude
v sobotu 17. septembra.
Vo sviatočný deň budú oba zber
-redné dvory zatvorené.

Počujete?
Zvoní na nový
školský rok!

Letné prázdniny sa pominuli a je tu čas opäť zasadnúť do lavíc a dozvedieť sa nové veci. Menší či väčší školáci prichádzali 5. septembra
po dvoch mesiacoch oddychovania do škôl. Otvoriť školský rok do
Malaciek prišiel končiaci minister školstva Branislav Gröhling. Hoci
mal iba pár hodín pred podaním demisie, žartoval so žiakmi na Dé
rerke, že ešte stihne zrušiť ypsilony a týždenne bude iba jedna pí
somka. Primátor Juraj Říha zaželal prítomným vyše 700 žiakom:
„Nech vám dnešné úsmevy vydržia čo najdlhšie a nech vám školský rok
ubehne tak rýchlo ako prázdniny.”

Učitelia už niekoľko dní vopred
chystali triedy, nástenky, pomôcky
a kopec ďalších vecí, aby mohol škol
ský rok odštartovať v plnej paráde.
Škôlkari začali školský rok už v piatok
2. septembra, v cirkevnej škôlke za
čínali v pondelok 5. septembra.
Do materskej školy nastúpilo 631
detí, z toho 196 novoprijatých. Cir
kevná škôlka privítala 61 detí, z nich
prišlo prvý raz 24.
Tri základné školy v zriaďovateľ
skej pôsobnosti mesta bude navšte
vovať 1842 detí, z toho 244 prvákov,
K tomuto počtu môžeme pripočítať
aj prvákov z cirkevnej školy, ktorých
je spolu 49. Celkovo do základných
škôl v Malackách nastúpilo 2397 de
tí.
Do Základnej školy Dr. J. Dérera nastúpilo 705 žiakov. Tri triedy
prvého ročníka majú spolu 75 detí.
„Počas prázdnin sa uskutočnila bežná
údržba, vymaľovali sme niektoré triedy v hlavnej budove, vymenili školský
nábytok v jednej triede, zrenovovali

sme kabinet chémie, vymaľovali sme
jedáleň a kuchyňu, v kuchyni sme vymenili osvetlenie, ale venovali sme sa
aj zabezpečeniu edukačných publikácií,” vymenúva riaditeľka Katarína
Habová a dodáva: „Budeme pokračo-

vať v napĺňaní Školského vzdelávacieho programu ZŠ Dr. J. Dérera. Musíme
pružne reagovať na zmeny v organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na základe pokynov ministerstva
školstva.”
Do Základnej školy na Štúrovej ulici nastúpilo 489 detí. Do la
víc zasadlo 66 prvákov v troch trie
dach. Dušan Šuster, riaditeľ: „Vzhľadom na to, že sme hľadali nového
školníka, počas leta sme stihli len najnutnejšie údržbárske práce a výmenu
poškodených žalúzií. Žiaľ, mali sme
dve havárie – vytopenie. Kvôli tomu
sme vymenili všetky vodovodné ba
térie. V porovnaní s minulým rokom
sme školský vzdelávací program menili len minimálne. Stále sa sústreďujeme
na vysokoefektívne učenie, rozšírené
vyučovanie anglického jazyka a športovú prípravu zameranú na loptové
hry.”
Pokračovanie na strane 2

Blíži sa termín splátky
miestnych daní a poplatkov
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 poplatok za
komunálne a drobné stavebné odpady). Tento dátum platí pre všetkých,
ktorí sa rozhodli zaplatiť miestne da

ne v splátkach alebo tak doteraz ne
urobili.
Druhú splátku je možné uhradiť
v hotovosti do pokladne Mestského
úradu (Bernolákova 5188/1A) alebo
prevodom na účet mesta. Prosíme,
aby ste pri platbe nezabudli uviesť
variabilný symbol, ktorý nájdete na
MsÚ
rozhodnutí. Ďakujeme.

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

Pozývame na

Beh vďaky SNP
Pozývame širokú verejnosť urobiť
niečo pre svoje zdravie a zabehať si.
V piatok 9. septembra sa uskutoční
Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP,
na ktorom sú vítaní všetci bez rozdie
lu. Prezentácia sa začína o 15. hodi
ne na dvore ZŠ Dr. J. Dérera, vlastný
beh sa začne o 16.30 h pri Pamätníku
SNP blízko školy. Cieľ je v Zámockom
parku. Dĺžka trate je cca 2000 metrov.
Podrobné informácie nájdete na
webe mesta www.malacky.sk alebo v predchádzajúcom vydaní Ma
lackého hlasu.
-red-

30 rokov od
veľkého požiaru
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78. výročie SNP
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Zejdeme sa
na hambálku
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Patril Illý – nový
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Kandidátky
sú už
podané
O polnoci 30. augusta uplynul termín, dokedy mohli záujemcovia o kandidatúru v komunálnych alebo krajských
voľbách podať svoje kandidátne listiny. Tie následne kontrolovala mestská volebná komisia, ktorá rozhodla o oficiálnom zaregistrovaní konkrétneho kandidáta.
Kontrola všetkých kandidátnych
listín sa skončila až po našej uzávier
ke. Zatiaľ máme informácie, že na
pozíciu primátora prišli štyri kandi
datúry a o miesto mestského poslan
ca sa chce uchádzať 37 kandidátov.
Na predsedu samosprávneho
kraja kandiduje 7 záujemcov – Ivan
Bošňák, Juraj Droba, Milan Lopa
šovský, Ján Mažgút, Magdaléna
Sulanová, Andrej Trnovec, Dušan
Velič a Štefan Zima.
O post poslanca Zastupiteľstva
BSK sa uchádza takmer 400 kandi
dátov z celého bratislavského kraja.
V čase uzávierky novín ešte nebolo
oficiálne zverejnené, kto do župného
parlamentu kandiduje za obvod Ma
lacky.			
-red-

č.16 vyjde 21. septembra

Počujete? Zvoní na nový školský rok!
Dokončenie zo strany 1

Do Základnej školy na Záhorác
kej ulici nastúpilo 648 žiakov. Pre
viac ako 100 prvákov museli otvo
riť až 4 triedy. Počas leta sa venovali
drobným opravám, čiastočná rekon
štrukcia bola potrebná v umyvárni
a v školskej jedálni. V auguste sa za
čala rozsiahla rekonštrukcia oboch
telocviční a vzniká aj nové multi
funkčné ihrisko na školskom dvore –
to všetko vďaka dotácii z Fondu na
podporu športu. „Keďže nám pribudli
žiaci, museli sme dokúpiť šatňové
skrin
ky, do vynovených kabinetov
sme zaobstarali nábytok a priebežne
sa snažíme modernizovať aj priestory
tried,” vraví riaditeľka Alena Číčelová
a pokračuje: „V piatom ročníku posilňujeme matematiku a slovenčinu. Zaviedli sme nové predmety – čitateľská
gramotnosť a finančná gramotnosť.
Z dôvodu nárastu počtu žiakov otvá
rame ôsme oddelenie školského klubu
detí. Plánujeme rozšíriť vonkajšie ihrisko a budeme radi, ak sa nám podarí
postupne budovať náučný chodník,

prípadne dobudovať vyvýšené záhony.”
Do cirkevnej Spojenej školy sv.
F. Assiského tento rok nastupuje
703 žiakov, z nich 61 škôlkarov, 555
žiakov základnej školy a 87 študen
tov gymnázia. Otvárajú dve prvácke
triedy spolu so 49 žiakmi. Riaditeľ
Daniel Masarovič: „Letné prázdniny sme využili na vymaľovanie tried,
vyčistenie kobercov, umytie okien a
opravu všetkých drobných nedostatkov. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo realizovať dva veľké projekty, ktoré
budú viditeľné už na prvý pohľad. Získali sme finančné prostriedky, vďaka
ktorým sme sa pustili do renovácie
fasády južného krídla školy. Postupne budeme renovovať celú budovu,
z čoho sa veľmi tešíme.” Časť financií
poskytlo ministerstvo školstva a časť
Bratislavská arcidiecéza ako zriaďo
vateľ školy.
V cirkevnej škole si študenti gym
názia môžu vybrať ako jeden z cu
dzích jazykov aj taliančinu „Záujem
o štúdium tohto jazyka je pomerne
veľký, preto sa tešíme, že sa nám ho

30 rokov od najväčšieho
požiaru v okrese Malacky

V piatok 28. augusta 1992 približne o pol dvanástej pred obedom
spozoroval zamestnanec družstva PD Lozorno dym. Vystúpil z buldozéra, šiel miesto skontrolovať a drobné zhorenisko ušliapal nohou.
Podobné, zhruba 10-centimetrové zhorenisko zbadal o ďalší meter
ďalej. Aj to ušliapal nohou, no keď si všimol ďalšie dymenie, rozhodol
sa požiadať o pomoc. Kým sa však správa z družstva dostala cez vrátničku, vedúceho dopravy a predsedu družstva cez obecný úrad k hasičom, bolo už popoludní. Od najrozsiahlejšieho požiaru v okrese
Malacky uplynulo 30 rokov. Predchádzalo mu pretrvávajúce sucho,
vysoké teploty vzduchu i silný vietor.

podarilo zaradiť do vyučovacieho procesu,” neskrýva nadšenie riaditeľ ško
ly. „Naďalej sa budeme snažiť našim
žiakom z Ukrajiny pomôcť a vzdelávať
ich spôsobom a formou, ktorá je pre
nich čo najužitočnejšia. Je to pre nich
aj pre nás veľká výzva, ale veríme, že sa

nám to spoločnými silami bude dariť
tak ako doteraz. Tieto letné prázdniny
sme sa tiež rozhodli dať nový vzhľad
aj spoločným interiérovým priestorom
školy.“
Text: N. Jánošová,
foto: S. Osuský

Klub filatelistov ZSF 52 –32 Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky,
CVČ Malacky, MCK Malacky
pozývajú verejnosť na

Jesennú zberateľskú burzu

– stretnutie zberateľov všetkých zberateľských odborov – známky,
mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, pivné
suveníry, starožitnosti, figúrky z kindervajíčok, hokejové kartičky,
odznaky a podobne

v sobotu 10. septembra 2022 od 8.00 do 12.00 h
v školskej jedálni ZŠ Dr. J. Dérera (Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky)
vstupné: 0,50 €, mládež do 15 rokov vstup zdarma
Počas burzy sa bude predávať zberateľská bankovka s motívom Malaciek. Súčasťou burzy bude aj prezentácia 52. poštového lístka z edície Malacky dnes, ktorý zobrazuje budovu MŠ na Bernolákovej ulici.

Prvá sa na miesto dostavila požiar
na jednotka z Lozorna. Od vyhlásenia
požiarneho poplachu prešlo 5 až 10
minút, no v tom čase už plamene za
chvátili aj porast okolo ohniska požia
ru. Hasiči sa najprv zamerali na hase
nie agátov, ktoré sa nachádzali medzi
veľkokapacitným senníkom a lesom.
Následne sa na miesto dostavili po
žiarnici z Bratislavy, ktorí si na diaľ
ničnom nadjazde všimli dymenie
v blízkosti diaľnice. Vtedy sa už oheň
rozrástol do veľkých rozmerov a v su
chom lese sa – živený silným vetrom
– rýchlo šíril.
Následne prišlo na pomoc 10 jed
notiek s takmer 60 hasičmi. Ani po

hodine sa oheň nedarilo lokalizovať,
preto boli privolané ďalšie posily.
O pomoc bol požiadaný aj vojenský
útvar so žiadosťou o poskytnutie ťaž
kej techniky. Napriek enormnej sna
he sa nedarilo oheň zastaviť. Plamene
boli prenášané ponad hlavy požiar
nikov cez koruny stromov skokovo
o 100 až 300 metrov ďalej. Požiar sa
rozšíril až po horáreň Kozánek a ryb
ník Tančibok.
Živel sa podarilo lokalizovať až 31.
augusta večer na konečnej rozlohe
1171 ha. Na druhý deň ráno sa väčši
na jednotiek vrátila na svoje základ
ne, tie zostávajúce už len hliadkovali
a likvidovali lokálne ohniská. Dokon
čovacie práce robila ťažká vojenská
ženijná technika VÚ Sereď a pluku CO
Malacky. Definitívnu bodku za požia
rom priniesol až dlhoočakávaný dážď.
Vôbec prvýkrát v histórii bola pri
požiari použitá taktika riadenia zása
hu z vrtuľníka, a to práve pre veľkosť
zasiahnutého územia. Na hasení sa
zúčastnilo 76 jednotiek s 88 kusmi
techniky s celkovým počtom 219
osôb. Pri požiari sa vyskytlo len nie
koľko úrazov, popálenín a nehôd či
porúch techniky. Samovznietenie ako
pravdepodobná príčina sa nepodari
lo jednoznačne preukázať.
Text a foto:
OR HaZZ v Malackách/TASR/PTEÚ
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Pripomenuli sme si
78. výročie SNP

Od jedného z najvýznamnejších medzníkov našej novodobej histórie, Slovenského národného povstania, uplynulo 78 rokov. Slovensko ním jasne vystúpilo proti fašizmu a pridalo sa tak na stranu víťazných mocností v II. svetovej vojne. V tejto súvislosti sú dôležité slová
jedného z politických vodcov Povstania Laca Novomeského: „Neboli
sme proti slovenskému štátu ako svojprávnej domovine slovenského národa. Dostali sme sa s ním do sporov, dokonca ozbrojených
sporov, pretože nebol svojprávny, bol od počiatku výplodom nacistickej špekulácie a tomuto svojmu pôvodu chcel byť poplatný až do
konca. Boli sme proti slovenskému štátu, aký bol, nie pretože bol.”

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 vysťahovaním!” Spustilo sa tak ozbrojené po
vstanie proti nemeckej brannej moci
a jej prisluhovačom.
Povstaniu predchádzala dôkladná politická, organizačná a hospodár
ska i vojenská príprava. Už v rokoch
1942 a 1943 vznikli prvé partizán
ske jednotky. Vojenské ústredie sídlilo
v Banskej Bystrici, čo umožňovalo pod
predstieranými zámienkami sústreďovať na stredné Slovensko vojenské
jednotky, zbrane a muníciu, potraviny,
zdravotnícky materiál, či vytvárať zásoby rôzneho druhu. „Okrem iného sa
z Bratislavy do Kremnice presunul slovenský štátny poklad pod zámienkou
jeho väčšej ochrany a tri miliardy korún zo Slovenskej národnej banky do
jej filiálky v Banskej Bystrici, na čom
mal hlavnú zásluhu prvý guvernér
Slovenskej národnej banky Imrich Karvaš,” pripomenul pedagóg a mestský
poslanec Anton Pašteka.
Povstaniu pomáhal leteckými do
dávkami zbraní a liekov či vojensky
Sovietsky zväz a čiastočne aj USA
a Veľká Británia. Na bojiskách Povsta
nia bojovali aj Česi, Rusi, Ukrajinci
a ďalšie národy bývalého Sovietske
ho zväzu, Poliaci, Srbi, Bulhari, Ru
muni, Francúzi, Maďari, nemeckí an
tifašisti, Angličania, Američania, Bel
gičania, Holanďania, Španieli, Gréci,
Austrálčania i príslušníci ďalších náro
dov a národností. Spolu ich bolo 32.
Hoci nadšenie povstalcov bolo

veľké, odolať nemeckej presile nebo
lo možné. 27. októbra nemecké voj
ská obsadili srdce Povstania Banskú
Bystricu. „Povstalcov zatlačili do hôr,
kde v ťažkých podmienkach pokračovali v boji proti nemeckým okupantom
až do príchodu Červenej armády,” do
dal A. Pašteka.

Fašisti a ich slovenskí kolaboranti
vypálili stovku slovenských obcí, osád
a samôt. Tridsaťtisíc ľudí odvliekli do
koncentračných a zajateckých tábo
rov. Medzi nimi boli aj obaja vojenskí
velitelia SNP, generáli Golian a Viest.
78. výročie SNP sme si pripome
nuli aj v Malackách. Na pietnom akte
sa zúčastnili predstavitelia samosprá
vy a štátnej správy, zástupcovia Zvä
zu vyslúžilých vojakov generála M. R.
Štefánika, 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, foto: J. Hargaš

Blíži sa začiatok výstavby športovej arény
Už tento mesiac
by sa mala začať
výstavba novej
športovej arény
s multifunkčnou
a hokejovou ha
lou. Verejné ob
starávanie na
dodávateľa sta
vebných prác sa
skončilo a zmluva o dielo s ví
ťazným uchádzačom je už
podpísaná.

Finálny návrh novej športovej arény

O zákazku sa uchádzali tri firmy.
„V súťaži uspela s najnižšou cenou spoločnosť Sytiq, ktorá potvrdila záväzok
prevzatia staveniska,” informoval pri
mátor Juraj Říha. Aréna by mala stáť
12 684 000 €. Ako sme už v minulosti

informovali, financovanie výstavby
bude viaczdrojové: pôjde o kombi
náciu financií mesta, úveru a štátnej
dotácie 1,5 milióna eur. Šport aréna
Malacky bude stáť v lokalite býva
lej píly na Pezinskej ulici. Navrhu

je sa ako komplex, ktorý pozostáva
z dvoch samostatných športových
hál – hokejovej a multifunkčnej.
Text: -red-,
autor návrhu: Cityprojekt, s. r. o.,
Ing. arch. Pavol Citovický
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Na Zámockej spílili
nebezpečný strom

Na Zámockej ulici spílili suchý pagaštan konský. Strom stál neďaleko
pošty na opačnej strane cesty a bol vyhodnotený ako nebezpečný
pre chodcov, cyklistov i vodičov.

Opodstatnenosť výrubu
sa potvrdila, pretože pagaš
tan bol sčasti spráchnive
ný. Blízko jeho pôvodného
miesta už rastie nový, mladý
stromček.
-lp-/-kf-

Súťažíme o novú
mestskú zelenú zónu

Spoločnosť Lidl spustila projekt Čistinka, v ktorom súťažia aj Malacky. Víťazné mesto získa vybudovanie multifunkčnej oddychovej zóny na rozlohe až 600 m².

Parčík – čistinku bude tvoriť štvorica modulov zahŕňajúca ihrisko pre malé
deti, oddychovú zónu so stolmi, altánok s miestom na grilovačku, plochu
s prvkami na cvičenie a multifunkčné ihrisko na loptové hry. Pôjde o priestor
slúžiaci všetkým generáciám. V Malackách by takýto mestský park mohol
vzniknúť na Mierovom námestí. Mestá sú zaradené do piatich kategórii pod
ľa počtu obyvateľov. Hlasovať môžete prostredníctvom kódu na hlasovacej
kartičke, ktorú získate pri každom nákupe v Lidli nad 20 €. Súťaž trvá do 25.
-redseptembra. Hlasovanie a ďalšie informácie: cistinka.lidl.sk.
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na, nie som autorom hitov. Moje piesne, ktoré sa stali hitmi, sú skôr výnimkami.”
Muzikály mu prirástli k srdcu. „Písať texty pre muzikál ma baví oveľa
viac ako bežné texty, lebo tam jednoducho musíte použiť istý druh štylizácie. Nespieva spevák, ale divadelná
postava. Musíte sa do tej situácie dostať,” popisuje autor, ktorého texty
možno počuť v muzikáloch ako Neberte nám princeznú či Cyrano z predmestia.
Účastníkov besedy neodradil ani
dážď, ktorý sa počas nej spustil. De
nisa Fulmeková s Jánom Štrasserom

prizvali publikum k sebe na kryté pó
dium. Diváci si tam preniesli stoličky
a naďalej si nerušene vychutnávali
rozhovor.

Literárnu kuchyňu v rámci Kultúr
neho leta organizovalo mestské cen
trum kultúry a knižnica.
Podujatie z verejných zdrojov
podporil

Text a foto: P. Arpášová

Prichádza festival
Malarock

Ján Štrasser:
Nie som autorom hitov
Zažni, Tlaková níž či Šaty. Slovenské hity, ktoré majú síce rozličných
interpretov, ale jedného textára. Je ním básnik, textár, dramaturg a
spisovateľ Ján Štrasser. Na nádvorie Pálffyovského kaštieľa v Malackách zavítal v rámci podujatia Literárna kuchyňa. Besedu s ním viedla
spisovateľka a jeho bývalá susedka Denisa Fulmeková.

„Všetko, čo som potreboval v redakčnej práci, som sa naučil za jeden
rok v Slovenských pohľadoch,” spomí
na si počas besedy J. Štrasser. Do re
dakcie Slovenských pohľadov sa do
stal ako 19-ročný študent a vyše roka
tam pracoval ako asistent (brigád
nik). Prácu mu ponúkol otec Denisy
Fulmekovej, spisovateľ a prekladateľ
Jozef Kot, ktorý bol v tom čase zastu
pujúcim šéfredaktorom. „Aj vďaka
Denisinmu otcovi som poznal špičku
vtedajšieho slovenského literárneho
časopisectva. Veľmi veľa som sa tam
naučil a bolo mi tam veľmi dobre.“
Dajte to na Lasicu
Zaspomínal si aj na pôsobenie
v týždenníku Domino fórum, kde sa,
ako vraví, naučil klásť naivné otázky.

Práve tento spôsob využíva vo svo
jich knihách rozhovorov. Prvým res
pondentom bol začiatkom milénia
Milan Lasica. Kniha rozhovorov s ním
sa volá Lenže ja som iba komik.
J. Štrasser tvrdí, že respondent musí byť zaujímavý najmä preňho, nie
len spoločensky. Na rozhovory, ktoré
vedie so svojimi respondentmi na
živo a nahráva si ich na diktafón, sa
vopred pripravuje dva až tri mesia
ce. Za ten čas sa snaží naštudovať si
daného človeka. Po tomto všetkom
prepisuje nahrávky a tvorí knihu. Pri
autorizácii svojim respondentom hovorí, aby to „dali na Lasicu”. Milan Lasi
ca sa totiž vtedy rozhodol nechať text
knihy tak a nezmenil na ňom nič. Pre
tože vraj druhá možnosť by bola, že
by to napísal od začiatku Lasica sám.

Prvá verzus najnovšia kniha
„Dnes už si to tak nedokážem vychutnať, keď mi vyjde kniha. Prvá kniha – debut v ruke, to je proste fantas
tický pocit,” priznal počas besedy
v Malackách J. Štrasser. Debutoval
v roku 1968 básnickou zbierkou Odriekanie.
Túto jeseň by do kníhkupectiev
mala prísť jeho najnovšia kniha roz
hovorov Tvár v zrkadle. Rozpráva sa
v nej sám so sebou a pôjde o jeho
vlastné spomienky v dialogickej po
dobe. Ako J. Štrasser priznáva, práve
počas tvorby knihy prišiel na to, ako
málo si toho pamätá o svojich rodi
čoch a starých rodičoch.
Muzikály mu prirástli k srdcu
Významnú úlohu v tvorbe J. Štrassera zohrávajú aj texty piesní, v sú
časnosti píše najmä pre muzikály.
Napísal však aj známe piesne pre Mi
ra Žbirku či Richarda Müllera. „Musím
hneď a rovno povedať, že ja, na rozdiel
od Kamila Peteraja alebo Borisa Fila-

Malacké kultúrne leto 2022 – ak nie je uvedené inak, podujatia sa konajú v Pálffyovskom kaštieli.
n štvrtok 8. 9. o 18.00 h
Teststrip
Simona Jančurová – stretnutie
s autorom pri dielach, priestor na
súčasné umenie, komentovaná pre
hliadka výstavy, vstup voľný

n utorok 13. 9. o 18.00 h
Stretnutie s históriou
Helena Gahérová a Daniel Gahér
– Grófi zo Svätého Jura a Pezinka
a ich majetky na Záhorí, prednáška
s historickou tematikou, vstup voľný

n sobota 10. 9. o 16.00 h
hudobný festival – Malarock 2022

n sobota 17.–24. 9.
14. ročník divadelného festivalu

Zejdeme sa na hambálku venova
ný 20. výročiu vzniku Divadla na
hambálku
n sobota 17. 9. o 15.00 h
Hambáljarmok
www.mckmalacky.sk

V sobotu 10. septembra sa na nádvorí Pálffyovského kaštieľa v Malackách uskutoční 4. ročník multižánrového festivalu alternatívnej
hudby Malarock. Na koho sa môžete tešiť?

Príde legendami opradený Samčo Brat Dážďoviek s popmusic pre
mačky, s ktorou vytvára akúsi šedú
zónu medzi koncertom, divadlom,
performance a slampoetry. Nikdy
nevieš, ako to dopadne, a to je na
tom to pekné!
Mladá bratislav
ská banda Haďaci hrá experimen
tálny avantgard-punk-rap a zná
ma je už len tým,
že existuje.
Hudobné tele
so z Plzne Blue
Chesterfield Band vzniklo pôvod
ne ako sólo projekt mladého multi
inštrumentalistu Davida Jirku. Kape
la predstaví nový album MysticLips
tick, ktorý pláva na vlnách neo-folku
a dark country s prvkami psychede
lického rocku.

Stoner-rocková divočina Acid
Row z Prahy prinesie prenikavé muž
ské vokály, ostré gitarové riffy a ne
skrotnú energiu.
Malarock prinesie aj bohatý
sprievodný program: premieta
nie
krátkych animovaných filmov z pre
stížneho festi
valu FestAnča,
prednášku Jana
Ost rol úckeho
z inštitútu Teach
for Slovakia,
workshop chodenia po slackline či tradičné
prehliadky kaštieľa. Na mieste bude aj čapované pivko a limonády
a o chutné pokrmy sa postará ob
ľúbený malacký gastro-mág Vegoš.
Neseď doma a príď podporiť kultúru
v Malackach. Tešíme sa na teba!
-mk-
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Opäť sa zejdeme
na hambálku

Malacky sa opäť premenia na divadelné mestečko. Festival Zejdeme sa
na hambálku prinesie od 17. do 23. septembra predstavenia pre malých
aj veľkých v podaní ochotníkov aj profesionálov. „Jeden prejde kúšček, druhý velkú dálku a šeci sa zas po roku zejdeme u nás na hambálku, na festivale, teda divadelném svátku,” pozýva Vlado Zetek, režisér
Divadla na hambálku, ktoré spolu s MCK Malacky festival organizuje.

14. ročník odštartuje v sobotu 17.
septembra na nádvorí kaštieľa ob
ľúbený Hambáljarmok. Potešia vás
TeatroTatro, hudobná standupcomedy, joga smiechu, komédia malackých ochotníkov alebo koncert
skupiny Fortuan. Nebude chýbať ani
tradičná hambálkovská ftipná kaša,
tvorivé dielne, chodúliari a žongléri.
Festival pokračuje predstavením
Záhoráckeho divadla Svatuškár
(Moliérov Tartuffe v záhoráčtine). Mi
moriadnym lákadlom je Ateliér Maroša Kramára. V komédii Lordi, kto
rá si uťahuje z mužskej samoľúbosti,
zahrajú Maroš Kramár, Jozef Vajda
a Peter Šimun. Pricestuje k nám aj
Divadlo Bolka Polívky/Malé Hry
s komédiou Biostory.
Festival patrí aj deťom, preto je
časť programu už tradične venovaná
organizovaným predstaveniam pre
školy. Pre úplne najmenších divákov

je pripravené divadlo pre batoľatá
v podaní Féder Teáter: Lili – Batolá
rium.
Keďže Divadlo na hambálku osla
vuje 20 rokov svojho vzniku, postará
sa o záverečnú bodku festivalu a za
hrá hneď dve výborné komédie,
Dámska šatňa a Pánsky klub. Po po
slednom predstavení sú všetci diváci
srdečne pozvaní na posedenie s di
vadelníkmi.
Súčasťou festivalu bude výstava
v Galérii MCK Mária Kráľovičová.
Vstupenky na jednotlivé predsta
venia si môžete zakúpiť v pokladni
kina vždy hodinu pred akýmkoľvek
filmovým či divadelným predstave
ním alebo elektronicky cez stránku
www.mckmalacky.sk.
Podujatie z verejných zdrojov
podporil Bratislavský samosprávny
kraj, Nadácia EPH a Mesto Malacky.
MCK

Potulky sa skončili pri budove spínacej elektrárne na Ulici 1. mája

Potulky Malackami
boli v novom šate
Klasická trasa historických potuliek po malackých pamiatkach sa
toto leto zmenila. Vystriedali ju prehliadky so špeciálnym zameraním
na modernizáciu mesta v 19. a 20. storočí. Záujemcovia o lokálnu históriu tak zažili komentovanú prehliadku mesta so sprievodcom, historikom Martinom Macejkom.

Prvé dvojpodlažné budovy, no
vovznikajúce podniky, ale aj za
čiatok územného plánovania – aj

s tým sa spája modernizácia, ktorá
v Malackách nastala v druhej po
lovici 19. storočia pod vplyvom po
litických zmien v Uhorsku a priemy
selnej revolúcie.
Drevo z Karpát
vozila železnička
Potulky sa začínali na dnešnom
záchytnom parkovisku Píla. Pôvod
ná píla sa kedysi rozprestierala od
Zámockého parku až k miestu, kde
je súčasné parkovisko a kde by ma
la vzniknúť nová športová aréna.
Drevo na spracovanie sa do nej
zvážalo úzkokoľajnou železničkou
z Karpát cez Rohožník. Píla fungo
vala približne do konca 20. storočia.
Dnes už z pôvodného stavu, ako
istý pamätník, zostal odlučovač pi
lín a prachu (zariadenie kúsok od
parkoviska s kovovou vrchnou čas
ťou, z diaľky pripomínajúce dve po
stavy). Ten by mal podľa sprievodcu
zostať na mieste aj v prípade ďalšej
výstavby v lokalite.
Modernizácia sa začala
vodovodom
Kúsok od nadchodu Slimák sa
nachádzal mlyn. Vodná sila sa vyu
žívala ako zdroj energie na mletie
obilia. „Toto sa zmenilo na konci 19.
storočia, keď sa Pálffyovci rozhodli
zaviesť si do zámku vodovod. Z to
ho, vtedy už bývalého, mlyna spravili
strojovňu a potrubie položili v celom
parku a okolí. Takže to bol taký rozsiahly vodárenský systém,” približu
je M. Macejka začiatok modernizá
cie Malaciek, ktorý sa datuje do 80.
rokov 19. storočia.
V tom čase sa začala stavať aj že
lezničná trať. Najprv jednokoľajná,
keďže významnejšia železničná tra
sa sa počas monarchie nachádzala
na druhej strane rieky Moravy v Ra
kúsku. „Keď vzniklo Československo,
spojenie s Prahou dodalo tej trati na
význame, takže potom sa spravila
dvojkoľajná,” doplnil počas potuliek
sprievodca.
Unikát: teplá voda na Dérerke
Bývalá staničná reštaurácia mož
no časom nepôsobila veľmi vábne,
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ale v minulosti sa tam nachádza
li klubové priestory. Stretávali sa
v nich malacké spolky, ba dokonca
tam vznikol prvý miestny futbalový
klub (1914).
Ďalší objekt, pri ktorom sa účast
níci potuliek zastavili, bola budova
bývalého liehovaru. Bol to druhý
malacký liehovar. Dnes na mieste
sídli spoločnosť známa najmä svo
jimi minerálnymi vodami.
Skupina „potulkárov” odtiaľ pre
šla Ulicou Štefana Čulena. Domy na
nej stoja už skoro sto rokov a via
ceré z nich aspoň pripomínajú pô
vodný stav. Ďalšou zastávkou bola
Základná škola Dr. Jozefa Dérera.
Školu postavili pred 90 rokmi na
mieste bývalého dobytčieho trhu.
Na tú dobu to bola moderná budova – mala školský rozhlas, ba dokonca aj teplú vodu, ktorá bola v tom
čase v domácnostiach i vo verej
ných budovách výnimočná.
Benzínka v centre mesta
Pôvodné malé domčeky pri
kláštore na ulici oproti dnešnému
okresnému súdu slúžili buď ako ob
chody, alebo v nich bývali prevažne
remeselníci. Poľnohospodári nie,
keďže domy mali len malý dvor. Na
rovnakej ulici medzi autobusovou
zastávkou a okresným súdom sa
ešte po roku 2000 nachádzala jed
na z najstarších čerpacích staníc.
Ďalšie benzínové pumpy z ob
dobia modernizácie sa tiež nachá
dzali v centre. Napríklad pri soche
Floriána či pri hoteli Tatra alebo
v miestach, kde sa dnes buduje
podzemná garáž. Vzhľadom však
nepripomínali dnešné čerpacie sta
nice, ktoré okrem pohonných látok
ponúkajú napríklad možnosť ob
čerstvenia či sociálne zariadenia.
V podstate to boli len stojany na
tankovanie. Zaujímavosťou je, že
boli postavené vľavo v smere jazdy.
Vpravo sa na našom území začalo
jazdiť až koncom 30. rokov po prí
chode Nemcov.

Malacky na nepoznanie
na dobových fotografiách
Kroky účastníkov smerovali aj
do malackého kina, kde sa dozve
deli viac o jeho histórii. Zároveň si
prezreli dobové fotografie Malaciek
premietané na plátne aj s komentá
rom sprievodcu. Na starších zábe
roch boli Malacky takmer na nepo
znanie v porovnaní s dneškom.
Z kina sa prešlo k soche Floriá
na, patróna hasičov. V minulosti
boli požiare v meste pomerne časté
a povinnosť hasiť mali sprvu členo
via cechov. Cechy však boli v rámci
modernizácie v 19. storočí zrušené
a začali vznikať hasičské zbory. Pr
vý dobrovoľný hasičský zbor v Ma
lackách vznikol v roku 1875.
Elektrinu mali najprv
len Pálffyovci
Trasa pokračovala okolo domu
obchodu a služieb AFK a po Pribi
novej ulici až k budove spínacej
elektrárne na Ulici 1. mája. Elektrina
bola v malackých domácnostiach
bežná až po elektrifikácii mesta
v roku 1927. Predtým ju od začiatku
20. storočia mali len Pálffyovci. Do
vtedy ľudia na svietenie používali petrolej. Budovu elektrárne, pri
ktorej sa potulky končili, projek
toval známy architekt Dušan Jurko
vič.
Text a foto: P. Arpášová
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Rodinná
olympiáda

V stredu 31. augusta ožilo futbalové ihrisko v Zámockom par
ku detským smiechom. Stretli sa tu starí rodičia s vnúčatami
na Rodinnej olympiáde Jednoty dôchodcov Slovenska v Malackách.

Bolo úžasné sledovať, s akým od
hodlaním sa všetky deti zapojili do
súťaží s podporou svojich starých
rodičov. Odmenou bola sladká me
daila, diplom rodine za účasť a malý
darček.
Za podporu ďakujeme spoločnos
tiam AD HOC a TEKOS. O rok sa stret
neme znova.
Text: D. Bukovská,
foto: A. Osuská

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Stolný tenis: nábor detí 7–14 rokov
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Stolný tenis – šport pre teba. Pridaj sa k nám! Trénujeme v hale na Sasinko
vej vždy v pondelok, utorok a štvrtok o 15. hodine. Informácie na telefón
nych číslach 0940 23 42 83, 0905 95 71 86 a na www.mskmalacky.sk.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Skončilo sa
športové leto

Za pani učiteľkou
Máriou Límovou
V auguste sme vyprevadili na
púť, z ktorej niet návratu, našu mi
lú kolegynku, pani učiteľku Máriu
Límovú.
Marienka sa narodila 3.
septembra 1941 do rodiny
pekára a domácej. Základ
nú školu i gymnázium ab
solvovala tu v Malackách.
Na Pedagogickej fakulte
v Martine získala vzdelanie
ako učiteľka 1. stupňa. Naj
skôr dva roky učila prváčikov v Ku
chyni, potom 1. septembra 1962 na
stúpila do Základnej školy Dr. Joze
fa Dérera v Malackách.
Záujem o prírodu preniesla aj do
ďalšieho vlastného vzdelávania. Po
pri práci vyštudovala a v roku 1983
skončila odbor prírodopis a pesto
vateľské práce. Pedagogickej čin
nosti sa naša kolegynka venovala
47 rokov. Jej posledným školským
rokom v Dérerke bol rok 2007/2008.
Pamätať si budeme jej úsmev,
pokoj v rozhovore, slová povzbude

SPOMIENKY
Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky
v srdci zostávajú.
17. septembra si
pripomenieme 11
rokov, čo nás opus
til Jozef Klas z Ma
laciek. Kto ste ho
poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca manželka.
Odišiel si, kam chodí každý sám...
6. septembra sme
si pripomenuli 7
rokov, čo nás na
vždy opustil Jozef Dobrovodský z Malaciek.
S láskou v srdci
spomínajú manželka Helena, syn
Stanislav, vnuk Adam, vnučka Miš
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nia. Bola ochotná pomôcť kolegom
pri riešení akéhokoľvek problému.
K svojim žiakom pristupovala spra
vodlivo, s empatiou, pomáhala im
pri výbere ďalšieho vzde
lávania a voľbe životnej
cesty. Viedla krúžok mla
dých chovateľov, tešila sa
z pestovania kvetov, učila
deti poznávať prírodu, na
čúvať jej, organizovala rôz
ne výlety a exkurzie. Mno
hí žiaci si na pani učiteľku Límovú
uchovávajú milé spo
mienky vo
svojich srdciach.
Život Márie Límovej bol tu – na
pozemskej ceste – naplnený poro
zumením k blízkym, poctivou, pre
cíznou prácou, zodpovednosťou
a úctou k morálnym hodnotám.
Zanechala tu jedinečný, nezmaza
teľný odtlačok.
Nech sníva v pokoji svoj večný
sen!
Kolektív zamestnancov
ZŠ Dr. J. Dérera

ka, Toník, malý pravnúčik Samko,
ostatná rodina a kamaráti. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.
Už len kytičku kvetov
na Tvoj hrob môžeme dať
a pri plameni sviečok
tíško spomínať.
5. septembra sme
si pripomenuli
smutné 10. výro
čie, čo nás na
vždy opustil náš
drahý a milovaný
Jaroslav Šelbický z Malaciek. S láskou a úctou
spomínajú dcéra Jarka a rodina
Šelbická. Kto ste ho poznali, venuj
te mu, prosím, tichú spomienku.

Seniori z Denného centra ukonči
li na sklonku augusta akciu Športové
leto 2022 v bowlingu. Bol to už v po
radí 4. ročník, v ktorom si zmerali sily
ženy aj muži. Na turnaji sa zúčastnilo
20 súťažiacich. V kategórii žien vyhra
la Anna Osuská, na 2. mieste skonči
la Lýdia Kolandrová a 3. miesto ob
sadila Luja Makytová. Medzi mužmi
zvíťazil František Osuský, druhý bol
Emil Jung a tretí Ľubomír Dúnar.
O občerstvenie a vynikajúcu at
mosféru sa postarali pracovníci BBM
v Malackách. Veľké poďakovanie si
zaslúži Josef Smolinský, ktorý malac
kých seniorov vedie už piaty rok.
Text a foto: V. Jahodová

Bezplatná právna pomoc
pre malackých seniorov
Štvrtok

8. september od 10.00 h
22. september do 12.00 h

Právna poradňa poskytuje bez
platnú pomoc seniorom s trvalým
bydliskom v Malackách. Na konzul
táciu s právnikom JUDr. Františkom
Kurnotom sa netreba objednávať
vopred, stačí prísť na Mestský úrad
v Malackách (2. poschodie, číslo dve
rí 225). Prineste si so sebou občian
opustili nás
Terezia Uhrincová, r. Baumgartne
rová, Malacky
Hermína Labudová, r. Machová,
Malacky
Rudolf Lonček, Malacky
Jaroslav Klas, Malacky
Jozef Zaiček, Lozorno
Irena Kühtreiberová, r. Reisenaue
rová, Malacky
Karol Kavický, Malacky
Soňa Kantoráková, Plav. Štvrtok
Milan Hollý, Gajary
Mário Szakál, Lozorno
Jozef Leskovský, Moravský Sv. Ján
Mária Oreská, r. Ondrejková, Malac
ky
Marián Juriga, Moravský Sv. Ján

sky preukaz (na overenie bydliska).
Poradenstvo je diskrétne a anonym
né.
Seniori sa môžu na poradňu ob
rátiť v týchto oblastiach:
• exekúcie,
• rodinné vzťahy (rozvod, rozdele
nie bezpodielového spoluvlastníc
tva manželov),
• dedičské konanie,
• zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej

zmluvy, darovacej zmluvy, nájom
nej zmluvy),
• majetkové záležitosti (vyporiada
nie podielového spoluvlastníctva,
predaj/kúpa nehnuteľností, vlast
níctvo nehnuteľností nezapísaných
na liste vlastníctva, výpovede z náj
mu),
• spotrebiteľské problémy (rekla
mácie tovaru/služieb),
• právna ochrana (usmernenia
v súdnych sporoch a v konaniach
pred štátnymi orgánmi).
Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastupujeme
-redani v konaniach na súdoch.
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Vyrastá nám veľký
hokejový talent

Príprava na novú
stolnotenisovú sezónu

Pod vedením trénerov Vladimíra Jančího, Pavlíny Rajtokovej a stále
aktívneho trénera Dušana Jančího sa začala príprava na novú stolnotenisovú sezónu. Mladí hráči sa venujú najmä kondícii a nácviku
podania. Podaktorí absolvovali aj prvé turnaje.

Ako 6-ročný začal hrávať inline hokej v Gajaroch a v 13 rokoch sa už
stal majstrom Českej republiky v tomto športe. Hrá ľadový aj inline
hokej, popritom je dobrým žiakom. Rodák z Malaciek Patrik Illý.
Základy korčuľovania ho nauči
li tréneri Braňo Šteflík a Roman Po
láček v Gajaroch, ktorí boli rodičmi
jeho spoluhráčov. „Neskôr som chcel
skúsiť ľadový hokej, a tak ma otec prihlásil do hokejového kempu v Nových
Zámkoch. Bolo tam super. Trénermi
boli ozajstní hokejisti Marek Uram, Andrej Kudrna, Jozef Viszkocsil a Tomáš

nás to stojí neskutočne veľa času, peňazí aj stresu. No a Patrika to zatiaľ veľmi baví. Priznávam, že mi je aj veľakrát
ľúto, keď sa jeho spolužiaci poobede
chodia kúpať, idú do kina či trávia voľný čas spoločne, a Patrik si len sadne
do auta a povie: nevadí, tati, poďme,
mám tréning, nech ho nezmeškám,”
dodáva Vladimír Illý.

Cez leto sa konal 30. ročník Medzi
národnej série turnajov detí a mládeže Satellite Tour (Senec, Havířov,
Hluk). Na turnaji sa zúčastnilo 300
hráčov z ôsmich krajín – Čierna Hora,
Chorvátsko, Izrael, Česká republika,
Poľsko, Ukrajina, Nemecko a Sloven
sko. Na prvom turnaji v Senci nás re
prezentovali Bianka Polakovičová
a Oliver Sloboda.

obsadil konečné 17.–32. miesto. V Ha
vířove obhájil svoje úvodné účinko
vanie z prvého turnaja Oliver, keď ta
kisto obsadil 17.–32. miesto.
V Hluku nás reprezentovali Oscar
Zhao a Oliver Sloboda. Oscarovi sa
nepodarilo postúpiť zo skupiny, lep
šie sa darilo skúsenejšiemu Olivero
vi, ktorý postúpil a vo vyraďovacom
K.O. podľahol českému hráčovi.

Bianke sa nepodarilo postúpiť z náročnej skupiny. Oliver vyhral svoju skupinu a neskôr vypadol v K.O. systéme,

Všetkým hráčom ďakujeme za re
prezentáciu klubu.

Zľava sestra Lucka, Patrik a otec

Majstri ČR v inline hokeji. Patrik v hornom rade druhý zľava

Hentek, všetko bývalí reprezentanti
Slovenska. Najmä s Jozefom bolo neskutočne veselo,” hovorí Patrik. Jeho
otec dopĺňa: „Po týždni v takomto
zložení náš syn už o ničom inom nehovoril. Začali sme teda hľadať hokejový klub. Keďže v Malackách zatiaľ
hokejovú halu nemáme, museli sme
sa poobzerať po okolí. Časovo vychádzal najlepšie HKL Lamač, ale finančne a logisticky HC Lvi Břeclav. Na Morave ho prijali okamžite ako svojho
a nám s manželkou viac nebolo treba.”
Namiesto voľného času tréningy
Z Patrika sa teda stal jeden z čle
nov břeclavskej mládeže. Každoden
né školské povinnosti v Malackách
strieda poobedňajší rituál, ktorý mu
zaberá asi 4 hodiny denne z jeho det
stva. „Urobili sme ale dohodu, že ak to
s manželkou budeme chcieť viac ako
on sám, tak to radšej zabalíme, lebo

Nie je hokej ako hokej
Vždy po sezóne, ktorá sa končí
v marci, majú deti pár týždňov voľno.
Začiatkom mája sa už začína letná
príprava a zároveň štartuje inlinová
sezóna – tá trvá niečo vyše dvoch
mesiacov. Inline hokej je dosť po
dobný ľadovému hokeju. Hrá sa na
tom istom ihrisku, len ľad nahrádza
plastová podlaha. Zdalo by sa, že je
to len nejaké vozenie na koliesko
vých korčuliach s hokejkou a plasto
vým pukom, ale v hokejovej výstroji
a pri 30 stupňoch Celzia je to ozajst
ná makačka.
Cesta k titulu
Tento rok sa v Břeclavi zišla dob
rá partia, ktorá bola zložená z roč
níkov 2008/2009. V kategórii star
ších žiakov reprezentovali svoj klub
perfektne. Tréner Libor Kocúr im od
začiatku veril a tvrdil, že táto partia

to dotiahne ďaleko. Celé dva mesia
ce sa každý druhý víkend hral turnaj
v Břeclavi, Přerove, Zlíne a Uherskom
Brode, čiže každý druhý týždeň šty
ri zápasy. Liga sa hrala turnajovým
systémom každý s každým 2x 15 mi
nút. Břeclaváci aj s Patrikom v zosta
ve vyhrali svoju základnú skupinu,
a tak postúpili na finálový turnaj do
Přerova, kde sa stretli štyri najlep
šie mužstvá z celej Českej republiky.
V semifinále vyhrali nad Prahou a ča
kali na víťaza z dvojice Zlín–Uhřetice.
Hoci Zlín viedol 3:1, nakoniec prehral
3:4. To ale stálo Uhřetice veľa fyzic
kých síl, čo sa nakoniec ukázalo vo
finále. Patrikov tím s prehľadom vy
hral 13:4 a stal tak majstrom Českej
republiky.
Dobrý žiak aj hráč,
hrdí rodičia
„Keď s manželom vidíme, ako má
Patrik rád tento šport, prostredie a ľudí
okolo, teší nás to. Radi ho v tom budeme celá rodina aj naďalej podporovať.
Neustála práca na sebe sa mu začína
vyplácať, pretože získať titul majstra
Českej republiky už ako 13-ročný a zároveň byť aj dobrým žiakom je veľmi
náročné, obzvlášť pre dospievajúceho
športovca. Na Patrika sme nesmierne
hrdí,” hovorí Patrikova mama Zuzana.
Patrik bol žiakom Základnej ško
ly Dr. J. Dérera, avšak – povedané
športovou terminológiou – od novej
sezóny, čiže školského roka, zmenil
dres a prestúpil na Záhorácku. Želá
me mu veľa školských i športových
úspechov!
Text: Ľ. Pilzová/V. Illý,
foto: archív rodiny Illých

Výsledkový servis
Futbalisti Malaciek vypadli v 2. kole pohára Slovnaft Cup po prehre
s Dubnicou1:5. Po šiestich ligových kolách sú na 4. mieste. Najbližším zápa
som bude domáce derby s Rohožní
kom v nedeľu 11. septembra o 16.30 h.
FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FC
Žolík 1:2
Góly za Malacky: P. Haramia, R. Haramia
FC Žolík – FK Slovan Most pri Bratislave 0:2
PŠC Pezinok – FC Žolík 1:1
Gól za Malacky: P. Karman
FC Žolík Domino 4:1
Góly za Malacky: J. Miklušičák, P. Haramia, T. Foltýn, M. Lipták
NŠK 1922 Bratislava – FC Žolík 1:3

Text a foto: P. Rajtoková

Góly za Malacky: P. Haramia, P. Karman, S. Červienka
MŠK Senec – FC Žolík 0:0
Hádzanársku extraligu mužov za
čal náš tím na palubovke nováčika
v Martine. Najbližší zápas odohrajú doma v sobotu 10. septembra o 19.00 h
proti ŠKP Bratislava.
MHáK Martin – Záhoráci Stupava/
Malacky 37:34
Zostava Záhorákov: P. Beleš, M. Diamatovič (3), R. Valachovič (3), R. Baláž (1),
M. Vasovič, L. Ristič (6), J. Rybár, I. Zurič
(2), S. Kovács (4), L. Konečný (2), M. Polča (1), M. Velebný, M. Prevaj, S. Valent
(9), P. Walter, D. Grich (3)
-mb-

Lukostrelci súťažili na Spiši
Spišské Vlachy ležia na sútoku
Hornádu s riečkou Branisko
na hranici Volovských vrchov
a Braniska v okrese Spišská
Nová Ves. Klenotom regiónu je
neďaleký Spišský hrad. V tomto nádhernom prostredí sa ko
na
li majstrovstvá Slovenska
v 3D lukostreľbe.
Súťaž pozostávala z troch samo
statných pretekov na dvoch rôznych
tratiach. Podľa umiestnenia v jed
notlivých divíziách má prvých šesť
súťažiacich medzi sebou rozstrely,
a práve tie ešte dokážu zmeniť zá

verečné poradie. Na trate sa naraz
postavilo 281 súťažiacich. Každá trať
bola v inom teréne: jedna v kombi
nácii lesa a lúky, druhá bola v nároč
nom hornatom lesnom teréne a tre
tia v priestoroch motorkárskej dráhy.

Každý terč je samostatnou výzvou,
pretože najvyššia hodnota 11 bodov
môže mať s priemerom od 12 cm do
veľkosti 20-centovej mince. Trafiť naj
vyššiu bodovú hodnotu na 27 met
rov pod rôznym uhlom (do kopca,
z kopca, šikmo v teréne) pod vply
vom svetla a tieňa nie je hračka. Za
Lukostrelecký klub Sagittarius sa
tento rok na štart postavili traja čle
novia klubu – Veronika Kamenistá,
Rasťo Kamenistý a Martin Kamenistý – a obstáli so cťou. Vo svojich ka
tegóriách obsadili 8., 9. a 16. miesto.
Text a foto:
LK Sagittarius
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