
O financie pre Juh 
sa uchádzame 
opäť

Zrekonštruovaná škôlka, obno
vená zeleň, lavičky, ihriská, opra
vené osvetlenie. To všetko by malo 
byť na konci projektu na  rozvoj síd
liska Juh, o ktorého financovanie sa 
uchádzame. Projekt mesto podávalo 
už vlani. Ministerstvo pôdohospo
dárstva a  rozvoja vidie
ka SR však potom výzvu 
na predkladanie zrušilo.

Karatisti obstáli 
v náročných 
skúškach

Karatisti z Malaciek sa vo svete ne
stratia. Š. Polák, ktorý získal svoj tretí 
Dan v  Rusku (2012) od  japonských 
majstrov, sa začiatkom augusta vrá
til z náročného výcviku v  Japonsku. 
Skúšok technickej vyspelosti u  tých 
najpovolanejších sa spolu s ním zú
častnilo 11 Slovákov, 
medzi nimi aj V. Dzú
rová zo Závo du.

Aká je budúcnosť 
parkovania 
v centre?

Ranná a  popoludňajšia doprav
ná špička už nie je charakteristická 
len pre Bratislavu. Udomácnila sa aj 
v  Malackách. Rýchly nárast počtu 
áut, ale najmä ich zvýšené využívanie 
spôsobuje problémy nielen v  pre
mávke, ale aj pri parkovaní. Mesto 
si preto nechalo vypra
covať dopravnú štúdiu – 
koncep ciu parkovania. 2Vi
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 Tri favoritky
 Hviezdoslavovho
 Kubína

Prehliadka najús peš nej
ších recitáto rov, víťazov 
regio nálnych kôl 59. roč
níka Hviezdoslavovho Ku
bína z  celého Slovenska, 
sa samozrejme nezaobišla 
bez talentovaných Mala
čianok, zverenkýň ume
leckej šéfky detského štúdia 
divadla na  hambálku Beáty 
Rei fovej. 

Počas štyroch dní sa na  počesť 
velikána našej národnej poézie pred
stavilo 48 detských recitátorov, 32 
majstrov umeleckého slova v  kate
górii mládeže a dospelých a 18 diva
delných súborov. 

Sára Stupňanová a  Barbora Vaj
glová (na  obr. zľava) vo vrcholných 
nesúťažných prehliadkach patrili 
k najvyššie hodnoteným favoritkám 
a zaujali aj rozhlasových profesioná
lov. Bezprostredne po  odrecitovaní 
nahrávali svoje ukážky opakovane 
pre Slovenský rozhlas a Rádio Regi
na a poskytli rozhovory, ktoré odzneli 
v rozhlasovom éteri. Barbora Bezáko

vá nás reprezentovala v jedinej súťaž
nej kategórii a postúpila na 49. ročník 
medzinárodného festivalu vo Valaš
skom Meziříčí.

„Ide o najvyššiu prehliadku ume
leckého prednesu Slovenska a  Čes
ka, sen každého recitátora,“ hovorí 
Beáta Reifová, ktorá sa pod úspech 
dievčat takisto podpísala. „Barbora 
už teraz robí kliky, pláva a behá, aby 
bola v dobrej kondícii a uspela,“ sme
je sa. Ale napokon s  vážnou tvárou 
dodáva: „Tohtoročná prehliadka HK 
nás v mnohých smeroch prekvapila, 
miestami až šokovala, súťažiaci pou
žívajú kontroverzné verbálne aj ne
verbálne prejavy. My sme uspeli kva
litným výberom textu, prirodzeným 
prejavom a výbornou technikou.“

Text: T. Búbelová; foto: bea 

 Čaká nás 
 príjemná 
 jeseň

Po  kultúrne bohatých letných 
mesiacoch prichádza v  Malackách 
na  rad zaujímavosťami nemenej 
nabitá jeseň. Veľmi príjemne ju spo
ločne odštartujeme už prvý septem
brový týždeň. Okrem prvých škol
ských dní bude totiž úvod septem
bra patriť aj podujatiu Bažant Ki
nematograf. Vďaka nemu budeme 
môcť zhliadnuť niekoľko skvelých 
filmov priamo pod holým nebom. 
O  týždeň nato sa môžeme tešiť 
na divadelný sviatok. Už šiesty roč
ník festivalu Zejdeme sa na  ham
bálku prináša množstvo noviniek. 
Malačania by si ho rozhodne nema
li nechať ujsť. Ani tretí septembrový 
víkend nebude nudný. Do Malaciek 
sa totiž po 29 rokoch vracajú moto
cyklové preteky. Niektorí ich máte 
možno aj dnes v  živej pamäti. No 
s moderným nádychom vás iste za
ujmú aj dnes (o  všetkých troch po
dujatiach si prečítajte na  ďalších 
stranách). V októbri nás čaká už tre
tie Jablkové hodovanie, ktoré mes
to Malacky pripravuje v  spoluprá
ci s  Bratislavským samosprávnym 
krajom. Nuž, nemusíme teda plakať 
nad končiacim sa letom, ale tešme 
sa na  príjemnú jeseň.

nATÁLIA SLOBOdOvÁ

na začiatku sa zdalo, že poľov
níkom prekazí všetko úsilie 
počasie. no i napriek dažďu sa 
v  sobotu 24. 8. Zámocký park 
zaplnil. Ľudia zostali až do ne
skorého popoludnia, bolo ich 
viac ako vlani a nálada bola vy
nikajúca.

V porovnaní s vlaňajšom ponúkli  
poľovníci veľkú novinku – svätohu
bertskú omšu v sprievode spevácke
ho zboru Adoremus. A  práve omša 
zarezonovala u  návštevníkov podu
jatia najviac. Slávnostný sprievod 
poľovníkov priniesol k oltáru na znak 
vďaky a  obety ulovenú zver. Obrad  
celebrovaný kaplánom Slávkom Ga
najom z Vojenského útvaru Kuchyňa 
ponúkol každému niečo. Niektorí sa 
dozvedeli, kto to bol svätý Hubert 
a prečo sa stal patrónom poľovníkov, 
pre iných mal obrad duchovný roz
mer a nabádal ich na zamyslenie sa 
nad podstatnými stránkami života. 
A pre všetkých to bolo aj pripomenu
tie si peknej tradície. Po omši nasle
doval bohatý pro gram, ktorý ukázal 

poľovníctvo z  rôznych uhlov pohľa
du. Zaujali sokoliari i  kynológo via 
s prezentáciou svojich verných spo
ločníkov, ale aj vystúpenia lesni čiarov 
(trubači poľovníckych signá lov) a ich 
hostí či ukážky vábenia zveri. V Ma
lackom kaštieli mohli náv števníci vi
dieť, že medzi poľovníkmi sú aj talen
tovaní maliari a fotografi. V bývalom 
sídle Pálfiovcov, ktorí sa tiež venovali 
loveniu (ich erbovým zvieraťom je 
jeleň), si mohli návštevníci pozrieť aj 
vzácne poľov nícke zbrane, ocenenia, 
trofeje a  ukáž ky najhodnotnejších 
preparátov zveri žijúcej v regióne. 

Na  takejto slávnosti má svoje 
mies to aj verejné poďakovanie po
ľovníckym osobnostiam. Vyzname
nanie Zlatý kamzík získali páni Holo
máň a Škrabák, medailu sv. Huberta 
páni Jankovič a Tardík. Mimoriadne 
ocenenie za  celoživotný prínos pre 
poľovníctvo udelili poľovníci pri prí
ležitosti 90. narodenín pánovi Au
gustínovi Jurkovičovi.

Poľovníci sa prezentovali aj ako 
skvelí kuchári, veď poľovnícke gulá
še a  pečienky sa všetky vypredali. 
Čerešničkou na torte bola vypredaná 
tombola. 

Poľovnícky deň 
neprekazilo ani počasie

výstava poľovníckych trofejí
Ak ste uplynulý víkend nemali možnosť prísť do Zámockého parku na Po
ľovnícky deň, nezúfajte. Môžete si prezrieť aspoň poľovnícke trofeje, ktoré 
zostávajú v Malackom kaštieli až do 15. septembra. V kaštieli sú tiež vy
stavené dielka našich najmenších. Poľovníci totiž pri príležitosti Poľovníc
keho dňa zorganizovali v spolupráci s MCK výtvarnú súťaž žiakov základ
ných škôl okresu Malacky s názvom Poľovníctvo a príroda očami detí. 

Otváracie hodiny:
št, pia: 16.30–18.00 h;  so, ne: 15.00–17.00 h
V iných časoch sa môžete objednať na t. č.: 034/772 23 87.

Pokračovanie na 6. strane
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Centrum mesta je už v súčasnos
ti zastavané natoľko, že tam nie je 
možné vybudovať nové parkovacie 
plochy. Preto je potrebné riešiť prob
lémy s parkovaním iným spôsobom. 
Mesto si nechalo vypracovať doprav
nú štúdiu – koncepciu parkovania. 
Tento materiál je začiatkom intenzív
nejšej diskusie o  tom, ako budeme 
v  meste riešiť parkovanie. Prečítajte 
si koncepciu a  vyjadrite svoj názor. 
Kontaktujte oddelenie územného 
rozvoja a životného prostredie MsÚ 

alebo svojich poslancov. Tí budú 
o  koncepcii rokovať na  septembro
vom zasadnutí mestského zastupi
teľstva.

Tri problémové zóny
Štúdia sa zameriava na 3 oblasti, 

v ktorých sa vyskytuje najväčší prob
lém s  parkovaním: centrum mesta, 
nemocnica a  priľahlý park, sídlisko 
Juh. Centrum je pritom definova
né ulicami Kukučínova, Partizánska, 
Nádražná, I/2 – Gen. M. R. Štefánika, 
Veľkomoravská, Cesta  mládeže, I/2 – 
Brnianska. Materiál analyzuje jestvu
júce možnosti parkovania, skúma 
dopravné značenie, využívané re
zervované miesta, navrhuje rozdele
nie oblasti s  regulovaným parkova
ním, zásady a možnosti regulovania 
parkovania. V  štúdii sa uvádza, že 
kapacita parkovacích plôch, osobit
ne v centre mesta, je nedostatočná.   
Zastavané územie už nemá dostatok 
voľných plôch pre uspokojenie po
trieb na odstavovanie vozidiel. Inves
tovanie do podzemných či viacpod
lažných garáží je finančne  náročné, 
neatraktívne pre investorov, lebo má 
nízku návratnosť investícií. Zároveň 
vysoká cena za parkovanie v takých

to garážach odrádza vodičov od ich 
pravidelného využívania. Z  uvede
ných dôvodov sa v  centre mesta 
ukazuje ako veľmi reálna možnosť 
zavedenie plošnej regulácie spolu so 
spoplatnením parkovania.

Regulovanie a platenie
Štúdia navrhuje, že v centre mes

ta by mali byť zásadami riešenia par
kovania:

1.  prednostné uspokojovanie 
krátkodobého parkovania pred dl

hodobým a  pred odstavovaním vo
zidiel,

2.  rozširovanie zóny rýchlobrát
kového plateného parkovania podľa 
potreby a vývinu dopravnej situácie 
v širšom území centra mesta.

Primátor mesta upozornil na  to, 
že naše centrum nie je len centrom 
Malaciek, ale je to aj spádové cen
trum okolitých obcí. Z  nich príde 
ráno množstvo áut, ľudia ich odstavia 
v centre mesta, idú na vlak do práce 
a ich autá tu potom celý deň bloku
jú parkovacie miesta. Práve toto rie
ši štúdia, ktorá hovorí, že jednou z   
priorít by malo byť uprednostnenie 
krátkodobého parkovania v  centre. 
Jozef Ondrejka uviedol, že cieľom je 
vytvorenie nástrojov na  zlepšenie 
situácie a najlepším ná strojom je fi
nančná motivácia: „Náklady na  bu
dovanie a  spravovanie parkovacích 
miest by mali znášať majitelia áut. 
Nemalo by to ísť paušálne z daní tak, 
aby na parkovacie miesta prispievali 
aj tí, ktorí auto nevlastnia. Spoplat
nenie parkovania je teda jedným 
z nástrojov na vyriešenie problémov 
s parkovacími miestami. Navrhujú sa 
aj iné opatrenia, napríklad v  mest
skej hromadnej doprave.“

Text: M. Janotová
Foto: S. Osuský

Aká je budúcnosť 
parkovania 
v centre?

Aj vy uprednostňujete jazdu do centra mesta na bicykli, lebo cesty 
sú preplnené a parkoviská ešte viac? Ranná a popoludňajšia doprav-
ná špička už nie je charakteristická len pre Bratislavu. S  rastúcim 
počtom áut sa udomácnila aj v Malackách. Okrem tej pracovnej tu 
máme aj nákupnú, v sobotu ráno je to niekedy horšie ako počas pra-
covného dňa. Rýchly nárast počtu áut spôsobuje problémy nielen 
v premávke na cestách, ale aj pri parkovaní. Problém zaparkovať sa 
objavuje najmä v centre Malaciek.

MeSTO MAlAcky 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a podľa § 8 Všeobecného záväzného naria denia mesta Malacky 
č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného ma
jetku vo vlastníctve mesta Malacky (ďalej len „VZN č. 2/2012”)

vyhlasuje ponuku 
na prenájom
nebytového priestoru miestnosti č. 35 a č. 36 
o výmere à 43,90 m² na 3. poschodí 
polyfunkčného objektu 
na Mierovom nám. č. 2545/12 v Malackách.
Cena nájmu nebytového priestoru je stanovená minimálnou cenou v sú
lade s § 9 VZN č. 2/2012. 
Záujemcovia o prenájom môžu zasielať žiadosti spolu s ponukou ceny 
za prenájom nebytového priestoru do 31. 8. 2013 do 12.00 h do MsÚ Ma
lacky, oddelenie právne, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. 
Informácie na tel. čísle: 034/796 61 91, resp. 034/796 61 32.

Termín obhliadky nebytového prie storu je možné dohodnúť so spoloč
nosťou TERMMING, a. s., prevádzka Malacky, Kollárova 375/17, 901 01 Ma
lacky, ktorá spravuje nebytové priestory v polyfunkčnom objekte na Mie
rovom nám. 2545/12 v Malackách, tel. č. 0911/26 61 10;  0911/26 61 32.
Malacky, 16. 8. 2013    Jozef Ondrejka

„Naše rodiny sa spriatelili, navšte
vujeme sa a pomáhame si, hoci títo 
ľudia už nevedia po slovensky a my 
nehovoríme po  maďarsky. Komu
nikujeme po  anglicky prostredníc
tvom  ich dcérky, ktorá jediná hovorí 
týmto jazykom,“ priblížila nám D. Ha
marová, ktorú sme stretli s  rodinou 
Zatykó na  prechádzke po  Zámoc
kom parku a  na  výstave sokoliarov 
na nádvorí Malackého kaštieľa.  

Albertirša je maličké mestečko 
v Maďarsku, kde dodnes žijú potom
kovia Slovákov, ktorí sa kedysi natr
valo presídlili zo Slovenska na Dolnú 

zem. Nemajú tam ubytovacie zaria
denie, ale zato príkladná je spoluprá
ca obyvateľov so samosprávou, ich 
ústretovosť a ochota spolupracovať 
na  veciach v  spoločnom záujme. 
Vo vlastných rodinách radi prichýlia 
a  pohostia  aj najvzácnejších hostí 
a ponúknu im viac ako hotel – trvalé 
priateľstvo.

Text, foto: T. Búbelová

Viac o  Albertirši si môžete prečítať 
na  www.malacky.sk v  sekcii part
nerské mestá.

 Poslankyňa Hamarová
 hostila Albertiršanov

keď zahraničné vzťahy s  partnerskými mestami začnú prerastať 
do súkromných priateľstiev, je to najvzácnejšia devíza a záruka trva-
lých väzieb. Dôkazom je i vzťah malackej poslankyne Daniely Hama-
rovej s rodinou Zatykó (Zaťko) z partnerskej Albertirše, u ktorej bola 
ubytovaná počas osláv príchodu Slovákov do tohto mestečka v roku 
2011. Delegácia z Malaciek sa na nich vtedy zúčastnila na pozvanie 
vedenia mesta.

Mesto Malacky oznamuje, 
že v  zmysle § 18 ods. 4 písm. m) zákona č. 223/2001 o  odpadoch  
je zakázané vhadzovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad 
do  zvyškového komunálneho odpadu. Taktiež sa nesmie do  ko-
munálneho odpadu vhadzovať stavebný odpad.
Zberné nádoby s komunálnym odpadom sa budú kontrolovať a ak budú 
obsahovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene alebo stavebný od
pad, nebude nádoba vyvezená.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad by mali občania kompostovať 
alebo ho môžu voziť do zberných dvorov v ich prevádzkových hodinách. 
Drobný stavebný odpad treba tiež voziť do zberných dvorov, ale je ob
medzený na 1 m3/osoba/rok. Preukázať sa treba občianskym preukazom. 
Väčšie množstvo stavebného odpadu nad stanovený limit bude spo
platnené.                       OÚRŽP

Podľa slov V. kunáka, preventis-
tu MsP v Malackách, boli make-
ty policajtov často poškodzova-
né, a tak sa ich polícia rozhodla 
definitívne odstrániť.

Nové makety bežiacich detí sú  
umiestnené na  Brnianskej ulici 
v sme re na Záhorácku, na Záhorác
kej v  smere do  mesta, ďalšie sú pri  
ZŠ Dr.  J. Dérera v  oboch smeroch. 
„Tieto lokality boli vybrané ako naj
vhodnejšie z  hľadiska vysokej pre
mávky. Tiež ich tu chráni kamerový 
systém, preto bude možné prípad
ných vandalov pokutovať,“ hovorí 
V. Kunák. Makety sú zabetónované 
do  zeme, preto by nemali byť ani  
odcudzené.

Niekdajšie makety policajtov nás  
upozorňovali na to, aby sme si pre
kontro lovali všetky náležitosti spo
jené s jazdou motorovým vozid lom. 
Make ty detí majú byť skôr upozor
nením, že na  najbližšom priechode 
pre chodcov a v okolí makiet je zvý
šený počet detí. Z tohto vyplývajú aj 
riziká v  cestnej premávke, ktoré sa 
polícia snaží aj takýmto spôsobom 
minimalizovať. Určite však nezmiz
nú skutoční policajti z  priechodov 
pre chodcov. Od  2. septembra na
stupujú opäť na desaťmesačnú služ
bu kvôli väčšej bezpečnosti detí pri 
priechodoch pre chodcov.

Autorom návrhu makiet je cho
vanec DD Macejko.

N. Slobodová

Makety policajtov 
vystriedali makety detí

http://www.malacky.sk
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Plechovky 
a tetrapaky 
do plastu!

V  súvislosti s  organizačnými 
zmenami vo vyvážaní odpadu 
na  území mesta Malacky prichá
dza k zmene v triedení tetrapakov 
a plechoviek z nápojov. Doposiaľ 
ich mohli obča nia vyhadzovať 
do kontajnerov na sklo. 
S platnosťou od júla 2013 však 
občanov žiadame, aby tetra
pa ky a  plechovky vhadzovali 
vý lučne do  kontajnerov 
na PlaSty! 

n. Slobodová

ešte na konci februára sme vás 
informovali o tom, že nadačný 
fond tesco pre zdravšie mestá 
podporil 41 projektov a medzi 
nimi aj jeden z Malaciek. Mesto 
vďaka tejto finančnej podpore 
zveľadilo zelenú plochu s ihris
kom na Záhoráckej ulici s rozlo
hou 1500 m2. Za pridelenú su
mu 2500 € pribudli na Záhorác
kej štyri jedlé gaštany a  osem  
borovíc čiernych a na zá ver pri
budol i hrací domček pre deti.

Dôležitou podmienkou pridele
nia prostriedkov v  grantovej výzve 
je podpora myšlienky dobrovoľníc
tva a spolupráce samosprávy s oby
vateľmi mesta. Tá sa plnila hneď 
od začiatku. Samotným iniciátorom 
projektu je totiž obyvateľ bytového 
domu na  Záhoráckej ulici Jozef Vi
cen. V utorok 6. augusta sa však na
šlo ďalších dvadsať ľudí z priľahlých 
bytových domov, ktorí sa zúčastnili 
dobrovoľníckej brigády nazvanej Tu 
žijem JA. 

Dobrovoľníci sa stretli podve
čer, aby ich snahu nezmarili augus

tové horúčavy. Aj v  tomto prípade 
musíme vydvihnúť iniciatívu pána 
Vicena. Práve on vyvesil pozvánky 

vo svojom okolí. Účasť dvadsiatky 
dobrovoľníkov bola nad očakávania. 
Pripravenú prácu mali hotovú veľmi 
rýchlo. „Prvé prišli deti, čo bolo veľ
mi milé. Chceli pomôcť skrášliť svo

je okolie,“ hovorí správkyňa zelene 
v Malackách M. Gajdárová. 

Dobrovoľníci upravovali hracie 
plochy pre deti, čistili okolie piesko
viska, pleli burinu. 

V rámci uvedeného projektu bolo 
osadenie hracieho domčeka, ktoré 
sa uskutočnilo v  treťom augusto
vom týždni, bodkou za týmto milým 
projektom. Možno však prvou las
tovičkou, aby sa ľudia začali o svoje 
okolie zaujímať, stara li sa oň a  zve
ľaďovali ho, aj keď nejde práve o ich 
rodinný dom.

text: n. Slobodová
Foto: M. Gajdárová

dobrovoľnícka brigáda 
na Záhoráckej

Zatiaľ je vysielanie mestského 
rozhlasu od  februára 2013 len ob
medzené, a  to na  jeden raz týžden
ne. K zmene viedli aj výsledky ankety 
na  www.malacky.sk, kde ľudia od
povedali na otázku Aký je váš vzťah 
k  mestskému rozhlasu v  okresnom 
meste? Táto anketa bola na  web
stránke uverejnená celý rok a  spo
čiatku prevládali odmietavé reakcie. 
Celkovo sa však 58 % hlasujúcich vy
jadrilo, že rozhlas pokladá za užitoč
né médium a rado si ho vypočuje.

11,5 % uviedlo, že rozhlas im ne
prekáža, ale informácie si hľadajú in
de. Negatívnu odpoveď, že rozhlas 
ich otravuje, niekde hučí a  inde ho 
nepočuť, uviedlo 5,87 % hlasujúcich. 

Za  prežitok minulosti, ktorý by sa 
mal používať len v  nutných prípa
doch, ho pokladá 21,2 %. Len 3,24 % 
ľudí si rozhlas vôbec nevšíma a je im 
ľahostajný.

Mestský rozhlas je teda stále po
merne účinnou formou prinášania 
informácií najmä k tým ľuďom, ktorí 
ich sami aktívne nevyhľadávajú. Aká 
je jeho budúcnosť v Malackách, sme 
sa spýtali vedúcej oddelenia marke
tingu MsÚ M. Janotovej: „Prax uká
zala, že vysielanie rozhlasu raz za týž
deň stačí, takže pri tom zostaneme. 
Uvažujeme aj o  prevedení rozhlasu 
na  web, vyhodnocujeme technické 
možnosti.“

t. Búbelová 

Malačania sa 
rozhlasu 
vzdať nechcú

téma mestského rozhlasu ako mediálneho prostriedku na ko muni
káciu samosprávy s  občanmi zarezonovala v  Malackách vlani, keď 
niektorí obyva telia navrhovali modernejšie spôsoby informovania. 
Žiadali si napríklad písomné uverejňovanie rozhlasových oznamov 
na web stránke mesta, resp. sprístupnenie možnosti vypočuť si ich na
príklad cez Windows Media Player.

„Slovenská sporiteľňa požiada
la o jeho demontovanie v dôsledku 
nerentability prevádzky. My sme sa 
odvolali s  odôvodnením, že jeho 
prevádzka má zmysel pre pacien
tov a rovnako aj pre zamestnancov. 
Napriek našej snahe ho bez upove
domia minulý týždeň odmontovali,“ 
dozvedeli sme sa od  Z. Kovaľovej, 
manažérky marketingu a PR Nemoc
ničnej, a. s., ktorá spravuje nemocni
cu v Malackách.

Slovenská sporiteľňa tvrdí, že 
bankomat v  nemocnici patril k  naj
menej využívaným na  Slovensku. 
Podľa hovorcu Slovenskej sporiteľ
ne Š. Frimmera priemerný počet 
výberov dlhodobo nedosahoval ani 
30 % priemeru Slovenska. Banka sa 
preto rozhodla presunúť bankomat 
do  inej lokality, kde ho bude môcť 
využívať viac klientov. Urobila tak 
po vypovedaní zmluvy 9. júla 2013.

Je pochopiteľné, že banka sa ako 
ekonomický subjekt musí správať čo 

najefektívnejšie. Súkromným sub
jektom (akciovou spoločnosťou) je 
aj nemocnica v  Malackách, no roz
diel je v  tom, že je poskytovateľom 
zdravotníckych služieb, teda služieb 
vo verejnom záujme. Umožniť pa
cientom dostať sa k  peniazom by 
teda z pohľadu pacienta mohlo byť 
službou, ktorú poskytovateľ platenej 
zdravotníckej starostlivosti v  prípa
de nerentabilnosti dofinancuje.

Nemocnica má však aj iné mož
nosti.

„Súkromné zdravotnícke zaria
denie v Malackách sa môže s požia
davkou o  umiestnenie bankomatu 
obrátiť na  inú banku,“ konštatuje  
Š. Frim mel zo Slovenskej sporiteľne 
a  pridáva aj radu, ktorej aplikáciu 
by mnohí pacienti s  radosťou priví
tali. „Keďže v súčasnosti už veľa ľudí 
preferuje bezhotovostné platenie, 
riešením je aj možnosť platenia pro
stredníctvom POS terminálov.“

t. Búbelová

V  utorok 16. júla MsP odinštalo
vala kameru z  miesta, na  ktorom 
bola umiestnená dva týždne. Počas 
tohto obdobia viackrát zachytila po
hyb a  urobila 460 fotografií. Z  nich 
šesť priamo dokazuje vývoz odpadu 
na miesta, ktoré na to nie sú určené, 
teda vytváranie tzv. čiernych sklá
dok. „Prípady sú v  riešení MsP Ma
lacky ako priestupky a ich páchate
ľom môže byť udelená bloková po
kuta,“ upozornil V. Kunák. V prípade 
potreby polícia odstúpi vec na  rie

šenie správnemu orgánu, a to býva 
ešte drahšie! 

Polícia fotopascu po  odinštalo
vaní hneď premiestnila na ďalšie kri
tické miesto a dúfa, že tento skrytý 
nástroj donú ti ľudí správať sa zod
povednejšie a  ohľaduplnejšie voči 
prírode i  ostatným spoluobčanom. 
Podľa slov preventistu je natoľko 
účinná, že MsP zvažuje kúpiť ešte 
jednu.

text: t. Búbelová
Foto: msp

 do nemocnice
 len s hotovosťou

Z areálu malackej nemocnice začiatkom júla zmizol jediný bankomat. 
Možno ho nevyužívalo toľko ľudí ako niekde v meste na ulici plnej ob
chodov, ale určite príležitostne poslúžil pacientom, ktorých prekvapil 
nejaký nečakaný poplatok a nemali pri sebe dostatočnú hotovosť. Si
tuácia pre ľudí je o to nepríjemnejšia, že nemocnica je pomerne ďa
leko od centra a v jej blízkosti sa žiadny iný bankomat nenachádza.

 Fotopasca odhalila
 priestupky

nie je to dávno, čo sa mestská polícia vyzbrojila fotopascou, kto
rá môže pristihnúť ľudí pri nelegálnom konaní. Samozrejme, ak je  
nainštalovaná na  tých správnych miestach. „Chceli sme najmä za
brániť stále sa opakujúcemu znečisťovaniu okolia mesta čiernymi 
skládkami a motivovať ľudí vyvážať odpad na odpadové dvory,“ vy
svetlil preventista MsP v. kunák. novinka už priniesla prvé pozitívne 
výsledky.

http://www.malacky.sk
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Dobrovoľníci pracovali v  miest
nostiach, ktoré sa v budúcnosti stanú 
výstavnými a múzejnými. Búrali ste
ny a priečky, ktoré v kaštieli pribudli, 
keď tam sídlila nemocnica, a oškra
bávali nemocničné omietky. Práca, 
ktorá sa na  prvý pohľad môže zdať 
nezaujímavá, sa však z  ničoho nič 
stala silným zážitkom. Jeden z dob
rovoľníkov, Adam Janík, mal šťastie 

a  okolo okna v  jednej z  miestností 
objavil pod nemocničnou omietkou 
pôvodnú maľbu. Všetkých dobrovoľ
níkov to nesmierne potešilo. Bola to 
podľa nich krásna odmena za dobro
voľnícku prácu a  dúfajú, že podob
ných objavov bude v kaštieli viac.

V kaštieli sa v minulosti uskutoč
nil reštauračný výskum. Architekti  
majú pôvodné maľby v kaštieli zma
pované a  podľa nich môžu v  bu

dúcnosti  reštaurátori namaľovať 
kó pie. Umiestnené by mohli byť 
v  miestnostiach, v  ktorých pracu
jú teraz dobrovoľníci. Práve tam 
má byť múzeum o  histórii kaštieľa 
a  Pálfiovcov. Mnohé pôvodné maľ
by v  kaštieli boli zničené, niektoré  
sa však zachovali, ako tá, ktorú odo
kryli dobrovoľníci.

Pálfiovský rodový kaštieľ zažíval 

počas štyroch storočí svojej exis
tencie jednu skúšku za  druhou. Bol 
vznešeným sídlom urodzeného 
rodu, františkánskym internátom, 
vojenským skladom, socialistic
kou nemocnicou i  príbytkom pre 
bezdomovcov. To všetko zanecha
lo na  ňom známky. Známky ska
zy, a  nie malé. Od  septembra 2007 
patrí kaštieľ mestu, ktoré postupne 
realizuje projekt jeho rekonštrukcie 

a ďalšieho využitia. Už dnes môžete 
absolvovať jeho prehliadku a vypo
čuť si zaujímavosti z histórie kaštie
ľa aj rodu Pálfiovcov. Po  celý rok sa 
tam konajú výstavy, najmä umelec
ké. Na  nádvorí sa môžete zahľadieť 
do hlbín studne, ktorú stráži jeleň, er
bové zviera Pálfiovcov. A prechádzky 
okolo kaštieľa v  zrenovovanom Zá
mockom parku sa tiež stali obľúbe
nou aktivitou mnohých z nás.

• • •
Dobrovoľnícke práce stále pokra

čujú. Ak máte záujem pridať sa, ste 
vítaní. Kontaktujte nás na  emailo
vej adrese: kastiel@malacky.sk alebo 
na t. č. 034/796 61 23 a 0903 23 83 48.  
Presné časy prác stanovujeme 
po do  hode s dobrovoľníkmi. 

Text: M. Janotová,
foto: -red-

 Odhalili časť
 histórie

V  Malackom kaštieli pracujú už od  začiatku júna dobrovoľníci. Mi-
lovníci histórie a architektúry či ľudia, ktorí chceli stráviť leto zmyslu-
plne, pomáhajú s rekonštrukciou tejto kultúrnej pamiatky. Ide o vô-
bec prvú etapu rekonštrukcie kaštieľa, do ktorej sa mohli zapojiť aj 
občania. Mesto dalo príležitosť všetkým záujemcom o obnovu tohto 
voľakedy krásneho a známeho sídla šľachtického rodu. A zapojili sa 
nielen Malačania. Prišli ľudia z okolitých obcí a dokonca jeden dob-
rovoľník chodil až spoza Karpát, z Pezinka.

Pracovníci Energiepark v  Bruck an der 
Leitha v  Rakúsku pripravili pre žiakov 
a  pedagógov triedy VI.OA Gymnázia 
v  Malackách atraktívnu exkurziu, kto-
rá bola odmenou za  víťazstvo v  kvíze 
v  rámci cezhraničného projektu SR–AT 
24 hodín s OZE, zorganizovaného práve 
Energieparkom v Brucku.

Internetovému kvízu v tomto environmen
tálnom projekte predchádzala séria predná
šok pracovníkov Energetického centra v Bra
tislave o  obnoviteľných zdrojoch energie. 
Na  výlete žiaci a  ich pedagógovia vystúpili 
na  vyhliadkovú plošinu veternej elektrárne, 
akých je na svete len päť, odviezli sa drezinou 

z Bruck an der Leitha do Rohrau, rodiska hu
dobného skladateľa Josepha Haydna s  krás
nym zámkom.

Projekt 24 hodín s OZE je súčasťou projektu 
INREN, teda projektu pre inteligentné využí
vanie obnoviteľných zdrojov energie v cezhra
ničnom regióne Slovensko–Rakúsko v  rámci 
programu pre cezhraničnú spoluprácu oboch 
týchto susediacich krajín. Medzinárodný pro
jekt priniesol žiakom veľa nových informácií 
a  zážitkov. Za  ne, ako aj za  výnimočný výlet 
do  Rakúska pre víťaznú triedu VI. OA nášho 
gymnázia všetkým organizátorom projektu 
ďakujeme.        Text, foto: Mária Prnová,

koordinátorka environmentálnej výchovy
Gymnázium Malacky

Za víťazstvo výlet do Brucku
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Opakované podanie
Projekt mesto podávalo už vla

ni. Ministerstvo pôdohospodárstva 
a  roz voja vidieka SR však potom 
výzvu na  predkladanie týchto pro
jektov zrušilo, aby ju prepracovalo 
a zverejnilo znova. Mesto teda muse
lo projekt prepracovať podľa kritérií 
novej výzvy. Ministerstvu ho treba 
odovzdať začiatkom septembra, pri
čom musí obsahovať aj schvále nie 
mestským zastupiteľstvom. Pre to 
bolo na 22. augusta zvolané mimo
riadne zasadnutie. Riadne totiž bude 
až 19. septembra, čo je pre projekt 
neskoro. Za  hlasovalo všetkých 15 
prí tomných poslancov. 

Projekt sa predkladá v rámci Ope
račného programu Bratislavský kraj, 
opatrenie Regenerácia sídiel. Cieľom 
tohto opatrenia je zvýšiť kvalitu ži
vota v  sídlach kraja, predovšetkým 
v  mestských oblastiach ohrozených 
alebo postihnutých fyzickým zniče
ním a  sociálnym vylúčením. Nená
vratný finančný prostriedok na  do
siahnutie tohto cieľa stanovilo minis
terstvo vo výške 14 117 647,00 €. 

Prečo práve Juh?
Ako najvhodnejšia časť Malaciek 

pre tento projekt sa ukázalo sídlisko 
Juh. Zo socioekonomickej analýzy, 

ktorú pre mesto vypracovala externá 
firma, totiž vyšlo ako najohrozenejšia 
mestská oblasť. Analýza porovnáva 
Juh s ďalšími dvomi časťami mesta – 
časť Stred a časť Domky. Analyzova
lo sa niekoľko ukazovateľov, Juh mal 
v  porovnaní s  Domkami a  Stredom 
horšie výsledky v týchto troch: vyso
ká úroveň chudoby a vylúčenia, neis
tý demografický vývoj, nízka úroveň 
hospodárskej aktivity. Ku kvalite ži
vota sa mohli v dotazníku vyjadriť aj 
jeho obyvatelia. Vyplnilo ho 401 res
pondentov, z čoho 88,28 % uviedlo, 
že majú v mestskej časti trvalý pobyt. 

V  otázkach o  kvalite rôznych  
oblastí života dosiahla najhor
šie hodnotenie možnosť kul
túrneho vyžitia. Ako zlú ju 
označilo až 92,52 % respon
dentov. To najčastejšie uvá
dza li vysokoškolsky vzdelaní 
muži. Ako zlá bola hodnotená 
aj doprava na  Juhu. Zhodno
tilo ju tak 82,54 % opýtaných. 
Nie sú spokojní ani so stavom 
ciest, organizáciou do pravy 
a  parkovaním. Nelichotivé 
bolo aj hodnotenie možností 
trávenia voľného času. Ako zlé 
ich označilo 80,05 % respon
dentov.

Dotazníkový prieskum teda potvr dil 
výsledky analýzy a argumen táciu, že 
Juh je mestská oblasť, ktorá potre
buje urgentne riešiť nevyhovujúcu 
situáciu, aby sa zabránilo ďalšej de
gradácii územia a odlivu obyvateľov.

Čo sa zlepší?
Projekt počíta s  tým, že na  Juhu 

bude zrekonštruovaná materská ško
la, zrevitalizované verejné priestran
stvo pri Maline a obnovené verejné 
priestory okolo obchodu s  potravi
nami. Tam by malo vzniknúť nové 
estetické centrum sídliska. Pri rekon
štrukcii Materskej školy na  Štúrovej 

ulici sa počíta so zateplením, výme
nou okien, opravou strechy a vyregu
lovaním vykurovacej sústavy. Škôlka 
funguje bez väčších opráv od  roku 
1978. Medzi najväčšie problémy pat
ria najmä ojedinelé statické poruchy, 
netesnosť a  čiastočná nefunkčnosť 
pôvodných hliníkových okenných 
vý plní a  nadmerná spotreba tepla 
na vykurovanie. Okrem riešení tých
to problémov projekt navrhuje aj 
výstavbu (nadstavbu) viacúčelovej 
spoločenskej sály, ktorá bude slúžiť 
ako veľká herňa a spoločenská miest
nosť na  akcie, ako napr. karnevaly. 
Bu de tam tiež trieda s ekologickým 
programom (zameraným na  zdra
vie a prírodu). Opravené majú byť aj 
striešky nad chodníkmi spájajúcimi 
jednotlivé budovy materskej školy. 
Projekt ráta aj s rekonštrukciou chod
níkov a ihrísk. 

Na  Juhu je ďalej v  pláne oprava 
chodníkov, obnova zelene, lavičiek, 
rozšírenie detského ihriska, oprava 
verejného osvetlenia, ale aj rekon
štrukcia parkovacích plôch. Niekto
ré chodníky a  spevnené plochy 
na  Juhu je potrebné asanovať. Ve
rejné priestranstvá sú tam morálne 
zastarané, zeleň je nedostačujúca. 
Mestský mobiliár výrazne absentuje 
(odpadkové koše, lavičky...). Verejné 
osvetlenie je v  havarijnom a  sčasti 
nefunkčnom stave. 

Realizáciou projektu sa na  Juhu 
vytvoria nové estetické a  bezpečné 
priestory pre obyvateľov aj návštev
níkov tejto časti mesta. Projekt bude 
prínosom pre všetky vekové kategó
rie. Vytvorenie oddychovej časti 
s  kvalitnou zeleňou a  atraktívnym 
mobiliárom skvalitní život obyvate
ľov. Jeden takýto priestor vznikne 
popri toku Maliny, kde pribudnú aj 
exteriérové cvičiace prvky pre mlá
dež i dospelých, deti dostanú na  ih
risku nové herné prvky. Bezbariérové 
riešenie niektorých vstupov na spev
nené plochy a chodníky tam umožní 
využitie aj hendikepovaným obča
nom. Druhé takéto zrevitalizované 
verejné priestranstvo má byť podľa 
projektu okolo obcho du s potravina
mi. Tam má vzniknúť nová centrálna 
zóna mestskej oblas ti, čím sa vytvorí 
estetický a uce lený priestor pre oby
vateľov aj návštevníkov. Cieľom je vy
tvoriť atraktívne, funkčné a  bezpeč
né verejné priestranstvo, využiteľné 
na stretávanie sa občanov a trávenie 
voľného času.

Kedy a za koľko?
Projekt mesto odovzdáva minis

terstvu v týchto dňoch. Rozhodnutie 
by sme mali dostať do  konca roka. 
Ak všetko pôjde dobre, práce by sa 
mohli začať na  jar budúceho roka. 
Celkové výdavky na projekt sú vyčís
lené na 2 032 559,35 €, pričom mesto 
sa musí podieľať na financovaní 5 %.

Text: M. Janotová, foto: S Osuský
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 O financie na rozvoj Juhu 
 sa uchádzame opäť

Zrekonštruovaná škôlka, obnovená zeleň, lavičky, ihriská, opravené 
osvetlenie, ale aj rekonštrukcia parkovacích plôch. To všetko by malo 
byť na konci projektu na rozvoj sídliska Juh. 

Ako prevažne „zle” boli hodnotené nasledovné 
oblasti života:
Možnosti trávenia voľného času detí a mládeže 73,82 %
Možnosti zamestnania 70,56 %
Dostatok, vhodnosť umiestnenia a stav chodníkov 69,83 %
Funkčné využitie a vybavenosť verejných priestorov 63,84 %
Doprava do územia 62,84 %
Bezpečnosť a verejný poriadok 57,36 %
Čistota v území 56,86 %
Fungovanie obchodov a služieb 52,87 %
Dostatok, stav a obnova verejnej zelene 49,38 %
Fungovanie verejnej hromadnej dopravy 52,87 %
Kvalita osvetlenia 42,89 %

Dvaja mladí Slováci zaujali na  vedeckej súťaži 
v  Číne vlastnoručne skonštruovanými zariade
niami. Na  najväčšej čínskej národnej súťaži ve
deckej a  technickej tvorivosti mládeže CASTIC 
pre stredoškolských študentov sa umiestnili 
na treťom mieste. 

Jedným z  nich bol aj študent malackého štátneho 
gymnázia Stanislav Drozd (na  fotografii vpravo), kto
rý v  kategórii fyzika zaujal hodnotiacu komisiu učeb
nou pomôckou elektromagnetického levitátora, ktorá 
má študentom pomôcť na hodinách fyziky pri výučbe 
viacerých fyzikálnych javov. „Hlavným cieľom projektu 
bolo zostrojiť prístroj, ktorý dokáže demonštrovať fyzi
kálne javy, ktoré si študenti jednoduchšie osvoja,“ ob
jasnil Stanislav, ktorý si myslí, že takto bude učenie pre 
študentov jednoduchšie.

Slovenské farby v  Číne obhajovali víťazi Celoštát
nej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov 
stredných škôl ScientiaProFuturo, ktorá sa koná každo
ročne v novembri počas Týždňa vedy a techniky na Slo
vensku.

Súťaž CASTIC, ktorej cieľom je podporovať tvorivé 
myslenie študentov stredných škôl a zvyšovať ich záu
jem o vedu a techniku, organizuje Čínska asociácia pre 
vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva 
Čínskej ľudovej republiky, Ministerstvom vedy a  tech
niky ČĽR, Ministerstvom životného prostredia ČĽR 
a ďalšími partnermi.

• • •
Sme hrdí na úspechy nášho študenta a v ďalšej ve

deckej práci mu prajeme ešte veľa úspechov.

Text, foto: Jana Pagáčová

Študent Stanislav Drozd úspešný v Číne
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Poľovnícky deň bol milou for mou pre
zentácie poľovníc kych tradícií i  moder
ného poľovníctva. To dnes čelí tlaku 
ochranárov, poľnohospodárov a niekedy 
i negatívnej medializácii. Poľovnícky deň 
je nenúteným a  príjemným spôsobom, 
ako vysvetľovať verejnosti poslanie mo
derného poľovníctva a  prezentovať, čo 
všetko poľovníctvo zahŕňa (ochranárske 
činnosti, kŕmenie a liečenie zveri a ochra
na pred pytliakmi, prevencia pred do
pravnými nehodami spôsobený mi zve
rou, regulácia počtu a kvality zveri...)

Pre zrod novej tradície v Malackách urobili poľovníci nemálo 
práce. Uznanlivé podanie ruky, vysoká návštevnosť, spokojní náv
števníci i predajcovia, to všetko je veľkou odmenou, ale aj záväz
kom do budúcnosti. Poľovnícky deň sa uskutočnil aj vďaka par
tnerom Toyota Motor Slovensko, VLM Malacky a Lovinteriér. Po
ďakovanie patrí aj mestu Malacky, ktoré poskytlo na  podujatie 
nádherný areál Zámockého parku. Ďakujeme aj desiatkam jednot
livcov a samozrejme všetkým návštevníkom. Už teraz sa tešíme 
na stretnutie o rok.                    Text: M. Merc, foto: S. Osuský

KULTÚRNE LETO

Kultúrne leto, ktoré každoroč
ne pripravuje MCK v spolupráci 
s  mestom Malacky, ponúklo aj 
tento rok kvalitný program. Ten 
sa však ešte neskončil a  v  sep
tembri nás čakajú ďalšie zaují
mavé podujatia. Podrobné infor
mácie a plagáty nájdete na ďal
ších stranách Malackého hlasu.

Počas celého júla a  augusta ba
vili malacké deti herci z  rôznych di
vadiel. V  rámci rozprávkových ne
dieľ bola ich súčasťou tvorivá dielňa 
a  niekoľkokrát aj sokoliari. Deti aj 
dospelí si mohli prísť vyskúšať aj ar
teterapiu. 

Tretí júlový víkend sa zrejme zdal 
najvhodnejší organizátorom pivné

ho festivalu Pivný krígl. Bol to jeho 
prvý ročník, no pivo prilákalo množ
stvo návštevníkov. 

Začiatok augusta patril najväč
šej letnej žúrke na Záhorí. Zámocký 
park sa stal dejiskom Fun Rádio Do
hody. 

Kurzy pre šikovné ruky, ktoré pri
pravilo MCK, si mnohých nadšencov, 

bohužiaľ, cez leto nenašli. V  MCK 
ich však plánujú otvoriť počas roka. 

Mestské centrum kultúry tento rok 
zorganizovalo aj dva turnusy den
ného detského tábora. A vydarili sa 
nad očakávania. 

Predposledný augustový víkend 
patril poľovníkom a  ich Poľovnícke
mu dňu. 

Text: N. Slobodová, 
foto: naty, otano, tabu

 Letná kultúra 
v Malackách

Poľovnícky deň
neprekazilo 
ani počasie Dokončenie 

z 1. strany
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Fun rádio dohodu v Malackách 
máme za  sebou. Letnú žúrku 
vyhľadali ľudia zo širšieho re-
giónu aj z  iných kútov Sloven-
ska. Úmorná horúčava sa však 
celkovo podpísala pod účasť 
a miestami malátnejšiu náladu. 
Areál sa zapĺňal postupne a po-
malšie ako vlani. Do  prasknu-
tia ho naplnil až záverečný 
Majk Spirit. Osvieženie vodou 
z dvoch hasičských striekačiek 
bolo príjemným prekvapením 
pre odvážnych, ktorí zarisko-
vali a  napriek neznesiteľnému 
úpeku prišli na Dohodu od sa-
mého začiatku.

Po  17.00 h sa počas prestávok 
medzi skladbami Polemicu ozýval 

frenetický potlesk a  pokriky „Ešte, 
ešte, eštéééé...“, no prekvapivo ešte 

stále nebolo toľko ľudí, koľko zvy-
čajne táto kapela dokáže prilákať. 

Junior a  Marcel vo vstupoch medzi 
kapelami rozhadzovali tričká a  za-
bávali publikum vtipnými súťažami. 
Podľa náhodných hodnotení náv-
števníkov festivalu však oproti vla-
ňajšku bolo citeľne menej tričiek aj 
zábavy zo strany moderátorov.

Po zotmení prevahu kofoly v  ru-
kách davu vystriedalo pivo či hitov-
ka – vodka všemožných príchutí. 
S jedlom to bolo slabšie. Hoci v teple 
menej chutí, na podujatie tohto roz-
meru bolo stánkov na zahnanie hla-
du primálo. Skutočný život a emócie 
na Dohode kulminovali po 22. hodi-
ne. Pred stánkom so vstupenkami 
pri kaštieli stál rad dlhý takmer až 
po hádzanárske ihrisko.

Po  koncerte Richarda Müllera 
primátor mesta Jozef Ondrejka pre-
vzal na pódiu šek v hodnote 1000 € 

z rúk Jula Viršíka, konateľa usporia-
dateľskej agentúry Hit production. 
Táto suma je, rovnako ako vlani, 
príspevkom na obnovu Malackého 
kaštieľa.

Text: T. Búbelová
Foto: -naty-

KULTÚRNE LETO

Zvedavosť, očakáva-
nie, nové festivalové 
miesto, naživo coun-
try, rock a,  samozrej-
me, dobré pivo – to 
všetko mohlo spôso-
biť obrovský úspech 
Malackého krígla, 
kto  rý sa konal po  pr-
vý raz. 

Jeho organizátor Gustáv Gašpar 
je v tejto oblasti nováčikom. „Obrov-
ská návštevnosť prekvapila aj nás 
a pre mňa a celú rodinu je zadosťu-
činením, lebo mnohí nám neverili,“ 
pove dal spokojný organizátor, ma-
jiteľ pubu U  koňa na  dolnom konci 
v Malackách.

„Lúka patrí k mlynu a  jej majiteľ-
ka nám ju poskytla zdarma. Zaradila 

sa tým medzi niekoľkých dôležitých 
sponzorov, u ktorých prevládlo nad-
šenie pred vidinou zisku,“ vysvetlil  
G. Gašpar. V  sobotu 20. júla ožila 
nová lokalita s  potenciálom pre or-
ganizáciu podobných väčších festi-
valov. Prezentovalo sa tu 11 pivova-
rov nielen zo Slovenska. Pri vstupe 
ste si kúpili žetóny. Za tie ste dostali 
pivo, nealko aj jedlo – pečienky, gri-

lované kolená, rebrá, klobásy či guláš 
z diviny.

„Chceli sme sa vyhnúť vydávaniu, 
registračným pokladniciam, stratám 
či konkurenčným cenám,“ vysvetlil 
organizátor. Takto boli ceny jednotné 
a nakupovanie jednoduché. Ľudia sa 
dobre bavili a rozchádzať sa začali až 
pred polnocou, po koncerte Bukaso-
vého masívu. „Úspech nás naštarto-
val a  chceme v  tradícii pokračovať,“ 
plánuje už teraz G. Gašpar.

Text, foto: T. Búbelová

Pivo prilákalo tisíce návštevníkov

Dohodu zaplnil 
až Spirit
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Čím bude tento ročník iný?
„V  prvom rade som rada, že fes

tival vôbec bude, a  to najmä vďa
ka našim sponzorom. Zatiaľ máme 
podpísanú spoluprácu s  Minister
stvom kultúry a  cestovného ruchu 
SR a Raiffensen bankou, ale všetko je 
ešte otvorené. Ak by sa niektorí ma
lackí podnikatelia chceli prezentovať 
na našom festivale, budeme len radi.

Neviem, čím bude tohtoročný 
festival iný, mne by stačilo, aby bol 
aspoň taký ako predchádzajúce roky. 
Pôvodne sme plánovali robiť festival 
každý druhý rok. Už to, že sa nám 
darí pripraviť festival každým rokom, 
je pre mňa veľkým úspechom.“

Chystáte niečo špeciálne?
„V  rámci tohto ročníka pripra

vujeme HAMBÁLJARMOK, ktorý sa 
uskutoční pred Kultúrním domeč
kem – kinom v sobotu 14. 9. od 9.00 
h do  17.00 h. Bude sa konať vôbec 
po prvý raz a malo by ísť o príjemné 
stretnutie s divadlom, detskými hra
mi, tvorivými výtvarnými dielnička
mi, malou čajovňou na  terase kina 
a so všetkým, čo k divadelnému jar
moku patrí.

V  rámci Hambáljarmoku chystá
me i zápis do Knihy rekordov Sloven
ska v  jedení hambálkovskej vtipnej 
kaše. Hambáljarmok odštartujeme 
predstavením Horííí v  podaní Fé
der Teatra a  muzikantov FunnyFel
lows. Po ňom budú nasledovať vša
kovaké súťaže v  jedení krupicovej 
kaše. O 14.00 h sa stretneme so Zá
horáckym divadlom a  ich rozpráv
kou o ujkovi Ožgerovi. Po rozprávke 
sa uskutoční vyhodnotenie rekordu 
a  dúfam, že i  zápis do  Knihy rekor
dov Slovenska. Na záver o 16.00 h sa 
na vonkajšom pódiu predstaví Bud
merické divadlo s hrou pre dospe
lých U nás taká obyčaj.

Hambáljarmok pripravujeme po 
prvýkrát, takže sama som zvedavá, 
ako to vypáli, odporúčam deťom, ale 
i dospelým, aby aspoň od štvrtka ne
jedli a prišli si k nám na hambálkov
skú kašu. Nech ten rekord zdoláme.“

Koľko predstavení si budú môcť 
diváci pozrieť?

„Spolu bude odohraných 12 pred
stavení pre deti i dospelých. Pre deti 
sme pripravili predstavenie Diva
dielka ŽuŽu, jeho protagonisti sú 
deťom dobre známi z televíznej ob
razovky z  relácie Fidlibum. Tiež sa 
predstaví Divadielko Féder Teatro 
a Záhorácke divadlo.

Festival otvoríme podomácky, 
premiérou inscenácie Jožko Púčik 
a  jeho kariéra, ktorú predvedú naši 
mladí z  Divadla na  hambálku. 

Ťahá kom nášho festivalu by malo 
byť Ra došinské naivné divadlo 
s hrou Šťast né konce, ďalej Túlavé 
divadlo s inscenáciou Rómeo, Júlia 
a vírus, bez ktorého si náš festival už 
ani nevieme predstaviť. Príde medzi 
nás Staré divadlo Karola Spišáka 
z Nitry, ktoré si na predchádzajúcom 
ročníku získalo svojich divákov hrou 
Jánošík. V tomto roku zavíta s insce
novaným hororom podľa P. Dobšin

ského a  Jakuba Nvotu Žena, pán
boh, čertisko a  sedem zakliatych. 
Nebudú chýbať výborné predsta
venia z  Čiech – Divadlo Do  houslí 
a Divadlo Sem tam fór, ktoré odo
hrajú svoje inscenácie v  Spoločen
skom dome.

Ďalej sa diváci môžu tešiť na noč
né programy. Či už obľúbenú im
proligu o  Veľký hambál, divadelnú 
ohňovú show Dua Aratron Aspis ale
bo záverečnú hambálkovskú tanco
vačku s Ďurim a Stanleym.“

Očakávate aj nejakého 
špeciálneho hosťa?

„Som nesmierne potešená, že 
oby vateľom Malaciek budeme môcť 
v  galérii MCK na  Záhoráckej ulici 
pred staviť tvorbu výtvarníka, scéno
grafa, architekta, zakladateľa nezá
vislej divadelnej spoločnosti Teatra 
Tatra, držiteľa ocenenia Českej filmo
vej akadémie Český lev za  film Zá
hrada Františka Liptáka.

Avšak každý divák, ktorý sa 
na  festivale zúčastní, má pre mňa 
postavenie špeciálneho hosťa. Takže 
dúfam, že festival bude plný špeciál
nych hostí.“

Zhovárala sa: N. Slobodová
Foto: N. Slobodová

Aký bude 
6. ročník festivalu 
Zejdeme sa 
na hambálku?

Od 11. septembra sa opäť môžeme tešiť na spŕšku 
divadelných predstavení v  podobe festivalu Zej
deme sa na hambálku. Ide už o šiesty ročník. To, čo 
nám festival ponúkne, nám do podrobností poroz
právala riaditeľka Mestského centra kultúry Jana 
Zetková.

KULTÚRA  /  SPEKTRUM

Aj tento rok do Malaciek zavíta 
Bažant Kinematograf. Ide o ko
čovný typ kina pod holým ne
bom. Počas leta sa uskutočňu
je po celom Slovensku vo viac 
ako tridsiatke miest a predsta
venia navštívi okolo 50 000 di
vákov. Premietanie sa realizuje 
z dvoch retro autobusov Škoda 
RTO, ktoré sú upravené pre ki
noprojekciu.

Do  Malaciek zavíta Bažant Kine
matograf v  dňoch 5.–8. septembra. 
Premietať sa bude v Zámockom par
ku a pred každým filmom uvidíme aj 
krátky predfilm. 

Vo štvrtok 5. 9. sa bude premietať 
film Lóve z  roku 2011 od slovenské
ho režiséra Jakuba Kronera. Ešte pred 
ním to bude predfilm Prišiel k nám 
Old Shatterhand. 

V  piatok pred celovečerným fil
mom U mně dobrý od Jana Hřebej
ka (2008) uvidíme predfilm Veľká 
potreba. 

V sobotu príde na rad Polski film 
(2012) od  Mareka Najbrta s  predfil
mom Pieseň. 

No a v nedeľu 8. 9. to budú Sa mo
tári (2000) od  režiséra Davida On
dříčka a predfilm Socha. 

Všetky filmové projekcie sú pre  
divákov zadarmo.

N. Slobodová

Bažant 
Kinematograf 
v Malackách 
 od 5. septembra

Začíname 
nový školský 
rok v CVČ

Leto už pomaličky ťahá za krat
ší koniec, čo je pre nás zname
nie, že sa znova stretneme 
na  podujatiach a  krúžkoch 
v CVeČku v Malackách.

Cez prázdniny sme s deťmi strávili 
horúce chvíle plné poznania, turisti
ky a letných hier v denných táboroch. 
Navštívili sme veľa zaujímavých a his
toricky hodnotných miest, ako boli 
výlety do jaskyne Driny, na hrad De
vín či zámok v Smoleniciach. Veľa zá
žitkov deti nazbierali aj na konských 
farmách, kde sa dozvedeli aj čoto 
o  starostlivosti, chove a  správnej 
technike sedu a jazdy na koníkoch.

Dúfame, že ste si poriadne od
dýchli a nabrali potrebnú silu, ener
giu a  nadšenie. Bude vám to totiž 
treba!

Okrem toho, že v  CVČ stále zo
stávame verní stabilným krúžkom, 
o ktoré máte dlhodobý záujem, má
me pre vás aj ponuku rôznych zmien 
a  inovácií. V  novom školskom roku 
2013/2014 rozširujeme napríklad vý
učbu jazykov o  nórštinu, japončinu 
a iné. Z našej celkovej a aktuálnej po
nuky si však môžete vybrať aj na we
bovej stránke www.cvcmalacky.sk. 
Okrem poplatkov za  krúžky, ktoré 
uva žujeme v budúcom roku mierne 
zvýšiť, sa na  našej stránke dozviete 
potrebné informácie, stiahnete si pri
hlášky a nájdete odpovede na vaše 
otázky.

Školský rok v CVeČku otvoríme 
13. 9. 2013 o 14.00 h pre školské 
kluby detí a o 16.30 h pre verejnosť 
v areáli  CVČ. Tešíme sa na vás!

Vykročte do nového školského 
roka tou správnou nohou spolu 
s nami!

cvč

http://www.cvcmalacky.sk
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Kvalitný lektorský tím
Výučbu anglického a nemeckého 

jazyka zabezpečujú nadšené „jazyč
nice“ – profesionálny tím letorov. 
Na ši lektori sa pravidelne vzdeláva
jú a zúčastňujú sa na konferenciách 
a  školeniach. Samozrejmosťou sú 
kvalitné učebné materiály, ucele
ný progresívny systém jednotlivých 
lekcií i  samotných kurzov, teda ná

väznosť výučby pri postupe na  na
sledujúci vyšší vedomostný stupeň. 
Našich päť tried nájdete na Záhorác
kej 17 v budove prezývanej kukurica.

Učiť sa môže každý
Doobeda sa u nás učia i mamičky 

na MD, v skorších ranných hodinách 
zasa tí, ktorí sa ponáhľajú do práce. 
Zväčša ide o  individuálnu výučbu. 

Deti k  nám zavítajú v  popoludňaj
ších hodinách a  stretnete tu všetky 
vekové kategórie, od malých škôlka
rov – „jazyčničiatok“ – po „veľkých“ 
teenage rov. Už niekoľko rokov vyu
žívajú vo veľkej miere deti z anglic
kej škôlky po jej ukončení práve naše 
centrum. Cez leto mávame  detské 
kurzy, centrum sa ozýva smiechom 
a  vyspevovaním anglických piesní. 
Za týždeň zvládnu deti zahrať diva
dielko v  angličtine či vytvoriť zaují
mavé veci týkajúce sa preberaných 
tém. Od septembra za sa pomáhame 
maturantom zodpovedne sa pripra
viť na ich skúšku dospelosti, prípad
ne na medzinárodne uznávaný cer
tifikát. Dospeláci prídu na rad večer, 
stretávajú sa 2x týždenne, aby do
siahli čo najlepšie výsledky. Vo všet
kých  kurzoch je najviac 9 študentov, 
tých najmenších „jazyčničiatok“ len 
6, aby sme sa vedeli plne prispôsobiť 
individuálnym potrebám všetkých 
našich klientov. Tohtoročnú novin
ku „Knitting with Marja“ zastrešuje 
1x týždenne náš zahraničný lektor 
a popri konverzácii si niečo zaujíma
vé uštrikujete. O spokojnosti našich 
študentov svedčí i  to, že tí študen
ti, ktorí k  nám zavítajú, zotrvávajú 
u nás niekoľko rokov.

Srdečne pozývame všetkých, kto
rí hľadajú výbornú jazykovú ško
lu, aby prišli na zápis 3. 9. a 4. 9. 
od 17.00 h do 18.30 h. Tak ako to 
bolo doteraz, budeme sa i naďa
lej snažiť splniť vaše očakávania. 
Prijatých môže byť len obmedze
ný počet uchádzačov.

PR

Jazykové centrum
 pozýva na zápis

JC JAZYČNICE poskytuje svoje služby v oblasti výučby 
cudzích jazykov už 12 rokov. Za  tento čas prešlo cez 
pomyselnú bránu nášho centra tisíce spokojných štu
dentov. Určite nám dáte za pravdu, že ovládanie aspoň 
jedného cudzieho jazyka je v dnešnom svete nevyhnut
nosťou. Výrazne zvyšuje šancu na získanie lepšieho za
mestnania pre dospelých a pre tých neskôr narodených 

možnosť „poklebetiť” si v angličtine s niekým z druhej strany zemegule 
a možno i nájsť spriaznenú dušu.

SPEKTRUM  /  INZERCIA

MALACKÁ MATRIKA
od 1. 7. do 26. 8. 2013

Nie sú medzi nami
Štefan Jurkovič, Malacky, 
*1939; Anna Lovászová, 
Rohožník, *1958; Mária 

Vrablicová, Malé Leváre, *1936; 
František Krenčík, Gajary, *1953; 
Mária Šešerová, Malé Leváre, 
1934; Valéria Maxianová, Sekule, 
*1927; Augustín Hoďa, Malacky, 
*1944; Gustáv Polák, Sološnica, 
*1931; Jozef Kratochvíl, Malacky, 
*1939; Mária Balážová, Veľké Le
váre, *1942; Jaroslav Kuchař, Vy
soká pri Morave, *1942; Mária 
Danajková, Malacky, *1935; Anna 
Benešová, Lakšárska Nová Ves, 
*1938; Helena Golembiovská, 
Bratislava, *1929; Jozef Bauman, 
Malacky, *1945; Pavel Daniel, 
Ma lacky, *1950; Jozef Martinko
vič, Malé Leváre, *1958; Petrone
la Hricková, Kuchyňa, *1951; Ján 
Jančárek, Malacky, *1946; Pavel 
Bruder, Malacky *1940; Ján Dinuš, 
Sološnica ,*1926;Ľudovít Pšenica, 
Stupava, *1942; Miriam Vojtková, 
Rohožník, *1977; Ján Vávra, Mo
ravský Svätý Ján ,*1953; Vladimír 
Oreský, Malacky, *1954; Štefá
nia Hanulíková, Malacky, *1921; 
Františka Masarovíčová, Kuchy
ňa, *1926; Jozef Poliačik, Malacky, 
*1941; Gab riela Cichá, Plavecký 
Štvrtok,*1954; Jozef Ružička, Ma
lacky, *1930; Janka Šteflíková, Veľ
ké Leváre, *1963; Jozef Kazarka, 
Stupava, *1938; Ladislav Zeman, 
Jablonové, *1960; Ing.  Jozef Kru
ták, Lozorno, *1933; Štefan Šíp, 
Malacky, *1949; Janka Schreibero
vá, Malacky, *1959

Povedali si áno
Dávid Ofčarovič a  Edita 

Jur kovičová, Pavol Sajko a  Petra 
Stude ničová, Lukáš Makyta a  Mi
chaela Míznerová, Jaroslav Petráš 
a  Andrea Nemcová, Lukáš Senti
nek a Nikola Lapinová, Michal Va
lach a  Barbora Šurinová, Ján Lu
čanský a  Petronela Siváková, Sla
vomír Strojný a Katarína Živicová, 
Pavol Papánek a  Ingrid Čechovi
čová, Martin Štanglica a Miroslava 
Poláková, Kamil Ftáčnik a Michae
la Gelingerová, Jan Daněk a Mária 
Chmelová, Roman Vaňo a Mirosla
va Doršicová

Naši jubilanti
80 – Mária Čigášová, Ven
de lín Jurkovič, Žofia Ko
žucho vá, Mária Vavricová; 

85 – Mária Bielanská; 91 – Štefánia 
Polá ková, 92 – Mária Kalužáková,  
93 – Anastázia Beňová, Štefan 
Sed lák

Vítame medzi nami
Amy Ratkovská *29. 6., 
Ka rolína Novotová *27. 

6., Sa muel Bokol *22. 7., Viktor 
Hrubý *24. 7., Adam Jelínek *3. 8., 
Nela Chrenková *15. 6., Eliška Kro
nauerová *3. 8., Sofia Knéblová *5. 
8., Matej Hunák *10. 8., Alžbeta 
Hunáková *10. 8., Alica Cisárová 
*16 . 8.

Odišiel si bez rozlúčky. Tak veľmi si 
chcel žiť, no choroba to nechcela do-
voliť. Nedá sa Ťa zobudiť a tak veľmi 
by sme chceli. Už len môžeme k Tebe 
prísť a sviečku zapáliť. 
V júli sme si pripo
menuli 8. výročie,  
čo nás navždy 
opus til manžel 
a  krst ný otec Mi
lan Kuk lov ský 
z  Malaciek. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S  láskou a  úctou spo
mínajú manželka Otília a  krstňatá 
Peter, Alenka a Michal.

21. 7. sme si pripo
me nuli 3. výročie 
úmrtia nášho dra
hého Milana Kú ru. 
Zostávaš v  našich 
srdciach. Spo mína
jú manželka a dcé ry 

s  rodinami. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.

7. 8. sme si pripo
menuli 1. výročie 
úmrtia pána Jána 
Viléma. S  láskou 
a  úctou spomína 
celá rodina.

Bez slova rozlúčky odišiel si rýchlo, ne-
čakane, čas plynie, bolesť stále trápi, 
le bo drahý otec, manžel, syn, brat, krst-
ný, švagor sa k nám už nikdy nevráti. 
Ťažko je nám bez neho žiť, keď nemá 
kto poradiť, potešiť...
7. 8. sme si pripo
menuli 1. výročie, 
ke dy nás opustil náš 
drahý Jozef Ta nuš  
ka z Kuchyne. S lás
kou a úctou spomí
na mama, sestry Má ria a Gita s rodi
nami, dcéry Lucka a Simona.

28. 8. sme si pripo
me nuli 1. výročie, 
keď nás opustila na
ša drahá  mamička, 
babka, sestra Emília 
Ábelová. S  láskou 
a  úctou spomínajú 
synovia Rudolf a Stanko s rodinami. 
Kto ste ju poznali, prosíme venujte 
jej tichú spomienku spolu s nami.

Už ťa nezobudí sln-
ko ani krásny deň, 
na malackom cinto-
ríne spíš svoj večný 
sen.
5. 9. si pripomenie
me 1. výročie úmr
tia nášho drahého a  milovaného 
ot ca, strýka, bratranca Jaroslava 
Šel bického z  Malaciek. S  láskou 
a úctou spomína dcéra Jarka s Ró
bertom a smútiaca rodina.

SPoMIENKY
Ďakujeme všet
kým príbuzným 
a  známym, ktorí 
16. 7. odprevadili 
na poslednej ces
te našu drahú zo
snulú mamičku, 

babičku a  prababičku Františku 
Gašparovú. Zároveň ďakujeme 
za  prejavy sústrasti a  kvetinové 
dary. Smútiaca rodina.

Ďakujeme všet
kým príbuzným 
a  známym, ktorí 
24. 7. odprevadlili 
na poslednej ces
te nášho drahého 
manžela, otca, 
dedka, brata, švagra, strýka, krst
ného otca, svokra a svata Jozefa 
Kratochvíla. Zároveň ďakujeme 
za  prejavy sústrasti a  kvetinové 
dary. Smútiaca rodina.

PoďAKoVANIE

Anne pôsobila 
 v  Malackách ako 

učiteľka anglič
tiny. Narodila sa  
v roku 1923 v Per
neku a ako 5roč
ná odišla s  rodič

mi do  Kanady, kde prežila detstvo. 
Po  štúdiách sa usadila v  mes tečku 
Dawson Creek B. C., kde prežila 
naj  väčšiu časť svojho života. Učila 
na strednej škole angličtinu, dejepis 
a  dramatické divadlo. V  80. rokoch 
20. storočia bola aktívna v  regionál
nej politike, k zvoleniu do parlamen
tu Britskej Kolumbie za demokratic
kú stranu jej chýbalo len niekoľko 
hla sov. 

V  roku 1992 sa presťahovala 
do  Malaciek. Učila angličtinu v  ma
lackom gymnáziu, svojou pracovi
tos ťou, zaťatosťou, odhodlaním 
a  schop nos ťou ľahko si tvoriť nové 
priateľstvá sa dostala cez toto neľah

ké obdobie. Neskôr učila aj v  iných 
spoločnostiach a  dávala súkromné 
hodiny. Bola učiteľkou v pravom slova 
zmysle. Sama si pripravovala učebné 
texty, každý kontakt s ňou bol oboha
cujúci, do nášho sveta priniesla nob
lesu a závan demokracie vtedy, keď  
sme my len začínali tušiť, čo to je. Uči
la celým svojím životom, pri sledova
ní televízie, cestovaní, stolovaní, pri 
spoločenskom kontakte. Jej študenti 
ju mali radi, nebola malicherná alebo 
zatrpknutá. Mala potrebu a  vedela, 
ako pomáhať. Mala vzácnu a závide
niahodnú schopnosť odhadnúť ľudí. 
Cestovala, chodila do  filharmónie, 
priatelila sa so širokým okruhom ľudí. 
Prijímala návštevy, sama cestovala 
takmer každé leto do zámoria za deť
mi alebo sestrami. 

Anne Matheson zmenila život 
a myslenie veľkého počtu ľudí a na
vždy zostane v  srdciach mnohých 
z nás.         Miroslav Tedla

Dovoľte nám, aby sme sa zo srd
ca poďakovali lekárom, zdravotným 
sestrám a ostatnému personálu z od
delenia anestéziológie a  intenzívnej 
medicíny (OAIM) v  Malackách pod 
vedením pani primárky MUDr. Aleny 
Volnárovej za vysoko profesionálny, 
odborný, ľudský prístup k pacientom 
a  príkladnú sta rostlivosť o  manže
la nielen počas je ho hospitalizácie 
na  tomto oddelení, ale aj po  jeho 
prepustení. Všetkým želáme veľa 
úspechov v  pracovnom i  osobnom 
živote a hlavne zdravie, ktoré človek 
potrebuje najviac.

S úctou rodina Hamarová

PoďAKoVANIE

•  Pôžičky pre zamestnaných a dôchod
cov – 0905 97 27 59. Pracujem ako VFA 
pre spol. PROFI CREDIT SLOVAKIA.

•  Predám pojazdné parenisko 30–40/ 
100/120 cm. Foto zašlem e-mailom.

Tel.: 0905 64 54 50

RIAdKoVÁ INZERCIA

TESCO Malacky
Pezinská 13
Malacky 
Tel. 034/773 40 37

STENCENÉ DIOPTRICKÉ SKLÁ

€

€

1
5

S ANTIREFLEXOM LEN ZA

Jednoohniskové sklá s indexom 1.499, 1.56 1.61
Bifokálne a multifokálne sklvá s indexom 1.499 a 1.56

Zľava platí pri kúpe dioptrického rámu okrem akciových rámov za 9,90 €.

Zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami.
Platnosť do: 31. 10. 2013

MOŽNOST VYŠETRENIA ZRAKU ZADARMO 
PRIAMO V PREDAJNI!

PRI PREDLOŽENÍ TOHTO KUPÓNU
ZÍSKATE ZLAVU NA RÁM

www.optikasiloe.eu

Výnimočná 
Anne Matheson
 odišla pred rokom
Pripomenuli  sme si nedožité 90. narode niny a 1. výročie 
úmrtia pani  Anne Matheson.

Putovanie 
Matúšovým 
kráľovstvom

24 detí vymenilo umelo vytvore
né parky a  preplnené kúpaliská 
za  čaro a  pokoj prírody – stali sa 
čestnými občanmi Matúšovho krá
ľovstva. V  tábore prežili päť krás
nych slneč ných dní plných hier, zá
bavy a výle tov. Navštívili hvezdáreň 
na Zochovej chate, Slovenskú majo
liku v Modre,kde sa oboznámili s vý
robou keramiky a s lesným pedagó
gom prešli túru zo Zochovej chaty 
až na  Červený Kameň. Ten ich for
mou hry oboznamoval s malebnou 
prírodou Malých Karpát. Príjemné 
bolo aj osvieženie v hotelovom ba
zéne. O pohodu detí v tábore sa po
starali učiteľky Erika Juríková a  Iveta 
Bá torová.          I. Bátorová (ZŠ Štúrova)
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Oľga Bartalská, in
štruktorka zum
by v  Malackách, 
športuje už od 
detstva. V  18tich 
rokoch začala 
s  aerobikom ako 
inštruktorka. Zumbe sa venuje 4 
roky a ako zumba fitness inštruk
tor pôsobí 3 ro ky a  6 mesiacov. 
„Na  zumbu som prvýkrát prišla 
k  Danielke Česnekovej do  Brati
slavy, hneď som si vypýtala kon
takt a  informácie o  školení,“ ho
vorí nadšená Oľga. „Celý môj ži
vot je o  tanci a  v  zumba fitness 
som sa na šla maximálne. Je to ra
dosť z tanca, je to skryté cvičenie 
za  tanec, celú hodinu si užívam 
a  nevnímam, že vlastne na  sebe 
pracujem,“ prezrádza ďalej. Pod
ľa Oľgy Zumba Fitness spája ľudí, 
vytvára priateľstvá. Na  fitness 
si obľúbila niekoľko vecí. Jed
nou z  nich je, že si musíte uvoľ
niť myseľ predtým, než uvoľníte 
telo. „Keď ste uvoľnení tam hore 
– v hlave, všetko sa dá do pohy
bu,“ hovorí inštruktorka.

Oľga Bartalská je držiteľkou cer
tifikátov pre výučbu Zumba Fitness 
B1, B2, Zumba Toning (činky), Zum
ba Gold (pre seniorov a  tehuľky), 
Zumba Tomic (pre deti), ale taktiež 
IFAA – Licencia B Aerobic, Dance Ae
robic, Latino Aerobic, Funky Aerobic, 
Step Aerobic, BodyWork, FACE (fit
ness and aerobic czech education), 
BOSU® BALANCE TRAINER – DANCE 
– CORE – SAFA, s. r. o., (školiace zaria

denie akreditované Ministerstvom 
školstva SR). Má trénerstvo vo Fit
ness 3. trieda.
Čo znamená cvičiť zumbu? O aké 
pohyby ide a k čomu prispievajú?

Zumba je tanečná fitness hodina 
plná energie, skvelej hudby a  dob
rej nálady. Kombinuje dynamickú 
latinskoamerickú hudbu a latinsko 
americké tance spolu s  aeróbnymi 
pohybmi. Využíva tance ako salsa, 
merengue, cumbia, reaggaeton, fla
menco, hiphop, chacha, samba, ca
lypso, belly dance a ďalšie. Vychádza 
z  princípu, že cvičenie by malo byť 
zábavné a jednoduché. Sexy a ener
gické latino rytmy vytvárajú párty 
atmosféru, ktorá vás strhne do  víru 
pohybu. Je to cvičenie, ktoré vám za
ručene zdvihne náladu. Choreogra
fie striedajú pomalé a  rýchle rytmy 
na  princípe intervalového tréningu 
s  cieľom spaľovať tuky, vyformovať 
a  posilniť celé telo. Zameriavajú sa 
na  svalové partie ako zadok, nohy, 
ruky, brucho a ten najdôležitejší sval 
tela, vaše srdce. Kombinácia latino 
a  exotických rytmov vytvára skvelú 
párty, na  ktorej vytancujete 500 až 
1000 kcal za  hodinu a  zanechá vo 
vás skvelý pocit a dobrú náladu.
Zumba je obľúbeným cvičením po 
celom svete, v čom je tajom stvo jej 
úspechu?

Zumba je skvelá nielen pre telo, 
ale hlavne pre myseľ. Čo tak zabud
núť na  bežné problémy všedného 
dňa a  prísť vytancovať všetky svoje 
starosti? Vysoká dávka endorfínov 
je zaručená. Je to typ cvičenia, kto
ré budete chcieť robiť každý deň 
a  budete sa z  neho tešiť. Účastníci 
cvičenia sa bavia ako na párty a ani 

si neuvedomujú, že cvičia. Môžete 
začať na  akejkoľvek úrovni. Princíp 
intervalového tréningu maximali
zuje výdaj kalórií, spaľovanie tukov 
a formovanie svalov.
Cvičia zumbu aj muži?

Na Slovensku a aj u susedov Če
chov je to rovnaké. Na  hodine je 
len jeden, maximálne dvaja muži. 
V  Amerike je ich oveľa, oveľa viac. 
Z  dvadsiatich ľudí býva aj desať 
chlapov. Tam sú uvoľnenejší, zumbu 
berú ako zábavu, neanalyzujú a ne
myslia si o svojich kamarátoch, že sú 
hneď ináč orientovaní, ak zablúdili 
na takúto hodinu. 
Prečo by mali naši čitatelia začať 
s  týmto druhom pohybovej akti
vity?

Dôvodov, prečo by mali prísť, je 
hneď niekoľko. Naučia sa koordino
vať svoje telo. Tí s  pivnejšími bruš
kami môžu zhodiť a  vyzerať príťaž
livejšie. A keď už nič iné, tak aspoň si 
poriadne prevetrajú hlavu a  zlepšia 
náladu po náročnom dni.
Ako vyzerá hodina zumby a koľko 
trvá?

Zumba Fitness hodina trvá 60 
minút a  je tvorená tromi časťami: 

warmup – rozohriatie, zumba fitne
ss a cooldown – strečing.
Je cvičenie zumby obmedzené ve
kom?

Cvičenie zumby nie je obme
dzené vekom, zumba fitness ponú
ka niekoľko programov, ktoré vyho
vejú všetkým generáciam.

Zumba Fitness hodina je pre kaž
dého, Zumba Gold hodina pre se
niorov a  tehuľky, Zumba Gold bola 
špeciálne vyvinutá pre tých, ktorým 
klasické hodiny zumby z  akýchkoľ
vek príčin nevyhovujú, Zumba To
mic hodina pre detičky od  4 do  12 
rokov, Zumba Toning hodina, v kto
rej sú zaradené zumba činky – spo
jenie tanca a zábavného posilňova
nia, Zumba Aqua hodina vo vode, 
Zumba Sentao hodina so stoličkami 
– s  pomocou stoličky na  podporu 
rovnováhy robia cvičiaci jedineč
né pohyby, využívajú vlastnú váhu 
tela na  formovanie a  posilňovanie 
rúk, brušných a sedacích svalov, a to 
všetko v  sprievode energickej hud
by.

Spracovala: N. Slobodová
Foto: naty

 Energická zumba
Malacky je mesto, v ktorom existuje snáď nekonečné množstvo rôz
nych voľnočasových pohybových aktivít. Preto sme sa ich rozhodli 
postupne mapovať. Počas nasledujúceho obdobia vás zasvätíme to 
tajomstiev rôznych športov či cvičení. Predstavíme vám erudova
ných lektorov a  možno i  úspechy, ktoré s  cvičením dosiahli. Ak si 
myslíte, že by sme mali napísať práve o cvičení, ktorému sa venuje
te vy, napíšte nám na  malackyhlas@malacky.sk a  pripíšte kontakt 
na inštruktora. Ako prvú sme si na paškál zobrali zumbu, ktorá sa 
v našom meste cvičila aj počas letných mesiacov.

Krasňanský hrá za Bratislava Mo
narchs a  jeho tím skončil v  lige na  
3. mieste, avšak vlani zvíťazil, rovna
ko ako tento rok, v Stredoeurópskej 
lige amerického futbalu. Títo štyria 
výkonní hráči sú jedinými pokračo
vateľmi krátkej tradície malackého 
amerického futbalu. 

Prečo sa ich materský klub 
rozpadol? 

„Nemali sme do statok hráčov. 
Stále nás bolo len štrnásť a  nemal 
kto striedať,“ vysvetlil Vladimír Če
chánek. Okrem toho tento šport je 
podľa neho veľmi náročný na  fy
zickú kon díciu, na čas a zo začiatku 

aj na  financie. „Navyše  ide o  šport, 
ktorý nie je ako bežný futbal, kde si 
môže rekreač ne zahrať, kto chce. 

V tíme má každý svoje miesto 
Každý  presne vie, čo má robiť. 

Preto nezáleží na veku ani na hmot
nosti. Niektoré pozície si vyžadujú 
rýchlosť, iné zasa silu,“ zasvätil nás 
majster sveta z mestskej polície, kto
rý však už tak isto s  aktívnou hrou 
končí. 

Text, foto: tabu 

Majstrami Slovenska v americkom futbale sú aj dvaja mestskí policaj
ti Vladimír Čechánek (39) a Jozef Tomek (31). Po rozpade malackých 
Wildboards okrem nich dvoch hrá v  tíme Smolenice Eagles aj ďalší 
bývalý domáci spoluhráč Peter Pápay (30). „Tento rok sa nám poda
rilo vyhrať v Lige amerického futbalu sedem na sedem, no malacký 
klub má aj ďalšieho úspešného pokračovateľa v 28ročnom Martinovi 
Krasňanskom,“ povedal pre mestské médiá Vladimír Čechánek.

Majstri SR aj z radov 
mestských policajtov

ZUMBA
Kde? 
 Telocvičňa 
ZŠ Záhorácka 
alebo 
Spojená škola 
sv. F. Assiského 
(info: 
fb–Zumba–OLGA)

S kým? 
Certifikovaná 
inštruktorka zumby 
Oľga Bartalská

Za koľko? 
2 €/hodina

Futbalisti Žolíka vo svojej skupine 
vyhrali všetky zápasy. Najviac ich po
trápilo mužstvo z  Turnova a najväč
šia dráma sa konala s  prvoligovým 
mužstvom DAC Dunajská Streda. 
Po  výhre postúpili do  finále s  víťa
zom druhej skupiny, taktiež účastní
kom prvej ligy SFM SENEC, ktoré sa 
hralo na  ďalší deň vo Veľkom Bieli. 
Na  finálový zápas nastupovali muž
stvá  ŽOLÍKA a SENCA so vzájomným 
rešpektom, pričom domáce mužstvo 
Senca diváci tlačili do výhry.

Zápas svojou kvalitou spĺňal atri
búty finálového zápasu, až na  je
den. Skončil sa bezgólovou remízou, 
po ktorej nasledovali penalty. Viac sa 
darilo mužstvu ŠK ŽOLÍK, kde všetci 
strelci  (Mifkovič, Hitmar, Kovár,  Fol
týn) boli úspešní a  ich brankár A. 

Havlík zneškodnil penaltu a  pripra
vil hráčov Senca o radosť z víťazstva 
. Takže hráči ŽOLÍKA vyhrali na penal
ty 4:3  a stali sa víťazom turnaja v ka
tegórii U–15. 

Finálový zápas bol bodkou 
za úspešnou sezónou tohto mužstva. 
Počas nej prehrali len jeden zápas 
v  lige a na  turnajoch všetko vyhrali. 
Stali sa víťazom druhej ligy, vyhra
li zimný halový turnaj, turnaj o  po
hár župana BSK a nakoniec aj turnaj 
v  Senci.  ŠK ŽOLÍK má slušné meno 
v súťažiach a na turnajoch, kde sa zú
častňuje, hráči klubu hrajú vo výbe
roch. V diváckej ankete mesta získal 
titul NAJOBĽÚBENEJŠÍ ŠPORTOVÝ 
KLUB MA a  otvoril svoje futbalové  
ihrisko.

A. Havlík

Žolík bodoval
V úvode leta sa konal 15. ročník medzinárodného mládežnícke ho tur
naja futbalistov OKRES SENEC A JEHO PRIATELIA, kde hrali futbalisti 
od 6 do 15 rokov. Na turnaji hralo 94 mužstiev zo 6 krajín (SRB, CZ, HU, 
PL, BIH, SK) a celkovo 1880 hráčov odohralo 265 zápasov. Nechýbali 
ani hráči ŠK ŽOLÍK MALACKY – časť v kategórii U–12, U–13 reprezen
tovalo výber BFZ – vidiek a ŠK ŽOLÍK zastupovali priamo starší žiaci 
v kategórii U–15.

mailto:malackyhlas@malacky.sk
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Organizátorom pretekov je zdru
ženie Racing Club Záhorák, za  kto
rým sa skrývajú známe osobnosti 
z  histórie motocyklového športu, 
veď pamätníkom slovenskej pre
tekárskej histórie mená ako Blusk 
či Haranta určite niečo hovoria. 
Na  pretekárov čaká 1480 metrov 
dlhá trať v  šírke 6–10 metrov Štart 
bude na  Radlinského ulici pred 
mestským úradom a  jazdiť sa bude 
v protismere hodinových ručičiek.

Organizátori majú v  týchto 
dňoch plné ruky práce. „Stále je čo 
robiť, prípravy pokračujú na  plné 
obrátky,” vraví Ľubomír Haranta 
z organizačného výboru. „S políciou 
mu síme doriešiť uzávierky komuni
kácií a obchádzky, potom nás čakajú 

opravy ciest, na niektorých miestach 
budeme opravovať asfaltový po
vrch. Moje veľké poďakovanie patrí 
rodine Vladimíra Bluska, bez ktorej 
by sa toto podujatie vôbec nemohlo 
konať. Ich zanietenie pre tieto pre
teky je obrovské a pre uskutočnenie 
tohto podujatia rozhodujúce,” vy
jadruje vďačnosť Haranta a dodáva: 
„Pomocnú ruku podávajú kopčian
ski organizátori a ďalší, ktorým rov
nako patrí naša vďaka.“

Pôvodne sa uvažovalo o termíne 
14. september. „Z toho nakoniec ziš
lo, keďže v  Českej republike sa po
súval termín pretekov v Kyjove, kto
ré mali byť pôvodne o týždeň skôr,“ 
vysvetľuje Haranta. „Preto sme určili 
termín v nedeľu 22. septembra, čo je 

týždeň pred pretekmi v  Holíči. Pôj
de o jednodňové podujatie rovnako 
ako v  Holíči. Veríme, že pretekárov 
a návštevníkov prilákame už v sobo
tu večer na spoločenský program.”

Z histórie pretekov
v Malackách

Prvé motocyklové preteky sa 
v  Ma lackách uskutočnili 30. 5. 1971 
pod názvom Rýchlostné preteky 
sériových motocyklov. Jazdilo sa 
v  triedach 50, 125 a  250 cm3. Cel
kovo štar tovalo 20 jazdcov, z  toho 
trinásť Malačanov. Od roku 1972 už 
boli päťdesiatky súčasťou majstrov
stiev Slovenska. Preteky sa konali 
v strede mesta, no od roku 1973 sa 

kôli prestavbe križovatky presťaho
vali mimo centra. O  rok neskôr tu 
štartovali aj pretekárske špeciály. 
Do  centra mes ta sa podujatie vrá
tilo v  roku 1978. V  roku 1983 sa tu 
v  kubatúre 50 cm3 (o  rok neskôr ju 
nahradili osemdesiatky) jazdilo už 
o body do federálnych českosloven
ských majstrovstiev.

Na trati sa počas šestnástich roč
níkov predstavila celá slovenská 
špička na čele s Petrom Balážom, Ru
dolfom Mitošinkom, Ernestom Kor
čá kom, svoj debut na  okruhoch tu 
v sedemdesiatych rokoch zažil Pavol 
Dekáne. V Malackách bolo v prvých 
ročníkoch špecialitou, že sa tu počas 
jednej sezóny konali aj dve podu
jatia, na jar a na jeseň. Celú históriu 
malackých pretekov odštartoval ako 
riaditeľ už v  spomínanom prvom 
ročníku 1971 Arnold Gašpar, s ktoré
ho menom bo la spätá celá história 
okruhu. Aj preto si súčasní organizá
tori z Racing Clubu Záhorák chcú uc
tiť jeho pamiatku práve týmto podu
jatím, ktoré ponesie jeho meno.

Zdroj: moto-cup.sk
Foto: MCK Malacky – Múzeum 

M. Tillnera

 Do Malaciek sa vracajú 
motocyklové preteky

22. septembra sa na mestskom okruhu v Malackách uskutočnia mo-
tocyklové preteky pod názvom Memoriál Arnolda Gašpara. Poduja-
tie bude súčasťou seriálu medzinárodných majstrovstiev Slovenskej 
republiky cestných pretekov historických motocyklov.

Malacký hlas 
môžete čítať 
aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,  
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?  
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.

Kozmetický salón Viva

14. ročník turnaja vo dvojhre neregistrovaných 
amatérskych tenistov s novým názvom

 RYCHLEPOISTENIE
CUP 2013

Tento turnaj má za sebou dlhoročnú tradíciu a pred sebou 
veľkú perspektívu ďalšieho úspešného pokračovania.

Turnaj sa uskutoční  14.–15. septembra 2013 
na dvorcoch TK Strojár Malacky v Zámockom  

parku. Usporiadateľom je Tenisový klub  
Strojár Malacky.

Prihlásiť sa možno do 3. septembra len osobne u vrchného rozhod
cu turnaja P. Gelingera na adrese: 

Záhradná 14, Malacky (tel. 0903/43 04 49, 
zástupca M. Gelinger, tel. 0903/24 10 86). 

Časový rozvrh turnaja s približnými začiatkami jednotlivých stretnutí 
bude zverejnený po žrebovaní na stránke 

www.rychlepoisteniecup.sk. 

Žrebovanie bude 11. septembra o 19.30 h na dvorcoch TK Strojár  
Malacky. Turnaj sa začína v sobotu 14. 9. o 8.30 h. Finále je plánované 

na nedeľ né popoludnie. 
Viac informácií nájdete na www.malacky.sk

Rastislav Janko, predseda TK Strojár Malacky (krátené)
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Vladimíra Dzúrová (30) získala 2. 
Dan Seiwakai a 2. Dan Goju Kai. „Veľa 
pre mňa znamená, že sme zložili skúš ky 
v kolíske karate na Okinawe. Duchovne 
ma posilnila aj návšteva vodopádov, 
pri ktorých učil svojich žiakov majster 
Yamaguchi. Naplnilo ma to energiou 
a silou,“ povedala zverenkyňa Štefana 
Poláka, ktorý tu získal 3. Dan v najvyš
šom možnom japonskom systéme 
hodnotenia JKF Goju Kai. Spomedzi 
všetkých držiteľov 3. Danu ho na zá

ver označili ako druhého najlepšieho, 
čo sa týka celkového zlepšenia jeho 
cvičenia počas seminára, za čo získal 
striebornú medailu a certifikát. Pred
pisový štýl skupiny slovenských ka
ratistov ohodnotili nezávislí majstri 
dvoma zlatými a  dvoma strieborný
mi medailami v rozličných dosiahnu
tých úrovniach. Práve na  Slovákoch 
– zverencoch Japoncami uznávané
ho slovenského trénera Rastislava 
Mráza (reprezentanta školy Seiwakai 

a  žiaka majstra Hanshi Seiichi Fu
jiwaru – držiteľa 8. Danu JKF Goju 
Kai) majstri demonštrovali štýl kara
te Goju Ryú. Niektorým, aj Štefanovi 
Polákovi z  Malaciek, ktorý je býva
lým reprezentantom SR v kumite, sa 
dostalo pocty pripravovať japonské 
deti na národný šampionát v karate, 
čo sám pokladá za veľkú česť a prejav 
uznania od japonských majstrov.

„Cestou do  Japonska sa mi splnil 
životný sen. Vďačím za to svojej man-
želke, ktorá ma prihlásila a všetko za-
riadila bez môjho vedomia, ale aj môj-
mu trénerovi Kyoshi R. Mrázovi (7. Dan 
Seiwakai, 7. Dan JKF Goju Kai), ktorý 

ma pripravoval bez toho, aby som to 
vedel,“ hovorí Štefan. Jeho fotografia 
sa objavila aj v japonských novinách, 
ktoré napísali: „Športovci a  inštruktori 
z Európy, USA, Indie ako aj Južnej Afri-
ky trénujú ostré výkopy či údery v spar-
ringovom zápasení (kumite). Karatisti 
s vážnym výrazom pozorujú, ako pán 
Fujiwara predvádza prácu nôh, kým 
plynule prechádza z  obrannej pozície 
do útoku. Slovenský inštruktor R. Mráz, 
ktorý so sebou priviedol 10 žiakov, ho-
vorí: „Chcem aby si osvojili nielen pravú 
techniku, ale aj dušu karate.“

Text: T. Búbelová
Foto: archív Š. Poláka 

Basketbalový 
oddiel
TJ Strojár
organizuje nábor dievčat 
a chlapcov do družstva žiačok
a žiakov (ročníky 1999–2001).
Ak sa chceš stať basketbalistom  
či basketbalistkou, mať zážitky  
z turna jov a súťaží, neváhaj a príď! 
Info: Peter Ondruš (tréner),
0907 32 86 77, 
ondrus16@gmail.com; http://
w w w. b a s ke t b a l - m a l a c k y- 
druzstvo-ziacok.eu/.

Text, foto: R. Gajdár

Organizátor: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport 
pri MsZ Malacky
Spoluorganizátori: 
ZŠ Dr. J. Dérera, CVČ, AD HOC, AC, DHZ, 
SZTP – KZPDaM Malacky 
Termín: 
piatok 6. 9. 2013 
Miesto: 
ZŠ Dr. J. Dérera, pamätník SNP
Prezentácia:
14.30–16.15 h – školský dvor ZŠ Dr. J. Dérera
Otvorenie: 
16.20 h – pamätník SNP
Štart:  16.30 h
Cieľ: 
Zámocký park – futbalový štadión, bežecká dráha
Vyhodnotenie:
17.30 h –  žrebovanie cien, odovzdanie cien víťazom

Kategórie:  rodičia s deťmi
 žiačky ZŠ 1.–2., 3.–4., 5.–6., 7.–9. ročník
 žiaci ZŠ 1.–2., 3.–4., 5.–6., 7.–9. ročník
 dorastenky, dorastenci, ženy, muži
Dĺžka trate: 
Trať meria asi 2000 m, 850 m tvorí asfaltový povrch – 
od pamätníka SNP po zámockú bránu a ďalej sa beží Zá
mockým parkom. Cieľ je na atletickej dráhe. V prípade po
treby môže byť z technických príčin trasa upravená.
Ceny: 
Prví traja z každej kategórie dostanú diplom a vecnú cenu. 
Diplom a cenu získa i najmladší a najstarší účastník behu. 
Každý pretekár, ktorý absolvuje trať, sa zúčastní žrebova
nia o ďalšie vecné ceny. Po predložení 3 účastníckych lis
tov z rôznych ročníkov získava pretekár vecnú cenu.

Upozornenie: 
Každý štartuje na vlastné nebezpečie. Pri strate štar-
tovného čísla alebo jeho nevrátení zaplatí 2 €.

K 100. výročiu založenia organizo
vaného športu v  Malackách totiž 
pri pravujme publikáciu a  postupne 
zhro mažďujeme dostupné informá
cie a  materiály. Za  pomoc vám vo
pred veľmi pekne ďakujeme.

Garantom vydania publikácie je 
MCK Malacky. Práve naň sa môžete 

obrátiť, ak máte informácie, ktoré by 
v  publikácii mali byť. MCK môžete  
kontaktovať na  tel. č. 034/772 21 10 
alebo osobne na Záhoráckej ul. 1919. 
Podujatia spojené s  výročím sa pri
pravujú pod záštitou mesta Malacky 
a  Komisie pre vzdelávanie, mládež 
a šport pri MsZ Malacky.        -red-

Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, IČO: 00304913  • Vedúca redaktorka: Mgr. Michaela Janotová, redaktorky: Bc. Natália Slobodová, Mgr. Tatiana Búbelová • Jazyková re
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Výzva priaznivcom
 športu a histórie

V polovici augusta 2014 uplynie 100 rokov od založenia organizova-
ného športu v našom meste. Obraciame sa na všetkých priaznivcov 
športu a histórie Malaciek so žiadosťou, aby poskytli materiály týka-
júce sa tejto tematiky. Môže ísť o písomnosti i fotografie. Pomôžu aj 
tipy na ľudí, ktorí takéto materiály či informácie majú.

Slovenský 
cykloklub 
Záhorák 
Malacky

pripravuje

september 2013
1–2.  Regionálny zraz cyklotu

ristov Záhoria v  Jablonici 
– stretnutie organizuje Klub 
slovenských turistov v Jablo-
nici. 

8.   Cyklovýlet na Kamzík – bra-
tislavským lesoparkom k  TV 
vysielaču.

14.  Za folklórom do Podlužia – 
krojové hody a stavanie máje 
v Lanžhote.

22.  Putovanie za vínom na Pe
zinské vinobranie – lesmi 
a  vinohradmi za  vínnymi 
sláv nosťami.

29.  Na  Dni zelá do  Stupavy –  
bicyklom na najväčší festival 
na Záhorí.

október 2013
5.–6. Na  Moravskej vínnej ceste 
– dvojdňové cykloturistické  puto-
vanie za krásami južnej Moravy.

Ak nie je uvedené inak, štart je 
od  malackej synagógy. Pre väčši-
nu trás odporúčame trekkingové 
bicykle. Informácie o trasách mož-
no nájsť aj vo vývesnej skrinke pri 
cyklopredajni na Radlinského ulici.
www.sckzahorak.cykloturistika 

.com; sckzahorak@gmail.com

Propozície 30. ročníka večerného 
behu zdravia – Behu vďaky SNP

Karatisti obstáli v náročných skúškach
– v Japonsku získali ďalšie dany

Karatisti z  Malaciek sa vo sve-
te nestratia. Štefan Polák (35), 
ktorý získal svoj 3. Dan v Rusku 
(2012) od japonských majstrov, 
sa začiatkom augusta vrátil 
z  náročného výcviku v  Japon-
sku. Skúšok technickej vyspe-
losti u tých najpovolanejších sa 
spolu s ním zúčastnilo 11 Slová-
kov, medzi nimi aj Vladimíra 
Dzúrová zo Závodu (30), tiež 
členka malackého karatistické-
ho oddielu pri TJ Strojár. Obaja 
dosiahli úspechy, zažili tvrdé 
prípravy, veľké emócie a  ra-
dosť z  uznania zo strany tých, 
ktorí sa tešia najväčšej úcte 
a obdivu. 

Vladimíra Dzúrová a Štefan Polák so svojím trénerom a priateľom Kyoshi Rastislavom 
Mrázom (v strede)

Štefan Polák pripravoval japonské deti na ich národný šampionát v karate.

mailto:ondrus16@gmail.com
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