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ÚVODNÍK

Najbližšie číslo Malackého hlasu 
vyjde 28. septembra. Želáme vám 
krásne a pohodové dni.

Malackí prváci začali školský rok veselo a s darčekmi
V predvečer 5. septembra to asi vo všetkých malackých domácnostiach, kde majú školáka, vyzeralo rovnako. Posledná prázdninová noc vždy 
prináša trochu napätia, najmä pre budúcich prváčikov, no i rodičov a pedagógov.

 Je skvelé konštatovať, že škol-
ský rok sa v  malackých základ-
ných školách začal bez problémov. 
Do lavíc zasadlo vyše 250 prvákov 

a  po prázdninách sa v  zdraví vrátili 
aj žiaci z vyšších ročníkov. 
 5. september sa ešte niesol v zna-
mení spomienok, zážitkov  či fotogra-

fií z  leta a  štipky školských formalít. 
V tento deň prišli žiakov i pedagógov 
pozdraviť aj zástupcovia samosprávy 
na čele s primátorom Jurajom Říhom. 

No potom sa na každej 
škole už naplno začala 
výučba aj bohatá krúž-
ková činnosť. Vi
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Program festivalu na strane 4

Viac k podujatiu na strane 4

Prvé školské dni na Štúrke 
znepríjemnila havária plynu

V  blízkosti ZŠ Štúrova začal vo štvrtok 8. septembra, približne v  čase piatej vyučovacej hodiny, unikať 
plyn. Školu preto evakuovali. Všetky deti boli v bezpečí, po mladších žiakov si prišli rodičia alebo príbuzní, 
žiaci z vyšších ročníkov odišli domov ihneď.

 Havária sa stala na priľahlom kuku-
ričnom poli. Na mieste zasahovali 
hasiči a  polícia, ktorá koordinovala 
dopravu. 
 Riaditeľ ZŠ Štúrova Dušan Šuster 
vyhlásil na piatok 9. septembra riadi-

teľské voľno. Rozhodol sa tak z bez-
pečnostných dôvodov, pretože ha-
siči nedokázali predpokladať vývin 
situácie. Pre haváriu plynu v blízkosti 
školských zariadení malo v  piatok 
napokon voľno aj neďaleké elokova-

né pracovisko materskej školy.
 Záchranné a bezpečnostné zlož- 
ky mali situáciu pod kontrolou 
až do príchodu plynárov, ktorí poru-
chu odstránili.

-ing/otano-

ZŠ Záhorácka ZŠ Štúrova 

ZŠ M. Olšovského ZŠ Dr. J. Dérera

Ako sa 
vám páči? 
  Otázku z  nadpisu som si poži-
čala od najslávnejšieho dramatika 
všetkých čias Williama Shakespeara. 
Od jeho večných tém ako láska, intrigy, 
šťastie a  nešťastie som však tentoraz 
na míle ďaleko a pýtam sa na vec ove-
ľa všednejšiu: ako sa vám páči mest-
ský úrad v nových priestoroch? Verím, 
že tí, ktorí ste už u nás boli, oceňujete 
najmä bezbariérovosť klientskeho cen-
tra, teda podateľne, matriky, eviden-
cie obyvateľstva či sociálnych služieb. 
Čestne ale priznávam, že prvých pár 
dní sme sa aj my, zamestnanci úradu, 
navzájom po dlhých chodbách hľada-
li. Dnes to už problém nie je a sme radi, 
že ste nás „na novom našli“ aj vy. 
 Pre úplnosť informácie pripomí-
nam, že mestská polícia a ambulancie 
zostávajú v pôvodnej budove na Rad-
linského ulici. 
 Niekoľkých z  vás sme sa v  klient-
skom centre spýtali na prvé dojmy 
z  nového mestského úradu. Oslovili 
sme štyroch občanov, ktorí využili naše 
služby. Ich reakcie boli iba pozitívne, 
anketu si môžete prečítať na 2. strane. 
Niektoré detaily ešte dolaďujeme, av-
šak spolu s vedením mesta a všetkými 
kolegami si želám, aby bol po návšteve 
Mestského úradu v Malackách spokoj-
ný každý obyvateľ. Sme tu pre vás.

Ľ. Pilzová 
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Anketa
 Ako sa vám páčia nové priesto-
ry mestského úradu? Ako vnímate 
polohu a bezbariérovosť budovy?  

Lenka (24) 
Priestory sú pekné a svetlé, len 
si ľudia budú musieť zvyknúť, 
že mestský úrad už nie je na Rad-
linského ulici. Vybavila som všet-
ky potrebné formality v  krátkom 
čase, som spokojná. 

Peter (37)
Oceňujem bezbariérový vstup, 
lokalitu, aj samotné priestory, 
ktoré sú pekné a nové. Spočiat-
ku som mal pocit, že na starom 
mieste to bolo lepšie, ale išlo len 
o otázku zvyku. 

František (25)
Vyhovuje mi, že je mestský úrad 
priamo v  centre Malaciek, v  blíz-
kosti autobusovej zastávky. Pri-
šiel som sem zo Záhorskej Vsi 
niečo vybaviť a som presvedčený, 
že umiestnenie úradu v  blízkosti 
zastávok spojov zo všetkých sme-
rov ocenia aj ostatní cezpoľní.

Radovan (37)
Inkubátor dobre poznám a  mys-
lím si, že pracoviská mestského 
úradu v  týchto priestoroch ľu-
dia ocenia. Mamičkám s  kočíkmi 
či vozíčkarom a ostatným imobil-
ným spoluobčanom určite pomô-
že bezbariérovosť budovy. Páčia 
sa mi aj vkusné a  zrozumiteľné 
informačné tabule. Ešte som 
tu nič nevybavoval, ale verím, 
že budem rovnako spokojný 
aj po tejto stránke.

-ing/otano-

(dokončenie zo strany 1)

Divadielko ako bonus
 Vo štvrtok 8. septembra mes-
to spríjemnilo najmenším žiakom 
školskú premiéru divadelnou roz-
právkou, po ktorej každý prvák do-
stal darček v  podobe maľovanky, 
farbičiek a záložky do knihy s logom 
Malaciek. Hlavnými a  jedinými pro-
tagonistami príbehu s   názvom Far-
bičková princezná boli Vlado Zetek, 
v úlohe kráľa a Jána zároveň, a jeho 
dcéra Sabína, ktorá stvárnila vše-
tečnú, šikovnú a  múdru princeznú 
Moniku. Divadlo Žihadlo v hre ako 
na mieru šitej pre najmladších školá-
kov predstavilo aj trojhlavého draka 
a  trocha uštipačného, no pohodo-
vého havrana Haryho. Rozprávka 
plná farbičiek, pesničiek a dobrej 
nálady rozosmiala nielen prvákov, 
ale aj ich učiteľky. No predovšet-
kým ukázala šikovnosť detí, ktoré 
sa bez zaváhania nechali vtiahnuť 
do príbehu a stali sa jeho súčasťou. 

„Robiť pre deti je to najlepšie na svete, 
čo ma mohlo stretnúť. Nedá 
sa to v  skratke povedať, ale ide o  tie 
obligátne veci: detský divák je úprimný 
a spontánny, dá úplne presne najavo, 
čo sa mu páči a čo nie. Dospelý divák 
je diplomatický,“ povedal V. Zetek. 
A čo preňho znamenalo stáť na javis-
ku spoločne s dcérou? „Je to úžasná 
záležitosť a  človek si to vychutnáva, 
lebo ktohovie, ako dlho to vydrží, kým 
sa mi zase stratí do sveta. Mám z toho 
veľkú radosť,“ vyznal sa hrdý otec.  
Než sa leto vráti späť
 Veselým príkladom na zákon 
relativity je, že dva mesiace práz-
dnin trvajú relatívne kratšie než 
dva mesiace školského roka. Pri-
bližne takto nám to vysvetlili žiaci 
aj pedagógovia. Želáme im všet-
kým veľa síl a  úspechov v  novom 
školskom roku. Keď sa leto vráti 
späť, nech odchádzajú oddychovať 
šťastní a spokojní.
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský, 

M. Petrivalská

Malackí prváci začali školský rok 
veselo a s darčekmi

Slivkové dni v Sarvaši aj s malackou účasťou
 
Od našej poslednej návštevy v maďarskom Sarvaši uplynul rok a my sme sa znovu vybrali na Dolnú Zem pozdraviť našich priateľov v partner-
skom meste Malaciek. Ich najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie – Slivkové dni – sú na to ideálnou príležitosťou. Malacky tentoraz okrem 
vedenia mesta reprezentoval aj detský folklórny súbor Macejko. 
 

 Primátor Juraj Říha na stretnutí 
s primátorom Sarvaša Mihályom Ba-
bákom konštatoval, že zmeny v Sar-
vaši za posledný rok sú viditeľné. 
„Je to nielen pekné a  čisté mesto 
a zdôrazňujem, že bez billboardov, ale 
úpravy verejných priestorov sú veľmi 
vkusné,“ povedal J. Říha. Je to tak, 
v Sarvaši na prvý pohľad upútajú 
upravené chodníky, ale aj množstvo 
zelene, kvetov a miest na oddych. 
Obaja primátori sa dohodli, že ešte 
tento rok podajú spoločný euro-
fondový projekt. Pri téme financií 
z EÚ primátor Sarvaša zdôraznil, že 
vďaka nim sa podarilo zrekonštruo-
vať malú nemocnicu či divadlo, ale 
aj všetky školy a škôlky v meste. Jed-
nu z nich sme boli navštíviť aj my, 
konkrétne  Slovenskú školu a škôlku 
M. R. Štefánika. Štyri triedy tamojšej 
materskej školy navštevuje okolo 
100 detí a základná škola má v roční-
koch 1. - 8. takmer 400 žiakov.  
 Keďže dôvodom našej náv-
števy bola kultúrna akcia Slivko-
vé dni, reprezentáciu Malaciek 
posilnili deti z Macejka. Už počas 
slávnostného sprievodu mestom 
si naši najmenší v krojoch získali 
sympatie a potlesk divákov lemu-
júcich celú trasu. Ich vystúpenie 

v rámci prehliadky folklórnych 
súborov bolo tiež veľmi úspešné. 
Ako nám povedala ich vedúca An-
drea Adamovičová, ani dlhá cesta 
neprekážala, pretože deti si výlet 
do Sarvaša užili. A dokonca si mi- 

mo programu zatancovali hip-hop 
na veľkom pódiu. 
 Veľké poďakovanie patrí pred-
staviteľkám slovenskej samosprávy 
v  Sarvaši. Anna Frankó a  jej kole-
gyne Zlatka, Anikó, Márgit a  ďalšie 

nám boli príjemnými spoločníčka-
mi a  rovnako ochotne sa postarali 
aj o  naše deti z  Macejka. Už teraz 
sa tešíme na návštevu zo Sarvaša po-
čas Adventných Malaciek.

Text a foto: Ľ. Pilzová
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Keď sa končí učenie, začína sa zábava
 Milí priatelia a kamaráti, pre tých z vás, ktorí chcú s nami tráviť svoj voľný čas v školskom roku 2016/2017, sme v centre voľného 
času pripravili novú ponuku záujmových útvarov. Do krúžkov z oblasti cudzích jazykov, športu, hudby, tanca, umeleckej kreativity 
a techniky sa môžete prihlásiť v pracovných dňoch od 8.00 do18.00 h. Záujmová činnosť prebieha v popoludňajších hodinách.
 Veríme, že v ponuke nájdete práve tú činnosť, ktorá vás zaujíma. Tešíme sa na vás.  CVČ Malacky

 V pondelok 29. augusta uply-
nulo 72 rokov od vypuknutia Slo-
venského národného povstania. 
Túto zásadnú udalosť našich dejín, 
keď slovenský domáci odboj vstú-
pil do bojov proti fašizmu, sme 
si v Malackách pripomenuli  v utorok 
30. augusta pri pamätníku SNP. Piet-
ny akt sa uskutočnil za prítomnosti 
vedenia mesta, predstaviteľov okres-
ného úradu, Dobrovoľného hasičs-
kého zboru a politických strán.

 Po štátnej hymne a  privítaní 
účastníkov zazneli príhovory, ver-
še i  slová vďaky. Za zvukov Pocho-
du padlých revolucionárov potom 
zástupcovia samosprávy, vojakov 
a  hasičov položili k  pamätníku ven-
ce. Vzdať hold vtedajšiemu zápasu 
o  demokratickú tvár spoločnosti 
prišli aj Malačania, od najmlad-
šej generácie až po pamätníkov.   

Text: -ing-, foto: -otano-

Pripomenuli sme si 72. výročie SNP
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9.00 h a 11.00 h (Kultúrní domeček)
STARÉ DIVADLO KAROLA
SPIŠÁKA NITRA: V. Šikula,
O. Sliacky: O MÚDROM
KOKOŠKOVI
Organizované predstavenie pre školy 
www.staredivadlo.sk, vstupné: 3 €

19.00 h (Kultúrní domeček)
DIVADLO NA HAMBÁLKU
MALACKY: J. G. Tajovský,
J. a Š. Moravčíkovci:
ŽENSKÝ ZÁKON
Slávnostné otvorenie festivalu 
www.divadlonahambalku.sk, vstupné: 4 €

Štvrtok
22. 9. 2016

17.00 h (Kultúrní domeček)
DIVADLO LOKVÁR PRAHA:
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Otvorenie súťaže o NAJ SUPER
DIVÁKA divadelnej sezóny 2016/2017
www.lokvar.cz, vstupné: 3 €

Vstupenky na jednot livé predstavenia 9. ročníka
festivalu Zejdeme sa na hambálku si môžete
zakúpiť v pokladni kina vždy hodinu pred
akýmkoľvek filmovým či divadelným predstavením
alebo elektronicky cez stránku www.kinomalacky.sk. 
Vstupenky na predstavenia v Spoločenskom dome
si môžete zakúpiť aj jednu hodinu pred konkrétnym
predstavením v SD. 
V ponuke je tiež zvýhodnená permanentka v cene
35 €, ktorá platí na všetky predstavenia festivalu.

9.00 h a 11.00 h (Kultúrní domeček)
MARTIN ŽÁK A DIVADLO
AGAPÉ: THE DARK TRIP
– CESTA DO TMY
Organizované predstavenie pre školy 
www.thedarktrip.sk, vstupné: 5 €

10.00 h (MCK - galéria)
MILAN FERENČÍK:
SCÉNOGRAFIA A OBRAZY
Otvorenie výstavy, vstup voľný

17.00 h (Spoločenský dom)
CHILL OUT BY ŠTÚDIO
MLADÝCH DNH
Pohodové posedenie pri knihách,
ktoré máme radi, hosť Pišta Vandal,
vstup voľný

19.00 h (Kultúrní domeček)
DIVADLO DIVA
BRATISLAVA:
R. Freund: ZLATÁ BAŇA 
Účinkujú: M. Majeský, M. Labuda ml.,
A. Karnasová, A. Profantová 
vstupné: 12 €

21.00 h (Spoločenský dom)
DIVADLO SEMTAMFÓR: 
M. Delaporte, A. de la
Patelliére: JMÉNO
www.semtamfor.cz, vstupné: 7 €

Piatok
23. 9. 2016

Nedeľa
25. 9. 2016

9.00 – 15.00 h
(pred Spoločenským domom)
HAMBÁLJARMOK 
Divadelný jarmok spojený
s prezentáciou Divadla na hambálku,
Detského divadelného štúdia a Štúdia
mladých Divadla na hambálku. 
Účinkujú: Divadlo Lokvár Praha, Divadlo
Harry Teater, Chodúlové divadlo a živé
sochy, Saxophone Syncopators (koncert),
Bubnová show a verklíky, tvorivé dielne...

17.00 h (Spoločenský dom)
KLIENTI DSS A ZPB
MEREMA MODRA:
M. Žák: DROTÁRI 
vstupné: 3 €

19.00 h (Kultúrní domeček)
KUMŠT PRODUCTION:
Y. Reza: KUMŠT
Účinkujú: C. Kassai, M. Mňahončák,
G. Hološka 
vstupné: 12 €

22.00 h (Spoločenský dom)
NOVÉ DIVADLO NITRA:
B. Kubátová: KÚPALISKO
Účinkujú: M. Nahálka, A. Spišáková,
A. Ballayová, Ľ. Dušaničová,
L. Korená, K. Petrusová Vargová
vstupné: 7 €

Sobota
24. 9. 2016

divadelný festival
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www.divadlonahambalku.sk

Divadlo na hambálku a Mestské centrum kultúry Malacky uvádzajú

Ďakujeme
partnerom

Festival Zejdeme sa na hambálku bude plný známych tvárí
Od 22. do 25. septembra sa Malacky opäť premenia na festivalové mestečko. V tomto čase budeme totiž hostiť 9. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku. Tešiť sa mô-
žeme na desať divadelných súborov zo Slovenska i Čiech a „zejdeme“ sa aj so známymi hercami ako Andrea Karnasová, Marek Majeský, Marián Labuda ml., Csongor Kassai či Martin 
Mňahončák.

 Program bude viac ako pestrý. 
O  slávnostné otvorenie festiva-
lu sa vo štvrtok 22. septembra 
o 19.00 h postará domáce Divadlo 
na hambálku. Tentoraz si vychut-
náme jednu z ich  najúspešnejších 
komédií – Ženský zákon v záhoráč-
tine, ktorú hrajú malackí ochotníci 
už štrnásť rokov.
 Vo štvrtok a  piatok doobeda 
sú pripravené pre deti a mladých 
organizované predstavenia pre ško-
ly, vďaka ktorým si pozrú divadelné 
kúsky Starého divadla Karola Spi-
šáka Nitra a Martina Žáka a  Di-
vadla Agapé. „Divákom odporúčam 
zlatý klinec programu – výbornú 
komédiu o atraktívnom prostredí sú-
kromnej kliniky plastickej chirurgie 
Zlatá baňa v obsadení populárnych 
slovenských hercov a herečiek – An-
drey Karnasovej, Andrey Profantovej, 
Mariána Labudu ml. a Mareka Majes-
kého. A tiež vyzdvihujem celkom nové 
Nové divadlo Nitra a ich predstavenie 
Kúpalisko,“ radí Vlado Zetek, režisér 
Divadla na hambálku, ktoré je spolu 
s Mestským centrom kultúry Malac-
ky organizátorom festivalu. Okrem 
toho sa môžeme tešiť aj na ďalšie 
divadelné predstavenie v  podaní 
známych hercov – v komédii Kumšt 
sa nám predstavia Csongor Kassai, 
Martin Mňahončák a Gregor Hološ-
ka. Táto divadelná hra je preložená 
do 35 jazykov, ovenčená niekoľkými 
svetovými cenami a  vďaka skvelé-
mu hereckému obsadeniu  sľubuje 
poriadnu dávku zábavy.
 Zážitkom bude nepochybne tiež 
predstavenie Klientov DSS a ZPB 
Merema Modra, ktorí k nám prídu so 
svojím predstavením Drotári. Nebu-
de chýbať ani hosť z  Českej repub-
liky,  v  Malackách už dobre známe 
Divadlo SemTamFór. Ďalším čes-
kým súborom bude Divadlo Lok-

vár Praha, ktoré poteší najmenších 
divákov hneď dvakrát – v sobotu 
počas Hambáljarmoku a  tiež nedeľ-
nou rozprávkou. Divadelný jarmok 
sa bude odohrávať pred spoločen-
ským domom MCK, kde program 
spestrí predstavenie Divadla Harry 
Teater, chodúľové divadlo, živé 
sochy, koncert Saxophone Syn-
copators, bubnová show, verklíky, 
tvorivé dielne a detské hry. Jedno-
ducho pre každého niečo.
 A nesmieme zabudnúť ani na vý-
stavu Milana Ferenčíka Scénogra-
fia a obrazy, ktorú si budeme môcť 
pozrieť počas festivalu v galérii MCK 
na Záhoráckej ulici. Novinkou 9. roč-
níka festivalu bude Chill out by Štú-
dio mladých DNH – pohodové pose-
denie pri knihách, ktoré máme radi. 
Hosťom bude Pišta Vandal, vstup 
je voľný, všetci ste vítaní!
 Vstupenky na jednotlivé pred-
stavenia deviateho ročníka fes-
tivalu Zejdeme sa na hambálku 
si môžete zakúpiť v pokladni kina 
vždy hodinu pred každým filmo-
vým a divadelným predstavením 
alebo elektronicky cez stránku 
www.kinomalacky.sk. 
 Vstupenky na predstavenia 
v  spoločenskom dome si môžete 
zakúpiť aj hodinu pred konkrét-
nym predstavením v SD. V ponuke 
je tiež zvýhodnená permanentka 
v cene 35 € na všetky predstavenia 
festivalu.
 Kompletný  program festivalu 
nájdete na www.divadlonahambal-
ku.sk. 
 Partnerom 9. ročníka festivalu 
Zejdeme sa na hambálku sú mesto 
Malacky, Bratislavský samosprávny 
kraj, Fond na podporu umenia a Au-
today. Ďakujeme.

DNH

Septembrové historické 
potulky budú výnimočné
V sobotu 24. septembra o 13. hodi-
ne sa uskutočnia štvrté tohtoročné 
Historické potulky Malackami. Keď-
že v tom čase  sa u nás konajú ďalšie 
podujatia, Malacká šošovica a  diva-
delný festival Zejdeme sa na ham-
bálku, zmení sa trasa a tematické 
zameranie obľúbeného stretávania 
sa milovníkov histórie nášho mesta. 
Dôraz sa nebude klásť na najväčšie 

pamiatky Malaciek, ale na drobné 
pamiatky a objekty súvisiace s ob-
chodom a divadlom. 
Začiatok potuliek bude pri soche M. 
R. Štefánika. Predpoludním od 10. do 
12. hodiny otvoria krypty pod fran-
tiškánskym kostolom, vstup bude 
každú polhodinu.

M. Macejka

Na budúcu sobotu opäť 
„šošovicujeme“
 Po úspešnej jarnej Malackej šošovici sa rýchlym tempom blíži jesenná! 
Uskutoční sa v sobotu 24. septembra v parku na Kláštornom námestí 
od 9. do 15. hodiny. Opäť sa môžete tešiť na sezónnych potravinových 
producentov, farmárov, záhradkárov a remeselníkov. 
 Tradične bohatý bude aj sprievodný program. Čakajú na vás Little Roc-
kers zo Sekúl, folklórny súbor Juránek z Borského Svätého Jura či Cirkus-
Kus. K tomu neodmysliteľné maľovanie na tvár a lukostreľba. Zo súbežné-
ho podujatia – Hambáljarmoku – sa k nám pripojí chodúľové divadlo, živé 
sochy, bubnová šou a verklíky. 

Došošovicovania, priatelia! 
-red-
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Gymnazisti v Šanghaji 
Študenti štátneho gymnázia v Malackách reprezentovali Slovensko, Bratislavský samosprávny kraj, mes-
to Malacky a svoju školu na medzinárodnom podujatí Jiading International Youth Friendship Camp 2016 
v Šanghaji. Svoju krajinu, mesto a školu predstavili na otváracej ceremónii študenti Soňa Lukačovičová, 
Tomáš Beňo  a Mgr. Alžbeta Kováčová. 

 Počas 10-dňového pobytu ab-
solvovali bohatý program. Okrem 
poznávania mesta sa oboznámili 
s tradičnou čínskou kultúrou a život-
ným štýlom v Šanghaji. Spoločnosť 
im robili študenti z  partnerských 

miest Pécs (Maďarsko), Wolfsburg 
(Nemecko), Tivat (Čierna Hora), 
Hauraki (Nový Zéland), Wake Town 
(Japonsko), Gunma (Japonsko), Je-
ollabukdo (Kórea) a Bastia (Korzika). 
Obohacujúce boli najmä tvorivé 

dielne (tradičné japonské kreslenie, 
výroba vejárov, kaligrafia, vyrezáva-
nie z papiera, vyrábanie kvetov ale-
bo vlastných Nanxiang knedličiek).
 Byť občanom Jiadingu – pod 
týmto názvom bol organizova-
ný pobyt v hosťovských rodinách. 
„Bolo od nich pekné ukázať nám, ako 
naozaj žijú, trávia spolu voľné chvíle, 
a napriek tomu, že sú to ľudia úplne 
odlišní, s rozdielnou kultúrou, sprá-
vaním a vystupovaním, zanechali 
v našich životoch niečo špeciálne,“ po-
vedala Soňa Lukačovičová o svojom 
pobyte v hosťovskej rodine. 
 Okrem nových poznatkov, zá-
žitkov a dojmov sa účastníci kempu 
vrátili i s ocenením. Na záverečnej 
ceremónii hlasovaním všetkých 
účastníkov získal Tomáš Beňa oce-
nenie STAR OF VITALITY pre najaktív-
nejšieho účastníka. 

Text a foto: -gymn-

Mladí skauti 
si pochvaľujú život 
bez internetu

Máme tu pekný, slnečný záver leta a, aj keď prázdniny sú už dávno za nami, 
letné spomienky snáď ešte nevybledli. Prijmite ako spomienku reportáž 
z letného skautského tábora 69. zboru M. R. Štefánika na Tančibokoch. 

 V  lone rozsiahleho záhorské-
ho boru vyrástlo niekoľko stanov, 
ba aj indiánske típí. Domček na stra-
čej nôžke, totem i nevšedný odka-
zovač – obrovský pavúk s  menom 
Klárka, ktorému treba cez papuľu 
až do žalúdka strčiť pozdrav pre 
brata či sestru – dotvárajú atmosfé-
ru skautského tábora, ktorý vedú 
manželia Mária a  Kamil Ftáčnikov-
ci alias Marika a  Gordon. V  zmysle 
cnostného „silnejší chráni slabšieho“ 
sa tu dočasne udomácnilo 24 detí 
– vĺčat, včielok aj starších skautov – 
roverov. Srnka, Ria, Kukučka, Tiger, 
Krtko, Lišiak, Sup a ostatní sa už ne-
môžu dočkať obeda, ktorý varí Baša. 
Ochotne jej pomáha denná služba. 
A Poly vymýšľa aktivity, ktorými chce 
všetkým spríjemniť popoludnie. 
 „Skautom človek zostáva po celý 
život,“ zdôraznil primátor Malaciek 
Juraj Říha, ktorý prijal pozvanie 
na návštevu. Vie, o  čom hovorí. 
S úsmevom dodal, že nebyť povinnos-
tí, ktoré mu vyvstali z dôležitej funkcie, 
hneď by si pristavil aj svoj stan. 
„Spomienky ožili. Úprimné priateľstvá, 
ktoré vznikli počas môjho pôsobenia 
medzi skautmi, pretrvávajú dodnes. 
A to je už viac ako dvadsať rokov,“ vy-
zdvihol najväčšiu devízu skautingu 
primátor.

Doba si vyžiadala upustiť od tradícií 
 Rieka Rudava je v časti táborenia 
mladých odvážlivcov priezračne čis-
tá. Lepšiu kúpeľňu si snáď nevedia 
ani predstaviť. „Za našich čias nám 
slúžila aj na chladenie jedla či ná-
pojov,“ opráši ďalšiu zo spomienok 
Juraj Říha. „Dnes už máme ozajstnú 
chladničku - na elektrinu,“ trocha 
ho sklame Marika. 
 Napriek tomu zostáva úctyhod-
ným fakt, že dnešné deti vôbec chcú 
dobrovoľne tráviť čas v prírode. Nie-
len bez rodičov, ale predovšetkým 
bez novodobých technológií. Mobil-
ný telefón nenájdete ani u  jedného 
z  táborníkov. Keď sa potrebujú nie-

čo dozvedieť, nemôžu sa spoliehať 
na google, ale musia komunikovať 
s kamarátmi, so staršími a skúsenej-
šími skautmi, pýtať sa. 
 Tábor na Tančibokoch si stava-
li sami. Chcú sa najesť? Opäť musia 
pre to niečo urobiť. Taktika je jedno-
duchá: ktoré z  družstiev najrýchlej-
šie ošúpe desať veľkých zemiakov? 
Do súťaže sa zapojí aj Juraj Říha. Po 
napínavom zápolení je veselo, zemia-
ky predsa budú jesť všetci spoločne.

Zo Záhoria k jazdeckej polícii v Ka-
nade 
 Pýchou tunajších skautov je vztý-
čená vlajka zboru, ktorý patrí k  naj-
starším u  nás. „Prvú kroniku máme 
z  roku 1923,“ právom sa hrdí Gor-
don. Zároveň priblíži zaujímavý prí-
beh: „Nedávno sme písali dobropis 
až do Kanady. Jedno z našich dievčat 
tam chcelo pracovať v jazdeckej polí-
cii. Budúci zamestnávateľ si vyžiadal 
potvrdenie o jej pôsobení v skautingu. 
Až na základe dobropisu od nás moh-
la získať uvedenú prácu.“ 
 Niet sa preto čo čudovať, že na otáz- 
ku, čomu naučí skauting mladého 
človeka, primátor Malaciek odpo-
vedal: „Disciplíne, odvahe, zodpoved-
nosti za seba, ale aj za iných, naprík-
lad pri nočnom strážení tábora. Seba-
ovládaniu pri plnení bobríkov, bratskej 
a  sesterskej láske. Na piedestál však 
rozhodne treba postaviť čestnosť.“ 
Juraj Říha ako Žigi skautsky dozrel 
práve pod vedením manželov Ftáč-
nikovcov. „Patrí im obrovská vďaka 
a obdiv za to, že dokážu súčasné deti 
viesť ku skautingu a motivovať ich 
tak ku skutočným hodnotám. Malac-
ký zbor sme radi podporili a  urobíme 
tak aj budúci rok,“ zdôraznil v závere 
návštevy na Tančibokoch. Krásne 
letné dobrodružstvo v správnej par-
tii kamarátov sa mohlo uskutočniť 
aj vďaka pomoci štátneho podniku 
Vojenské lesy a majetky SR, odštep-
ný závod Malacky.  
Text: I. Sochorová, foto: Ľ. Pilzová 

Vlajka Malaciek zaviala 
pod Mont Blancom
 
„To najkrajšie, čo v živote môžeme zažiť, je uskutočniť svoj sen,“ tvrdí Paul Oravec, ktorý nám poslal nádherné fotografie. 

 Miluje hory, horolezectvo, turis-
tiku a  cestovanie. Učarilo mu spoz-
návanie miest a krajín, ale aj fotogra-
fovanie všetkého, čo má rád. Na nie-
koľkých jeho záberoch vidno bielo-
modro-zelenú vlajku mesta Malacky. 
S  dobrodruhom Paulom Oravcom 
sa dostala až do talianskych a fran-
cúzskych hôr, pod najvyšší vrchol 
Európy Mont Blanc. 

Zradné počasie
 Horský nadšenec nám o  svo-
jom putovaní ochotne porozprával. 
„Na chate Victorio Emanuello som bol 
16. júla. Ďalší deň skoro ráno sme za-
čali šliapať na Gran Paradiso, najvyšší 
vrch talianskeho pohoria Grajské Alpy. 
Počasie bolo vynikajúce, jasná obloha, 
bezvetrie,“ spomína. 
 V závere k  soche Madonny bolo 

treba doliezť po skalách. Ide o ľadov-
covú túru, ktorá sa  robí v  lanových 
družstvách a  trvá aj 12 - 13 hodín. 
„Vo výškach nad 3000 metrov nad 
morom musíte piť veľa vody, aj nasi-
lu, treba riediť krv, pretože je tam iný 
vzduch,“ podotkol P. Oravec. 
 Keď sa vrátili dolu, mali čas 
pobaliť a  premiestniť sa z  Talian-
ska do francúzskeho Les Houches, 
kde je výborný kemp. „Nasledu-
júci deň sme išli na chatu Refuge 
De Tete Rousse, ktorá stojí vo výške 
3167 metrov nad morom, kde sme 
prespali vonku v expedičných sta-
noch. Naším cieľom bol samotný 
vrchol Mont Blanc. Počasie nás však 
nepustilo hore,“ priblížil Paul. 

Hrdý lokálpatriot
 Vlajkou mesta Malacky sa hrdí 

všade, kde zavíta. Prečo? „Som rode-
ný Malačan a v meste nepoznám veľa 
ľudí, turistov, ktorí chodia po horách. 
Chcel som hrdo vztýčiť našu vlajku 
na miestach, kde ju asi nikto nevezme. 
Je pre mňa cťou niesť malackú vlajku 
a  ukázať ju celému svetu,“ povedal 
vzorný lokálpatriot. 
 Verí, že to bude práve aj na Mont 
Blancu, kde sa znovu chystá už v sep-
tembri. „Budúci rok by som chcel ísť 
do Ruska na Elbrus alebo do Afriky 
na Kilimandžáro. Všetky moje víken-
dy sú o  horách – Tatrách, Fatre či ra-
kúskych Alpách,“ vyznáva sa k  svojej 
láske P. Oravec, pričom zdôrazní, 
„no nemôžem zabúdať ani na naše 
krásne Malé Karpaty, kde som skoro 
každý deň.“        

Text: I. Sochorová, 
foto: archív P. Oravca

Malacky na chate Victorio Emanuello 2734 m n. m. (Taliansko)
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CHODÍM ZA TÝCH, 
KTORÍ TO POTREBUJÚ
Matej Tóth MAJSTER SVETA V CHÔDZI

SMS S ĽUBOVOĽNÝM TEXTOM 
V HODNOTE 2 € NA ČÍSLO 820 
ALEBO PRÍSPEVOK V ULICIACH 

23. a 24. SEPTEMBRA 
je vaša pomoc nevidiacim a slabozrakým

ZAPOJTE SA S NAMI DO POKUSU O REKORD
 V CHÔDZI S BIELOU PALICOU NA 15 M

www.bielapastelka.sk

PRISPIEŤ MÔŽETE
AJ NA ČÍSLO ÚČTU

ZBIERKY
IBAN: SK11 3100 0000

0040 3001 6204

Ďakujeme
Ďakujeme

očnécentrum
NEMOCNICA MALACKY

Od ostrého videnia 
Vás delí 30 minút

Šedý zákal Katarakta

Opýtajte sa na túto možnosť svojho lekára 
alebo získajte viac informácií na:

034/28 29 700

www.nemocnicamalacky.sk

Foto: Belo Rakovský,  FaxCopy Vajnorská - špecialista na fototechniku
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POZOR! 
ZMENA 

TERMÍNU

FOLKLÓRNY SÚBOR 
MARGARÉTKY

pozýva 
na konkurz 
deti vo veku 
6 - 10 rokov.

Konkurz sa uskutoční 
v dňoch 21.9. a 28.9.
od 16.30 do 17.30 h 
v spoločenskom dome 
v Malackách

(budova za 
INKUBÁTOROM).

Tešíme sa na vás.
Kontakt:ivetabat@gmail.com

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

CHODÍM ZA TÝCH, KTORÍ TO POTREBUJÚ
 Biela pastelka je organizovaná každoročne s  cieľom 
podporiť nevidiacich a slabozrakých ľudí v ich úsilí o samo-
statný život. V  roku 2016 sú hlavnými zbierkovými dňami 
23. a  24. september. Ambasádorom verejnej zbierky 
je čerstvý olympijský víťaz a  reprezentant SR v  chôdzi 
na 50 a 20 km Matej Tóth. Jubilejný 15. ročník Bielej pastelky 
chceme osláviť zápisom do Slovenskej knihy rekordov v zapo-
jení sa čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s bielou palicou  
a dražbou predmetov, ktoré venovali slovenskí olympionici. 
 Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje ÚNSS 
od roku 2002. Jej výnos je použitý na výučbu Braillov-
ho písma, nácvik chôdze s  bielou palicou, kurzy práce 

s kompenzačnými pomôckami, poskytovanie sociálneho 
poradenstva a  ďalšie služby. Biela pastelka patrí medzi 
10 najväčších verejných zbierok na Slovensku.
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  Sobáše:
Hana Holičová a Juraj Matlovič 
Miloslava Mrázová a Ondrej Mok 
Mária Uhrincová a Jozef Martin-
kovič 
Andrea Šimeková a Marian Majzún

  Úmrtia:
Peter Majzún, Závod, *1935

MALACKÁ MATRIKA od 29. 8. do 12. 9. 2016

SPOMIENKY
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3. septembra sme si pripomenuli 
25. výročie úmrtia nášho syna, 

brata, synovca, bratranca 
a kamaráta Petríka Novotu. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku s nami. 
Stále si v našich srdciach. 

Smútiaca rodina

Čas plynie a život sa končí, zostanú 
len smútok a spomienky. 

17. septembra si pripomíname 
5 rokov od úmrtia 

Jožka Klasa z Malaciek. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

Manželka

6. septembra uplynul rok, 
čo nás opustil pán 

Jozef Dobrovodský. 
S úctou a láskou spomínajú 

manželka Helenka, syn Stanko, 
nevesta Ľubka, vnučka Miška 

a vnuk Adamko.
Kto ho mal rád, nezabudnite, 
kto ho poznal, spomeňte si.

2. Záhorácky Októberfest 
v Malackách opäť v štýle ľudovej zábavy 

V sobotu 24. septembra budú Malacky hostiť niekoľko podujatí: vrcholiť bude divadelný festival Zejdeme 
sa na hambálku, na Kláštornom námestí sa koná Malacká šošovica a pred športovou halou Malina sa náv-
števníci môžu zabaviť na 2. Záhoráckom Októberfeste. 

 Podujatie sa minulý rok tešilo 
z veľkého úspechu, prišlo okolo 
6 tisíc ľudí. Na uzavretej Sasinko-
vej ulici bude kvôli počasiu Októ-
berfest síce v septembri, ale zá-
bava a dobrá nálada by tento rok 
opäť nemali chýbať.
 Festival bude mať znova formu 
ľudovej zábavy. Cez deň sa postup-
ne predstavia cimbalová muzika Ga-
lán z Moravy, Malačania z TV Šláger 
Bečkovi chlapci, poobede do tanca 
zahrá Pollak band zo Stupavy, večer 
príde prekvapenie v podobe Sax-
Beats a zábavu ukončí oldies párty 
v podaní DJ Lea. Októberfest oficiál-
ne otvorí primátor Malaciek Juraj 

Říha symbolickým narazením sudu 
piva. Primátor prevzal nad poduja-
tím aj záštitu. 
 Pre návštevníkov bude prip-
ravených 10 minipivovarov, okolo 
50 druhov piva a veľký Irish stan 
Jameson. Pripravených bude 2000 
miest na sedenie, oproti minulému 
roku sme pripravili viac toaliet a stán-
kov s občerstvením. Deti sa môžu za-
baviť na dvoch skákacích hradoch. 

Program Októberfestu 2016
10.00 h začiatok festivalu 
10.05 h cimbalová muzika GALÁN 
z Podluží 
12.00 h BEČKOVI CHLAPCI 

15.00 h POLLAK BAND 
18.00 h oficiálne otvorenie festivalu - 
primátor Malaciek 
18.30 h súťaž v pití piva 
19.00 h FORSAX koncert 
22.00 h DJ LEO - ľudová zábava 
a oldies párty 

Podujatím sprevádza DJ Leo. 
www.facebook.com/caffe23

Partneri: 
mesto Malacky, eMTV, Malacký hlas, 
www.malacky.sk, Malacko, Záhorí.sk, 
Jameson 

B. Orth

Vánok aj v septembri 
otvára dvere 
mamičkám s deťmi

Horúce dni striedal dážď a vietor. To je to pravé leto, kedy sa dá oddy-
chovať, ale aj aktívne tráviť voľný čas. V Materskom centre Vánok sa to 
presne takto dialo celý júl a august. 

 Úspešný projekt Škôločka alebo 
Hráme sa na škôlku, ktorý vytvorili 
mamičky ako imitáciu prostredia pre 
deti pred nástupom do materskej 
školy, fungoval aj tento rok. Malí 
škôločkári boli skvelí. Na prostredie 
medzi rovesníkmi s  učiteľkou a  jej 
asistentkou bez prítomnosti mamy 
si rýchlo zvykli a  spolupracovali vo 
všetkých činnostiach s  radosťou 
a  ľahkosťou. Projekt ukončili s  dip-
lomom, úsmevom od ucha k uchu 
a taškou plnou darčekov.
 Mamičky - členky rozhodli, že by 
bolo úžasné, keby sa v  materskom 
centre deti aj naďalej mohli hrať bez 
mám. Preto vymysleli nový projekt 
s príznačným názvom Hráme sa bez 
mamy. Mamičky na materskej a rodi-
čovskej dovolenke môžu nechať svo-
je ratolesti vo veku od 1 do 4 rokov 
vo Vánku pod dohľadom skúsenej 
mamy, asistentky alebo vyštudova-
nej učiteľky a  vybaviť si všetko po-
trebné v  pokoji a  bez starostí. Túto 
službu môžu využiť každý pracovný 
deň v čase od 8.00 do 15.00 h. Deti 
budú mať riadené činnosti, ktoré za-
bavia ich myseľ, prístup k  neobme-
dzenému pitnému režimu a dostanú 
aj desiatu. Obedy im z hygienických 
dôvodov musia zabezpečiť rodičia. 
Samozrejmosťou je aj úrazové pois-

tenie, ktoré vybaví MC Vánok. Otvo-
rená herňa pre verejnosť nebude pri-
tom vôbec narušená, práve naopak 
- deti s  mamičkami sa môžu pridať 
k riadeným činnostiam. „Považujeme 
to za prínos. Herňa nebude len o tom, 
že sa deti budú hrať, ale môžu sa za-
pojiť do výtvarných, hudobno-pohy-
bových alebo iných náučných činnos-
tí,“ hovorí členka MC Vánok Martina 
Horváthová. 
 Od septembra vás opäť pozýva-
me do našej herne v tradičnom čase 
od 9.00 do 12.00 h každý pracovný 
deň v  týždni. Začnú sa aj poobed-
ňajšie aktivity ako Cvičenie s  pes-
ničkami s  Marcelkou Csillaghyovou 
s pravidelnosťou v pondelky a štvrt-
ky, profylaktická príprava pred pôro-
dom so Zdenkou Slobodovou vždy 
v  utorky a  Monty a  jeho objavitelia 
s  Katarínou Krajčí každú stredu po-
poludní. 
 Novinkou v MC Vánok je webová 
adresa www.mcvanok.com. Veríme, 
že naplní očakávania a bude podpo-
rou pre fungovanie neziskovky. Ve-
rejnosť tam nájde všetky potrebné 
informácie a  aktuálnu ponuku akti-
vít. Našu činnosť môžete sledovať aj 
na Facebooku. 

MC Vánok/red

Pomôžme si navzájom – burza vo Vánku
 Materské centrum Vánok pozýva na obľúbenú jesenno-zimnú burzu, 
ktorá sa bude už tradične konať v druhej polovici septembra, a to v piatok 
23. septembra od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 24. septembra od 9.00 
do 12.00 h. 
 Predajcovia môžu veci odovzdávať v MC Vánok od pondelka 19. sep-
tembra do stredy 21. septembra v čase od 9.00 do 12.00 h a v stredu aj 
poobede od 16.00 do 18.00 h. Tešíme sa na vás. 

-MC Vánok- 

Jolana Kollárová, Malacky, *1942
Ján Urban, Malacky, *1952
Stanislav Maršálek, Malacky, *1933
Mária Illyová, Malacky, *1936
Jozef Merc, Malacky, *1929
Karol Hlávek, Lozorno, *1941
Margita Štanglerová, Gajary, *1941
Mária Mikulíková, Lozorno, *1947
Terézia Stanková, Závod, *1931

Slovenský zväz záhradkárov, ZO 6-56 záhradková osada Nad výhonom Malacky IV,
pod záštitou Okresného výboru SZZ Malacky – Pomoravie organizuje okresnú 

V Ý S T A V U
ovocia, zeleniny, kvetov a výtvarných prác detí

24. a 25. septembra 2016
v Spojenej škole sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, Malacky

23. 9. 2016 (piatok) 
14.00 – 19.00 h preberanie exponátov
24. 9. 2016 (sobota)
  7.00 - 9.00 h hodnotiaca komisia vyhodnotí kategórie exponátov v súťaži Jablko výstavy, 
 Hruška výstavy, Kolekcia ovocia a zeleniny výstavy a vyhodnotí súťaž kvetov 
  9.45 h farár Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Malacky požehná úrodu
10.00 h slávnostné otvorenie výstavy za prítomnosti pozvaných hostí, sponzorov     
 a návštevníkov 
10.30 h sprístupnenie výstavy verejnosti
14.00 h p. Július Adamove, RV SZZ, prednáška: Pestovanie, výživa, rez ovocných drevín
15.00 h komisia vyhodnotí výtvarné práce detí
19.00 h uzavretie výstavy
25. 9. 2016 (nedeľa)
  9.00 h sprístupnenie výstavy verejnosti
14.00 h prof. Hričovský, čestný predseda RV SZZ, Ing. Jakubek, predseda RV SZZ, 
 a JUDr. Korček, tajomník RV SZZ - odovzdávanie cien záhradkárom 
 a žiakom ZŠ za ich výtvarné práce v súťaži Toto ovocie a zeleninu mám rád
15.30 h Ing. Ladislav Ševčík - význam včiel a medu vo výžive človeka, prednáška
17.00 h udelenie Ceny diváka 
19.00 h uzavretie výstavy
26. 9. 2016 (pondelok) 
  8.00 h sprístupnenie výstavy školskej mládeži a prednáška deťom predsedu OV SZZ 
 Malacky - Pomoravie
13.00 h predpokladané ukončenie výstavy

Sprievodné akcie:
prednáška rezu ovocných drevín, praktická ukážka rezu ovocných drevín, výstava bonsajov, prednáška 
o mede a jeho produktoch, výstava pracovných nástrojov pri obrábaní pôdy, ukážky starej, staršej a 
súčasnej literatúry pre záhradkárov, ozvučenie výstavy hudbou, občerstvenie je zabezpečené formou 
bufetu - guláš, cigánska pečienka, pečené ryby, alko a nealko nápoje, sladkosti

Organizačný výbor   
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8 ŠPORT

...a máme po ďalšom úspešnom ročníku 
Turnaja mladých nádejí v boxe

Letný ring Aliho Reisenauera st. v Malackách privítal VII. ročník medzinárodného Turnaja mladých nádejí 
v boxe ml. a st. žiakov ( 8 – 14-roční chlapci). Okrem slovenských boxerov boli pozvaní aj súperi z Maďarska, 
Poľska a Českej republiky, avšak zúčastnili sa iba Česi. V Malackách sa zišlo dovedna 26 súťažiacich z 11 od-
dielov. Laná ringu však prekročilo len 24 boxerov (dvaja nemali súperov).

 Z Českej republiky mali zastú-
penie BC Malec Liberec, BC Trutnov, 
Dukla Olomouc a SKP Prostějov, Slo-
vensko reprezentovali boxeri ŠKP 
Bratislava, BC GG Levice, BC Veľké 
Úľany, BC Galanta, BC Franek Martin, 
BC Veľké Kozmálovce a BC Trnava.
Podujatie sa začalo ocenením troch 
dlhoročných členov BC RTJ, Tomáša 
Hrabovského, Lukáša Vlčeka a Mare-
ka Hušeka, ktorí dostali čestný diplom 
za pomoc pri organizovaní boxer-
ských podujatí v meste Malacky. 
Po zaznení oboch štátnych hymien 
sa už začali boje v ringu. 
Po každom zápase boli boxeri deko-
rovaní diplomom a medailou podľa 
umiestnenia.

 Na záver podujatia bol za naj-
technickejšieho boxera vyhlásený 
Kristián Mokříž (BC Malec Libe-
rec), za najbojovnejšieho Dušan 
Bobek (Akadémia boxu Trnava), 
za najslušnejšieho Tibor Katona 
(BC Veľké Úľany) a za najsmutnejšie-
ho Lacko Horváth (ŠKP Bratislava).
 Na Turnaj mladých nádejí prišlo 
niekoľko významných hostí:
Michal Franek z Martina - majster 
sveta, trojnásobný olympionik a troj-
násobný strieborný medailista z ME,
Ondrej Malec z Liberca - bývalý 
úspešný reprezentant ČSSR, majster 
ČSSR v 60. rokoch a člen legendárnej 
Červenej hviezdy Ústí nad Labem,
Anton Haure z  Olomouca - bývalý 

reprezentant ČSSR,
Miroslav Jakubík z Bratislavy - dl-
horočný funkcionár boxu na Sloven-
sku a rozhodca AIBA,
Tibor Hlavačka z Nitry - bývalý re-
prezentačný tréner SR mužov.
 BC RTJ Malacky dostal pochvalu 
za skvelú organizáciu od trénerov 
Liberca, Trutnova a  Olomouca, ktorí 
sa vraj v Malackách cítia ako doma 
a vždy sem radi pricestujú. Na škodu 
veci je len fakt, že tohto roku BC RTJ 
Malacky nemal zastúpenie boxerov 
v tejto vekovej kategórii.
 Ďakujeme všetkým partnerom 
a sponzorom, ktorí toto podujatie 
podporili.  

BC RTJ Malacky/red

Beh stále priťahuje
Presvedčili sa o tom organizátori už 33. ročníka Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP, ktorý sa usku-
točnil tradične v prvý piatok nového školského roku. Na trať, ktorá sa začínala pri pamätníku SNP, sa vydalo 
259 pretekárov, čo bolo najviac za posledných dvadsať ročníkov. Prevažnú časť pretekárov tvorili žiaci malac-
kých základných škôl. Okrem Malačanov však bežali aj pretekári zo Studienky, Jakubova, Bratislavy, Nového 
Mesta nad Váhom, Lozorna, Borského Svätého Jura, Gajár a Sološnice.

 Pekné počasie prilákalo nielen 
pretekárov, ale aj rodičov a  starých 
rodičov, ktorí čakali tých najmenších 
v cieli v Zámockom parku. Potešil štart 
22 rodičov so svojimi deťmi vo veku 
od 3 do 6 rokov. Najmladšou bežiacou 
účastníčkou bola dvojročná Sára Hav-
líková, najstaršou bola Mária Osuská, 
ktorá bola zároveň aj členkou organi-
začného tímu. Všetci bežci dostali účast-
nícky list, i keď niektorí až dodatočne, 
a zúčastnili sa na žrebovaní zlosovateľ-
ných cien. Najlepší v jednotlivých kate-
góriách dostali vecné ceny a  diplomy, 
ktoré venovalo mesto Oživením. Bol už 
tradične zoskok parašutistov z Doprav-
nej letky z Kuchyne, ktorí spríjemnili ča-

kanie na vyhlasovanie výsledkov.
 Bol to beh za zdravím, a preto ví-
ťazmi boli všetci. Napriek tomu treba 
poznať mená tých najlepších:
• rodičia s deťmi: Barbora Cvečko-
vá s otcom 
• 1. – 2. ročník: Hanka Hladíková 
a Adam Šišolák (SŠ sv. Františka 
Assiského Malacky)
• 3. – 4. ročník: Laura Sedláková 
(ZŠ Dr. Dérera Malacky) a Peter 
Binčík (ZŠ Jakubov) 
• 5. – 6. ročník: Sára Bilkovičová 
(ZŠ Dr. J. Dérera Malacky) a Daniel 
Danihel (SŠ sv. Františka Assiské-
ho Malacky) 
• 7. – 9. ročník: Timea Morávková 

(ZŠ Dr. J. Dérera Malacky) a Matúš 
Kuma (ZŠ Záhorácka, Malacky)  
• dorastenky: Zuzana Švejdová 
(AC Malacky)
• dorastenci: Martin Lacko (RC So-
lošnica)
• ženy: Petra Pazderová (Bratislava)
• muži: Ivan Došek (Malacky)
 Hlavnými organizátormi bolo 
mesto Malacky, CVČ a ZŠ Dr. J. Dére-
ra. Na organizácii sa spolupodieľali 
aj AC, AD HOC, DHZ a  SZTP – KZP-
MaD Malacky.  Hladký priebeh za-
bezpečovala mestská polícia. Zášti-
tu nad podujatím mala Komisia pre 
vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ.

A. Pašteka/red

Malacký kilometer
súčasť Záhoráckeho detského bežeckého pohára 2016

Organizátor: CVČ Malacky, Atletický klub AC Malacky
Termín: 24. 9. 2016
Miesto: areál futbalového štadióna Zámocký park  Malacky
Hlavný rozhodca: Vladimír Handl, Bežecký klub Hodonín, Pavel Bíla
Prezentácia: 8.30 - 9.40 h
Štart: 10.00 h futbalový štadión

Hádzaná: mladšie 
žiačky úspešné v príprave 

V  súťažnom ročníku 2016/2017 sa družstvo mladších žiačok 
predstaví v spoločnom družstve TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník. 
V podobnom zložení už v zime úspešne absolvovali turnaj v Prahe, 
a tak sa kluby dohodli na spolupráci i v tomto roku. Dievčatá začali 
spoločnú prípravu 1. augusta. Odvtedy absolvovali 3 prípravné 
turnaje. Vo všetkých skončili do 3. miesta a najmä výsledky z výborne 
obsadených turnajov v Zlíne a Prahe ukázali, že spolupráca Malaciek 
s Rohožníkom je tou správnou cestou.

Výsledky na turnaji HOLIDAY CUP 2016 v Zlíne
Strojár/ŠKH - MHK Bytča B  15 : 2
Strojár/ŠKH – TJ Lesana Zubří 18 : 8
Strojár/ŠKH – HC Zlín B    8 : 10 
Strojár/ŠKH – HC Zlín A 12 : 14 
Strojár/ŠKH – UDHK Nitra 14 : 11 
Strojár/ŠKH – HK Veselí nad M. 10 : 8 
Strojár/ŠKH – HK AS Trenčín 10 : 8 
Strojár/ŠKH – MHK Bytča A 11 : 10 

Z 9 tímov sme obsadili 2. miesto. 

Výsledky na turnaji v ROHOŽNÍKU
Strojár/ŠKH - ŠKH Rohožník  24 : 2 
Strojár/ŠKH – SKH Velká nad Veličkou    8 : 9
Strojár/ŠKH – DAC Dunajská Streda 10 : 13
Strojár/ŠKH – HK Veselí nad Moravou 15 : 9 

Spomedzi 5 zúčastnených družstiev sme skončili na 3. priečke. 

Výsledky na turnaji VRŠOVICE CUP 2016 v Prahe
Strojár/ŠKH - DHK Pardubice    9 : 6 
Strojár/ŠKH – DHC Slavia Praha B 16 : 6 
Strojár/ŠKH – DHK Zora Olomouc    9 : 5 
Strojár/ŠKH – TJ Jiskra Havl. Brod A 11 : 4 
Strojár/ŠKH – TJ Sokol EUTIT Lázně Kynžvart 13 : 3 
Strojár/ŠKH – TJ Turnov 20 : 6 
Strojár/ŠKH – Sokol Vršovice 11 : 4 

Finále:
Strojár/ŠKH – Sokol Písek    5 : 10

Zo 16 tímov sme skončili na 2. mieste a Barboru Šmahlíkovú vyhlásili 
za najlepšiu hráčku turnaja.

 V  spoločnom družstve hrali Aylin Eginová, Sarah Kujanová, Barbora 
Šmahlíková, Vanda Kuračková, Linda Olivová, Lea Kolandrová, Vanessa 
Kimličková, Eva Balaščíková, Laura Walterová, Ester Mošovská, 
Natália Ďurechová, Karolína Šperglová, Nikola Nemcová, Natália 
Tomaškovičová, Sandra Mitrišinová, Aneta Mrázová a Adriana Vozárová. 

 Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sa na turnaji zúčastnili, pomohli 
trénerom s družstvom a vytvorili pri zápasoch výbornú a pozitívnu atmosféru.

Text a foto: D. Šuster

Od 12. septembra je sauna v ŠH Malina otvorená:

pondelok 16:30 – 20:30 muži
utorok 16:30 – 20:30 ženy
nedeľa 15:00 – 19:00 ženy + muži 

-ADHOC-

Časový harmonogram preteku:
Čas štartu Kategórie Rok narodenia Dĺžka trate
00:05 starší žiaci 2001 – 2002 1000 m
00:10 staršie žiačky 2001 – 2002 1000 m
00:15 mladší žiaci 2003 – 2004 600 m
00:20 mladšie žiačky 2003 – 2004 600 m
00:25 najmladší žiaci 2005 – 2006 300 m
00:30 najmladšie žiačky 2005 – 2006 300 m
00:35 žabky – chlapci – prípravka 2007 – 2008 200 m
00:40 žabky – dievčatá – prípravka 2007 – 2008 200 m
00:45 žabiatka – chlapci – mladšia prípravka 2009 – 2010 100 m
00:55 žabiatka – dievčatá – mladšia prípravka 2009 – 2010 100 m
01:05 žubrienky – chlapci predškoláci 2011 – 2012 60 m
01:15 žubrienky – dievčatá predškoláčky 2011 – 2012 60 m
01:25 benjamínkovia chlapci 2013 a mladší 60m
01:35 benjamínkovia dievčatá 2013 a mladší 60m


