
Slovensko prvýkrát bez olympijské
ho zlata. Nemáme ani poriadnu pla
veckú halu. Zlyhávame už v základoch  
– v školách. Čítam poolympijské články 
a  spomínam na  školu. Dnes som od   
špor tu doslova závislá, ale lásku k špor
tu mi nevštepila škola. Telesná nepatri la 
k  mojim obľúbeným predmetom. Dô
vod? Nanútené športy bez ohľadu na   
všetko. Gymnastika, atle tika, basketbal, 
volejbal. To bolo všet ko. Celé tie ro ky. 
Gym nastiku som nenávidela. Pred pre
met mi som mala akýsi psychický blok.  
Celé školské roky som chodieva la prosí
kať lekárku o oslobodenie od gymnasti
ky. Stálo ma to dosť nervov. Chudák die
ťa. Atletika. V  zá sade som proti nej nič 
ne mala, len mi veľmi nešla. Časy behov 
a dĺžky skokov patrili v  triede k najhor
ším. Telocvikári ma neutešili, nepodpo
rili, žiaci sa za chrbtom posmievali. Opäť 
chudák dieťa. A nikoho nezaujímalo, že 
mimo školy hrám tenis a reprezentujem 
mes to v sú ťažiach. Viem, základné školy  
nema jú ihrisko na  každý šport ako tie 
americké. A dlho mať nebudú. Ale stačil  
by iný prístup. Aj nemehlo, aj grambľa vý 
chlapec môže raz prísť športu na  chuť.  
Len mu to treba dovoliť. Aktuálny cykli
stický majster sveta priznal: „Z tučného 
povaľača som sa za  15 me siacov stal 
šampiónom.” Začína sa školský rok. Po
vzbuďme deti k športu. Všetky. Tie naoko  
nešportové ešte viac. Telesná v  Malac
kách už nie je obmedzená na 4 športy. 
V  gymnáziu majú zumbu a  aerobic, 
v dé rerke florbal a tenis. To ma veľmi te ší.  
„Deti musíte nadchnúť, zaujať ich, veno
vať im čas. Nestojí vás to ani cent. To naj
dôležitejšie nie je o peniazoch, ale o tom, 
aby ste deti pritiahli k pohybu,” povedal 
A. Brownlee, triatlonová hviezda súčas
nosti a olympijský víťaz.

Michaela Janotová

Jakub Šulc z Malaciek sa stal maj
strom SR vo futbale za ligový dorast 
v tíme Spartaka Trnava. Tímu ligové
ho dorastu U19 sa po mnohých ro
koch podarilo dostať na čelo tabuľ
ky. Rozprávali sme s ním o tom, aké 
boli jeho začiatky a ako si 
predstavuje svoju budúc
nosť.

Vďaka dobrým poveternostným 
podmienkam sa mohlo začať s vý
stavbou kanalizácie o  mesiac skôr. 
Počasie prispelo k  posunu v  dátu
moch i  miestach zhotovenia. Preto 
vám prinášame aktuálny harmono
gram prác i  ďalšie infor
mácie o  malackom pro
jekte desaťročia.

Podujatie BAŽANT KINEMATO
GRAF 2012 sa opäť uskutoční aj 
v  Malackách. Po minuloročných, 
úspešných ročníkoch, čakajú divákov 
od 5. septembra pod holým nebom 
v Zámockom parku vždy o  20.00 h 
filmové večery s novými 
slovenskými i českými fil
mami.
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Rozhovor
s majstrom SR

Malacky, Záhorie – 
odkanalizovanie

Bažant kinemato-
graf je tu opäť

Farebný 
Malacký 
hlas máme 
vďaka 
finančnej 
podpore

Ako vidia začiatok 
školského roka 
riaditelia našich 
základných škôl?

ZŠ dr. J. dérera
Základná škola Dr. J. Dérera privíta 

3. 9. žiakov, rodičov a zamestnancov 
školy už po osemdesiaty raz. Tešíme 
sa na  prváčikov, ktorých príde v  ju
bilejnom 80. výročí otvorenia školy 
89. Počas prázdnin sme zrekonštru
ovali priestory v objekte školy (vilka) 
a vytvorili tak kvalitné učebne pre 
dve triedy prvého a druhého ročníka. 
V rámci prázdninovej údržby sme vy
maľovali päť tried v hlavnej budove, 
kabinet, v dvoch učebniach sme po

ložili plávajúcu podlahu. Pre žiakov 
všetkých ročníkov uvedieme do pre
vádzky modernú učebňu pre interak
tívne vyučovanie. 

V školskom roku 2012/2013 bude
me pokračovať v  rozvoji a  prehlbo
vaní dlhodobých cieľov školy, medzi 
ktoré patrí najmä rozšírené vyučova
nie cudzích jazykov, čitateľské, mate
matické a prírodovedné gramotnos
ti žiakov, inovačné metódy a  formy 
vyučovania. Druhý rok bude pokra
čovať projekt medzinárodnej spolu

práce Comenius so školami z Poľska, 
Slovinska, Talianska a Španielska.

Najviac sa však budeme snažiť, 
aby „Dérerka“ bola pre svojich žiakov 
dobrou sprievodkyňou do života.

Mgr. Terézia Sopóciová, riaditeľka
ZŠ dr. J. dérera

organizačná zložka Spojenej 
školy sv. F. Assiského – cirkevná ZŠ

V  novom školskom roku zostá
va našim jedinečným záujmom for
movanie detí v  atmosfére radosti, 
priateľstva a nádeje, ktorá každému 
z nich umožní prežiť v škole úspech, 
prijatie a neopakovateľnú skúsenosť 
spoločenstva. Tak ako každoroč
ne, pripravujeme celý rad rozma
nitých umeleckých, spoločenských 
a  športo vých aktivít, ktorými sledu
jeme pre dovšetkým naplnenie po
treby de tí objavovať a  nachádzať 
v škole prostredie, ktoré je kreatívne, 
tvori vé a atraktívne svojou neustálou 
originalitou a pestrosťou. Veríme, že 
aj nadchádzajúci školský rok sa nám 
v spolupráci so širokým školským spo
ločenstvom podarí zorganizovať aj  

na prahu nového 
školského roka

 PRáZdniny 
v šk. roku 2012/2013
31. 10.–2. 11. jesenné
24. 12.–7. 1. vianočné
1. 2. polročné
4.–11. 3.  jarné – BSk 
28. 3.–2. 4. veľkonočné
1. 7.–30. 8. letné

A je to tu opäť. Ani sa žiaci, učitelia či rodičia nenazdali a štartuje školský rok 2012/2013. Po leňošení, uží-
vaní si letných lúčov či šantení s kamarátmi nastáva opäť realita. Učenie, učenie a zase samé učenie. Ten-
to rok sa v Malackách prvý raz do školy vyberie 244 prvákov. 3. septembra ich do ZŠ dr. J dérera zamieri 
89, na Štúrovu 50, na Záhoráckej lavice zaplní 44 drobcov a v Spojenej škole F. Assiského sa budú tešiť  
zo 61 prvákov. v porovnaní s minulým rokom sa počet zvýšil takmer o celú päťdesiatku prvákov. Čo ich v na-
šich štyroch základných školách čaká, nám prezradili riaditelia škôl. v uplynulom roku si mládež vychutnala 
prázdniny šesťkrát a inak to nebude ani v tom nasledujúcom. Jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonoč-
né a letné prázdniny spolu tvoria 91 dní voľna. 

Pokračovanie na 2. strane

Harmonogram vydávania
Malackého hlasu 
september–december 2012
 Číslo Uzávierka Uzávierka Termín
Mesiac vydania [inzercia+ [redakčná, vydania
 MH vkladačky] externisti] 

september 14 23. 8. 28. 8. 30. 8.
 15 6. 9. 10. 9. 13. 9.
 16 20. 9. 24. 9. 27. 9.
október 17 4. 10. 8. 10. 11. 10.
 18 18. 10. 22. 10. 25. 10.
november 19 31. 10. 5.11. 8. 11.
 20 15. 11. 19. 11. 22. 11.
december 21 29. 11. 3. 12. 6. 12.
 22 13. 12. 17. 12. 20. 12.

Z tučka 
svetový 
šampión
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„Počas celého roka sme vykona li 
u nájomcov niekoľko kontrol,“ pove
dala poverená pracovníčka B. Bal
lo vá. Týkali sa najmä dodržiavania 
nájomnej zmluvy a  domového po
riadku. Predmetom kontroly bola 
napríklad obývanosť bytov. Niektorí 

nájomníci, ktorí byt dostali, v  ňom 
ne bývali. Inde zase bývalo viac ľudí 
oproti prihlásenému počtu. 

Objavili sa aj problémy súvisiace  
s chovom psov, ktoré susedov vyru
šo vali, znečisťovali verejné priestory 
a  niekedy dokonca neboli prihláse

né v  evidencii psov. Podľa B. Ballo
vej je, až na niekoľko výnimiek, pla
tobná disciplína nájomcov celkovo 
uspokojivá a väčšina nájom  cov platí 
nájomné pravidelne mesačne a v sú
lade s platobným predpisom. „Po via
cerých upozorneniach, na  kto ré ni
kto nereagoval, sme dvom nájom
com doručili výpovede z nájmu. Až  
vtedy sa spamätali a uhra dili jedno
razovo dlžobu za nájom vrá tane po
platkov z  omeškania. Ich výpovede 
boli nakoniec stiahnuté,“ po vedala  
B. Ballová. 

Počas roka už niekoľko bytov zme
nilo z rozličných dôvodov nájom cov. 
O prideľovaní bytov rozhoduje komi
sia zložená z odborníkov, poslancov 
a pracovníkov mesta. 

Text: T. Búbelová; foto: -otano-

O  téme sme informovali v MH  
č. 13/2012 (Ju ža nia dostanú no-
vé ihrisko). Revitalizácia pôvod-
ného trávnika, ktorý sa využíva 
aj ako futbalové ihrisko, bude 
zahŕňať vyrovnanie hrboľatého  
terénu, nový výsev trávy a oplo-
tenie zo strán v smere od cesty. 
 
K úpravám príde vďaka finančné

mu príspevku závodu Swedspan Slo
vakia, s. r. o., ktorý daruje mestu Ma
lacky na tento účel 10 000 €. 

V rámci rekonštrukcie trávnika 
pôjde najskôr o chemické odburine
nie pôdy, potom sa navezie a dopl
ní zemina, nasledovať bude plošná 
úprava, vyrovnanie terénu a potom 
výsev novej trávy. Práce mali postup
ne pokračovať tak, aby bolo všetko 
hotové do konca októbra. 

 V čase prác upozornite svoje deti, 
aby ihrisko nepoužívali. Vráti sa im to 
na jar, keď sa trávnik rozvinie v plnej 
kráse!

     -tabu-

ZŠ Záhorácka 95, Malacky
prijme do pracovného pomeru

finančnú a mzdovú
účtovníčku
s nástupom od 1. 10. 2012

Podmienky: 
úplné SŠ alebo VŠ vzdelanie eko
nomického zamerania s  praxou  
v odbore

Viac informácií na t. č.: 
034/772 31 54, 034/772 38 62

Predmetom memoranda je spo
lupráca pri riešení technického 
stavu cesty III/50310, ktorá je dôle
žitou spojnicou malokarpatského 
podhoria s okresným mestom Ma
lacky a  cez diaľnicu D2 s  hlavným 
mestom. Tá bez stavebných úprav 
a  rekonštrukcie slúži od 70. rokov. 
Stav cesty vrátane šírky a pevnosti 
krajníc nezodpovedá súčasnému  
stavu nárastu automobilovej do
pravy, hlavne ťažkej nákladnej do
pravy a vyžaduje kompletnú rekon
štrukciu. Potrebu rekonštrukcie 
pod čiarkuje aj skutočnosť, že je 
strategickým napojením na ostat
nú cestnú sieť pre výrobné závody 
spoločností Holcim, ALAS, Baumit 
či  Agropartner, ktoré sú zároveň 
význ amnými zamestnávateľmi 
v  regióne. Signatári memoranda 

vyjadrili spoločné úsilie vo vypra
covaní a  financovaní projektovej 
dokumentácie, získaní stavebného 
povolenia a v realizácii samotnej re
konštrukcie.

Signatári memorandum podpí
sali v obci Rohožník v  rámci obec
ných slávností priamo pred zrakmi 
občanov. Tí podpísanie memoran
da privítali potleskom.

„Aj reakcie ľudí svedčia o ne-
vyhnutnosti rekonštrukcie tejto 
cesty. Je to jeden z  najpálčivej-
ších problé mov v  tomto regió-
ne, ktorý potre bu je riešenie. BSK 
v  spolupráci s  ostat nými signa-
tármi memo randa urobia všetko 
pre bezpečnosť a plynulosť pre-
mávky na tejto ceste,“ povedal 
predseda BSK Pavol Frešo tesne po 
podpísaní memoranda.        -ts_bsk-

 Byty pri Maline
 po roku

Už vyše roka uplynulo od času, keď mesto odovzdalo kľúče prvým ná-
jomníkom 110 bytov v lokalite Pri Maline, ktoré boli postavené s pod-
porou štátu a ŠFRB. Dvojizbové a jednoizbové byty v tichej lokalite 
začali žiť vlastným životom. O jeho plynulý a bezproblémový chod sa 
stará mesto Malacky ako správca bytov. 

 Ihrisko čaká úprava 

P. Frešo podpísal memorandum
Cestu 
Rohožník–Malacky 
zrekonštruujú
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo v sobotu 
11. augusta podpísal v obci Rohožník Memorandum o spolupráci me-
dzi BSK, obcou Rohožník a spoločnosťami Holcim (Slovensko), a. s., 
Baumit, spol. s r. o. a ALAS SLOVAKIA, spol. s r. o.

spoločenské programy na  podporu 
a  propagáciu rodiny ako najdôleži
tejšej pokladnice, v ktorej sa rodí det
ské šťastie (Deň rodiny, Deň matiek, 
Deň otcov). Tešíme sa, že do nového 
školského roku vstupujeme s vyno
venou budovou školy, ktorej vnútor
né priestory znova získali pôsobivejší 
vzhľad (nové okná, vchodové dvere). 
Novinkou je vrátnica vo vstupnej čas
ti. V tomto roku okrem iného plánu
jeme aj vytvorenie kaplnky v priesto
roch školy a vybudovanie úschovne 
bicyklov pre zamestnancov i  žiakov 
školy.

Mgr. Daniel Masarovič, riaditeľ
Spojenej školy 

sv. F. Assiského

ZŠ Štúrova
Začína sa nový školský rok, ktorý 

je pre nás už deviatym v  novej bu

dove, ale zároveň i  druhý s  novým 
zameraním vyučovania. Na  celom  
I. stupni a v triedach 5., 6. a 7. roční
ka II. stupňa sa budú žiaci učiť podľa 
upraveného školského vzdelávacie
ho programu so zameraním na špor
tovú prípravu(loptové hry – basket
bal, futbal, hádzaná a vybíjaná) a cu
dzie jazyky (anglický jazyk a nemec
ký jazyk).

Zároveň sa škole podarilo  pokro
čiť v  jej ďalšom modernizovaní. Už 
v minulých rokoch sme vybavili všet
ky kmeňové triedy I. stupňa datapro
jektormi a notebookmi. Počas týchto 
prázdnin sa vďaka finančnej podpo
re Nadácie SPP a Nafty, a. s., uskutoč
nil projekt, ktorý do  všetkých tried  
II. stup ňa priviedol optickú sieť inter
netového pripojenia. V každej triede 
existuje teraz možnosť kábelového 
pripojenia pre osem počítačov, čím 
sa výrazne zlepšujú podmienky a zá

roveň otvárajú úplne nové možnosti 
pre ďalšiu modernizáciu vyučovania. 

Mgr. Dušan Šuster, riaditeľ 
ZŠ Štúrova

ZŠ Záhorácka
September, ako vieme, je začiat

kom nového školského roka a začiat
kom nových školských povinností. 
Po  príjemných, krásnych letných 
prázdninách zasadnú žiaci aj v ZŠ Zá
horácka opäť do svojich školských la
víc. Načo sa môžu žiaci v našej škole 
tešiť?

Naša škola je už niekoľko rokov 
známa v Malackách a v širokom oko
lí svojím športovým zameraním. Aj 
v tomto školskom roku pribudne ďal
šia trieda so zameraním na atletiku, 
nakoľko záujem žiakov o šport opäť 
vzrástol. Samozrejme, že nás to teší, 
keďže sa hovorí: ,,Športom k  lepšie
mu zdraviu“ a ,,v zdravom tele zdravý 

duch“. A v tomto je práve naša škola 
jedinečná.

Do školského roka 2012/2013 že
láme všetkým žiakom veľa úspechov.
PaedDr. Gabriela Emrichová, riaditeľka

ZŠ Záhorácka

Text, foto: N. Slobodová

Ako vidia začiatok školského roka 
riaditelia našich základných škôl?

Zasadnutie MsZ 
v priamom prenose

Vo štvrtok 20. 9. sa uskutoční zasadnutie MsZ mesta Malacky. V  histórii  
mes  ta bude prvým, ktoré si budete môcť pozrieť naživo v pohodlí svojho do  
 mo va. Online prenosy zo zasadnutí MsZ bude uskutočňovať firma Infonet.tv,  
s. r. o. Funguje už 8 rokov a zameriava sa na priame prenosy z rôznych podu
jatí vrátane zasadnutí zastupiteľstiev. Spolupracuje s ňou BSK aj mestské časti 
Bratislavy, ale tiež Pezinok i Senica. Online prenos zo za sadnutia zastupiteľstva 
Malaciek si budete môcť pozrieť na www.malacky.sk buď priamo počas jeho 
konania, alebo potom v archíve.          -mija-

Dokončenie z 1. strany

MsZ 14. 6. vymenovalo
novú ria diteľku MsCSS
Mgr. Melá nia Duj síková vyštu
dovala Pe dagogic kú fakultu UK  
v Bratislave, odbor so ciál na prá
ca. Štyri roky praco vala v Okres
nom súde v Malackách v pozícii  
probačného a mediačného úrad
níka. Pracovala tiež ako riadi teľ ka  
Správy súdu v Okresnom súde 
v Malackách. Na post riaditeľky 
MsCSS v  Malackách nastupuje  
1. septembra. 
Želáme jej veľa úspechov!    -red- 
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Kedy a  kde ste začali hrať fut
bal, čo vás k nemu priviedlo?

Futbal hrávam od  siedmich ro
kov. Odmalička ma k  tomuto špor
tu viedli moji rodičia. Najmä otcovi 
(Pozn red.: Marián Šulc) už vtedy zá
ležalo na tom, aby som bol úspešný, 
pretože on sám má za sebou futba
lovú kariéru. Tiež sa venoval futba
lu od svojich šiestich rokov. Začínal 
v Malackách, kde hrával za ŠK Malac
ky. V 13 rokoch sa „prekopal“ do fut
balového klubu AŠK Inter Bratislava. 
Po  ukončení vojenskej základnej 
služby sa vrátil späť do  Malaciek, 
no vtedy už mal rodinu, a tak sa fut
balu venoval už len amatér sky. Asi 
od  roku 1999 až do  2007 tré noval 
žiakov ŠK Malacky, ktorí hrali 2. žiac
ku ligu. Medzi nimi aj mňa. Viedol 
ma teda ako tréner od  mojich fut
balových začiatkov až do  14 rokov. 
Boli to krásne „detské“ časy, keď som 
všetok svoj čas po škole trávil na šta
dióne – nielen na  tréningu, ale aj 
po ňom. 

Dôvodom môjho odchodu z Ma
laciek bola túžba hrať vyššiu, nároč
nejšiu súťaž – 1. ligu žiakov. Vtedy 
som ešte nerozmýšľal nad futbalom 
ako prácou. Bola to pre mňa len zá
bava, ale métou každého futbalistu, 
mňa nevynímajúc, je reprezentovať 
svoju krajinu.

Čím to je, že sa Malačanom ne
podarilo dostať sa vyššie? Čo a kde  
vás čakalo po futbalovom odcho
de z rodného mesta?

Napriek tomu, že pochádzam 
z  Malaciek a  vďačím im za  svoje 
za čiatky, podľa mňa klubu chýba 
správne nadšenie pre hru – najmä 
ľu dia, ktorí dokážu obetovať futba
lu svoj voľný čas, a  v  neposlednom 
rade aj financie. Neviem o  tom, že 
by niekto z  mojich bývalých spolu
hráčov neskôr hral vyššiu súťaž. Prá
ve preto, že v Malackách sa hrá len 
nižšia súťaž a moje ambície vždy boli 
väčšie, odišiel som hosťovať do Sen
ca. Mojich rodičov po  čase oslovo
vali funkcionári klubov – najprv SFM 

Senec, potom AAC Sparta Trenčín, 
Bradlan Brezová pod Bradlom a na
posledy Spartak Trnava. Do  Senca 
ma niekoľkokrát do týždňa vozil môj 
otec. Do strednej školy som nastúpil 
do Trenčína, kde som hral v Akadé
mii Sparta Praha, ktorá tam pôsobi
la. Keď po roku klub ukončil činnosť 
na Slovensku, prestúpil som na SPŠ 
na Myjavu a zároveň do futbalového 
tímu Brezovej pod Bradlom. Po roku 
a pol si ma vyžiadali do klubu Spar
tak Trnava, kde pôsobím doteraz. Aj 
keď som býval v internáte, od polo
vice 3. ročníka som už nevedel skĺ
biť tréningový proces so  štúdiom. 
Umožnili mi postupovať podľa 
indi viduálneho študijného plánu. 
V tomto roku som úspešne zmaturo

val v  odbore technickoinformačné 
služby. Vybral som si ho, pretože od
malička mám vzťah k počítačom. 

Ktoré prvé úspechy sa dajú už 
pokladať za hodné povšimnutia aj 
podľa hodnotenia znalcov?

Prvým citeľným úspechom bolo 
víťazstvo môjho klubu v  Brezovej 
pod Bradlom v  druhej lige starších 
dorastencov, kde som hral, hoci ve
kovo som ešte patril k mladším do
rastencom. Ďalší úspech sme si pri
písali víťazstvom v prvej lige starších 
dorastencov v Trnave.

Ako si predstavujete vlastnú 
bu dúcnosť? Futbalovú aj profe
sio nálnu?

Sám sa ešte orientujem vo sve
te futbalu a  možnostiach, ale viem, 

že futbal je to, čo ma baví, napĺňa 
a chcem to robiť, pokiaľ mi to zdra
vie dovolí. Tento rok som úspešne 
ukončil maturitou Strednú priemy
selnú školu v  Myjave, ale  dúfam, 
že moja profesionálna budúcnosť 
bude dlho len futbalová.

Futbal vám určite niečo dáva, 
ale aj berie. Vyžiadal si sebaza
prenie a  disciplínu celej rodiny 
už od vášho detstva. Aký je život  
futbalistu, ktorý nehrá len pre 
ra dosť z  hry, ale chce dosiahnuť 
viac?

V  sezóne trénujeme sedemkrát 
do  týždňa, pričom tréning trvá asi 
1,5 hodiny. K  tomu hráme vždy je
den zápas. Mimo sezóny, teda v prí
pravnom období, mávame tréning 
dva až trikrát denne plus prípravné 
zápasy. Počas celého roka máme 
pre seba dva týždne voľna v  lete 
a  dva v  zime. Pri náročnosti trénin
gov sa niekedy poteším aj jedinému 
voľnému dňu, ktorý rád strávim so 
svojou rodinou a  priateľkou. Lenže 
futbal hrám od svojich siedmich ro
kov, preto si život bez neho už vô
bec neviem predstaviť. Rodičia mi 
boli vždy veľkou oporou, posúvali 
ma ďalej a vždy pri mne stáli. Asi by 
som dnes bez nich nebol tam, kde 
som. Mojej „záľube“ obetovali veľa. 
Boli a dodnes sú to ustavičné cesto
vania na  zápasy, nakupovanie fut
balového výstroja a doplnkov... Celý 
náš život sa točí okolo futbalu, či už 
aktívne alebo pasívne.

Ste majster Slovenska. Čo pre 
vás tento úspech znamená? Po
mýšľate aj na  medzinárodný fut
bal? 

Určite sú to záväzky, pretože sú 
okolo mňa ľudia, ktorí mi vždy verili, 
a  ja sám mám ambíciu napredovať. 
Určite snom každého futbalistu je 
dostať sa do  veľkého zahraničného 
klubu.

Čo by ste odporučili začínajú
cim futbalistom alebo ich rodi
čom? 

Vydržať!
Futbal, ako aj každý iný profesio

nálny šport, si vyžaduje veľa odrie
kania a  sebadisciplíny, ale úspechy, 
ktoré prináša, sú patričným zadosťu
činením a tieto situácie vás ženú stá
le vpred.

Zhovárala sa: TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: archív J. Š.

Život bez futbalu 
si neviem
predstaviť
(rozhovor s futbalovým majstrom SR 
Jakubom Šulcom)

Jakub Šulc (19) z  Malaciek je majstrom Slovenska za  ligový dorast 
v tíme Spartaka Trnava, kde pôsobí necelé dva roky. Tímu ligového 
dorastu U19 sa po mnohých rokoch podarilo zdolať súperov a dostať 
sa na čelo tabuľky. Pohár majstrov im odovzdal predseda Západo
slovenského futbalového zväzu Ladislav Gájdoši pred posledným 
zápasom o  majstra ČeskoSlovenska medzi mužstvami Olomouca 
a  Spartaka Trnava na  hlavnom futbalovom štadióne Antona Mala
tínskeho v Trnave. 
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Kedysi známa a  obľúbená re
kre ačná zóna Malaciek, ktorú  
dnes bežne označujeme ako Tri  
duby, sa má revitalizovať. Aj 
pre to sa jej názov spomína čas
tejšie a niektorí pamätníci voči  
názvu namietajú. „Mám na krku 
osemdesiatku a pamätám si, že 
moji rodičia aj prarodičia tejto 
lokalite hovorili Pod dubami... 
alebo Na osách. Tam sme sa ako 
deti chodievali kúpať na splav,“ 
našli sme si nepodpísaný odkaz 
v schránke mestských médií.

Pretože tento podnet nie je jedi
ný, obrátili sme sa na historika MCK 
M. Macejku, ktorý už podniká kroky, 
ktoré mu umožnia vstup do archívu 
Vojenských lesov a majetkov, kde by 
sa v  starých mapách z  čias Pálfiov
cov mohol pôvodný názov uvádzať. 
Rozdiel však môže byť aj medzi ofi
ciálnym a ľudovým názvom. Pracov
níci oddelenia územného rozvoja 
a životného prostredia MsÚ tvrdia, že 
súčasné názvy – Bažantnica, Včelnica 
či Tri duby, vychádzajú z historických 
názvov. Jeden z nich si však údajne 

spomína aj na  názov Pod dubami. 
Dúfajme, že sa nášmu malackému 

historikovi podarí zdolať úradnícku 
mašinériu, ktorá predpokladá žia

dosť na LVM o vstup do ich archívu, 
odtiaľ na ministerstvo, ktoré musí vy

dať súhlasné stanovisko a až potom  
môže M. Macejka dostať súhlas „zdo
la“ na  vstup do  vzácneho archívu. 
Ak náhodou máte dokumenty, 
v ktorých sa v minulosti názov lo
kality Tri duby uvádza, alebo si 
spomí nate na iný názov, obráťte sa 
na M. Macejku z Múzea MCK alebo 
na našu redakciu. Môžete napísať 
do schránky mestských médií ale
bo na email: media@malacky.sk.

Z vyjadrenia M. Macejku: „Na ma
pách z rokov 1860 a 1866, ale aj 1926 
je pomenovaný širší areál, v ktorom sa 
nachádza aj miesto označované dnes 
Tri duby. Názov znie Nová bažantnica. 
Mapy však nie sú natoľko podrobné, 
aby boli označené jednotlivé miesta. 
Nie je tam spomenutý názov Tri duby, 
ale ani „Pod dubami“, „Pri troch osách“, 
resp. „Na  osách“. Najbližšie tomu po
slednému názvu má pomenovanie lo
kality „Na  losech“, v  miestach, kde sa 
ka nál Maliny, vedúci cez Bažantnicu, 
oddeľoval od koryta potoka vedúceho 
do mesta. Odpoveď na otázku názvu 
miesta pri kanáli Maliny snáď dá plá
novaný archívny výskum.”

Text: tabu; foto: otano

V  nasledujúcich týždňoch bu
dete môcť v  Zámockom parku 
stretnúť skupinku odborníkov, 
ktorí začali pracovať na projek
te Obnova Zámockého parku 
v Malackách. 

V pondelok 16. 7. pracovníci čes  kej  
firmy Přemysla Krejčířika zaoberajú

cej sa záhradnou architektúrou za
ča  li vykonávať revíziu aktuálneho  
sta vu a  inventarizáciu stromov. Jed
ným z výsledkov budú aj údaje o ško 
dách, ktoré spôsobil orkán v  ro ku  
2009, o ktorých doteraz neexistovali 
podrobné záznamy. V  minulých ro
koch sa park revitalizoval na  etapy. 
V  de väťdesiatych rokoch bol vypra

covaný a zrealizovaný projekt na  re
konštrukciu jednej časti Zámocké
ho parku. Ďalšia etapa revitalizácie 
prišla v  roku 2005. Stav v  parku sa 
od  vtedy veľmi zmenil aj vplyvom 
víchri ce Ema v  roku 2008 a  orkánu 
v  ro  ku 2009. „Všetky projekty, ktoré 
sa do vtedy realizovali, potom strati li  
aktuálnosť,“ hovorí M. Gajdárová z od 
delenia územného rozvoja a  život 
 ného prostredia MsÚ. „Nový projekt  
by mal riešiť park ako celok,“ dodá
va Gajdárová. Jeho spracovatelia  
mu  sia vychádzať z  historických  
podkla dov a  prihliadnuť na  reálny  
stav, ale taktiež by mali myslieť na sú
časné klimatické podmienky. Keďže  
Zámocký park je chránenou kultúr
nou pamiatkou, všetko sa usku toč
ňu je pod dohľadom Pamiatkového 
úra du v Bratislave. Mes  to by malo mať 
projekt na stole do kon  ca roka 2012. 

Zistili sme, že autori, ktorí boli tým
to projektom poverení na  základe 
výberového konania, nie sú amatéri. 
Za sebou už majú množstvo význam
ných projektov. Pracovali na obnove 
parku pri rozhľadni na Petříne v Pra
he či na  štúdii zámockého parku 
v Led nici. Zostáva nám len dúfať, že 
v budú coročnom rozpočte mesta sa 
nájde dostatok financií, aby Zámocký 
park mohol nabrať nový dych. 

Text, foto: N. Slobodová

V piatok 10. augusta okolo obe
da redakciu navštívil muž, ktorý 
ohlásil pád stromu v Zámockom 
parku. Išlo o  statný starý dub, 
ktorý rástol za plotom po ľavej 
strane vchodu na futbalo vý šta
dión. „Strom bol zelený, bez ná
znaku poškodenia a naoko úpl
ne zdravý,“ povedala M. Gajdá
rová z MsÚ. Dub pri páde na nie
koľkometrovom úseku  zrúcal 
pletivový plot, poškodil malú 
budovu pri vchode a  pri páde 
ho stlmil oveľa tenší platan.

Je obrovské šťastie, že v  takom 
frekventovanom čase pred polud
ním, keď alejou prechádza veľa ľudí 
a mnohí posedávajú na lavičkách, sa 
nikomu nič nestalo. Mesto okamžite 
miesto označilo páskou a začalo od
straňovať mohutný kmeň a  konáre 
stromu, ktorý bol aj na  reze zdravý. 
Práchnivý kus kmeňa sa objavil až 
v  jeho hornej časti. Dôvod, prečo sa 
tento starý a hrubý dub zlomil sám 
od seba vo výške asi dva metre, bu
deme konzultovať s odborníkmi. 

Text, foto: T. Búbelová 

Jednou z  náplní práce zamest
nancov oddelenia územného rozvo
ja a životného prostredia v MsÚ v Ma
lackách je aj zveľaďovanie zelených 
plôch v meste. A to sa im aj postupne 
darí. Je však smutné, že stále sa mu
sia riešiť prípady poškodzovania a ni
čenia najrôznejších stromov a drevín. 
Tentoraz však novovysadené dreviny 
na uliciach Cesta mládeže a Duklian
skych hrdi nov niekto ukradol. 

Krádež sa pravdeopodobne usku
točnila začiatkom 2. augustového  
týždňa. Zmiz lo spolu 20 nízkych guľa
tých tují a 10 nízkorastúcich borovíc. 

„Ide o najkrajšie a najdrahšie dreviny, 
ktoré sme na týchto úsekoch vysadili, 
preto išlo iste o cielenú krádež,” mys
lí si M. Gajdárová z odde lenia ÚRŽP 
v MsÚ. „Takéto kry ešte ne majú roz
siahle korene, a preto pre pá chateľa 
nebolo ťažké ich vybrať zo ze me,” do
dáva Gajdárová. 

Hodnota ukradnutých drevín sa 
vy šplhala na 268 €, podľa aktuálnych 
informácií z MsP ide v tomto prípade 
už o  trestný čin. MsÚ bude ďalej vo 
veci postupovať podľa právnych no
riem. 

Text, foto: N. Slobodová

Ukradli
najkrajšie kusy

Dub pri 
štadióne 
spadol, 
no nikoho
nezranil

Zámocký park
 naberie nový dych

Je názov Tri duby pôvodný?
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Kým poľnohospodárov trápilo 
začiatkom leta sucho, stavite-
ľom „našej“ kanalizácie zahralo 
do karát. Vďaka dobrým pove-
ternostným podmienkam a ka-
pacite zhotoviteľa mohli začať 
s výstavbou o mesiac skôr. Dob-
ré, teda suché počasie im praje 
doteraz. 

K posunu došlo, nielen pokiaľ ide 
o  dátumy, ale aj miesta. Podľa pô-
vodného harmonogramu prác sa 
malo začať s  výstavbou kanalizácie 
na uliciach Na majeri a Táborisko. Pre 
vyššiu efektivitu prác sa však začalo 
v  koncových uliciach Hviezdoslavo-
va/Kozia a Tillnerova. Ďalšou v poradí 
boli od  1. 8. ulice Jesenského a  Zá-
hradná, od  7. 8. J. Kubinu. Zhotovi-
teľ a mesto schválili v auguste nový 
spresnený harmonogram prác, ktorý 
na  základe praktických skúseností 
z prvotných prác lepšie vystihuje si-
tuáciu a celková výstavba kanalizácie 
by tak mala byť efektívnejšia. 

Informácie o  výstavbe kanalizá-
cie vám budeme pravidelne prinášať 
v Malackom hlase, nájsť ich môžete 
aj v  eM TV a  na  www. malacky.sk. 
Zhotoviteľ stavby zároveň doručí ob-
čanom do poštových schránok ozná-
menie o začatí stavby na ich ulici, a to 
minimálne týždeň pred začatím prác. 

Za  pochopenie a  toleranciu pri 
týchto zmenách vám mesto aj dodá-
vateľ veľmi pekne ďakujú. Výstavba 
kanalizácie je najväčším projektom 
v histórii Malaciek. Je náročná na or-
ganizáciu a tiež po technickej strán-
ke. Pri realizácii vznikajú nové a nové 
skutočnosti, ktoré treba zapracovať 
a  urobiť také zmeny, aby bol výsle-
dok čo najlepší. Mesto a dodávateľ sa 
snažia o zapracovanie nielen nových 
technických požiadaviek, ale aj po-
žiadaviek občanov. 

Mesto a  dodávateľ vám vopred 
ďakujú aj za  pochopenie a  toleran-
ciu počas výstavby vo  vašej ulici. 
Bude tam značne narušený pohyb 
a  dopra va. V  každom prípade tam 
však bude zabezpečený prejazd zá-
chranných vozidiel. 

Základné informácie
NÁZOV: 
Záhorie, Malacky – odkanalizova-

nie, kód ITMS 24110110041
MOTTO: 
Investícia do Vašej budúcnosti. 

DODÁVATEĽ: 
Skupina dodávateľov „Kanalizácia 

Malacky“ zastúpená vedúcim čle-
nom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o.  
Combin Banská Štiavnica. 

FINANCIE: 
Celkový rozpočet projektu je 

14  661  632,38 €, z  toho nenávrat-
ný finančný príspevok z Kohézneho 
fondu Európskej únie cez operačný 
program Životné prostredie je vo 
výške 12 462 387 €   a pokrýva 85 % 
nákladov. 10 % nákladov je pokry-
tých zo štátneho rozpočtu a  zvyš-
ných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € 
pokrýva mesto Malacky. 

KOĽKO: 
Viac ako 16 km novej kanalizácie. 
Mesto Malacky je v súčasnosti od-

kanalizované jednotnou kanalizač-
nou sústavou v dĺžke takmer 32 km. 
Začala sa budovať v 60. rokoch a  je 
na ňu napojených 14 936 obyvateľov 
zo 17 887, t. j. 83,5 %. 

Text: -mija-; foto: -otano/naty- 

Malacky, Záhorie –
odkanalizovanie

Harmonogram prác
platný k 3. 8. 2012
LOKALITA VÝCHOD – kanalizácia a prípojky
 začiatok dokončenie trvanie
Pasportizácia objektov  2. 7. 2012  2. 1. 2013  180 dní 
Vytýčenie inžinierskych sietí  2. 7. 2012  2. 1. 2013  180 dní 

Ulica začiatok dokončenie trvanie
Sadová BB-3 1. 10. 2012 21. 11. 2012 50 dní
Dubovského BB-2  15. 8. 2012  5. 10. 2012  50 dní 
Záhradná BB-1  1. 8. 2012  21. 9. 2012  50 dní 
Jesenského BB  1. 8. 2012  11. 9. 2012  40 dní
Ota Kožucha BA-3  11. 9. 2012  1. 10. 2012  20 dní
Továrenská BA-2  1. 10. 2012  22. 10. 2012  20 dní
Pezinská BA  22. 10. 2012  22. 12. 2012  60 dní
Jesenského BA-1  22. 12. 2012  21. 1. 2013  30 dní
Dielenská BA-0  22. 1. 2013  21. 2. 2013  30 dní 

LOKALITA SEVER – kanalizácia a prípojky
 začiatok dokončenie trvanie
Pasportizácia objektov  9. 7. 2012  9. 1. 2013  180 dní
Vytýčenie inžinierskych sietí  9. 7. 2012  9. 1. 2013  180 dní

Ulica  začiatok  dokončenie  trvanie
Na majeri A4-8-2  15. 7. 2013  9. 8. 2013  25 dní
Táborisko AA-8-1  22. 7. 2013  22. 8. 2013  30 dní
Táborisko AA-8  1. 7. 2013  16. 8. 2013  45 dní
Písniky AA-6  24. 6. 2013  2. 8. 2013  38 dní
Džbankáreň AA-7  27. 5. 2013  5. 7. 2013  38 dní
Písniky AA  2.8. 2013  2. 9. 2013  30 dní
Rakáreň AA-9  29. 7. 2013  21. 8. 2013  23 dní
Rakáreň AA-9-1  19. 8. 2013  23. 8. 2013  4 dni
Duklianskych hrdinov AA  3. 12. 2012  28. 6. 2013  203 dní
Hlboká AA-5-1  12. 8. 2013  23. 8. 2013  11 dní
Hlboká-AA-5  27. 5. 2013  26. 7. 2013  59 dní
Hlboká AA  28. 6. 2013  24. 7. 2013  25 dní
Hurbanova AA-4  15. 4. 2013  31. 5. 2013  45 dní
Hurbanova AA-4-1  6. 5. 2013  21. 6. 2013  45 dní 
Janka Kráľa AA-4  21. 6. 2013  12. 7. 2013  20 dní
B. Němcovej AA  12. 7. 2013  1. 8. 2013  20 dní
B. Němcovej AA-3  12. 7. 2013  1. 8. 2013  20 dní
Duklianskych hrdinov AA-3  28. 1. 2013  12. 4. 2013  73 dní
Lesná AA-3  12. 4. 2013  8. 5. 2013  25 dní
Hurbanova AA-3-2  8. 5. 2013  28. 5. 2013  20 dní
R. Dilonga AA-2  28. 1. 2013  15. 3. 2013  45 dní
R. Dilonga AA  28. 5. 2013  28. 6. 2013  30 dní 

Prekládka vodovodu
Ulica  začiatok  dokončenie trvanie 
Legionárska AA-1  24. 9. 2012  7. 12. 2012  73 dní
Nad Výhonom AA-1-1  14. 1. 2013  1. 2. 2013  18 dní
Oslobodenia AA-1  24. 9. 2012  7. 12. 2012  73 dní
Duklianskych hrdinov A-13  1. 2. 2013  4. 3. 2013  30 dní
J. Kubinu A4-7  6. 8. 2012  19. 10. 2012  73 dní

LOKALITA JUH – kanalizácia a prípojky
 začiatok dokončenie trvanie
Pasportizácia objektov  21. 6. 2012  1. 10. 2012  100 dní 
Vytýčenie inžinierskych sietí  21. 6. 2012  1. 10. 2012  100 dní

Ulica  začiatok  dokončenie trvanie
M. Tillnera C9  16. 7. 2012  19. 8. 2012  33 dní
M. Tillnera C7-1-3-1  30. 7. 2012  26. 8. 2012  27 dní
Ľ. Fullu C7-1-3-3  26. 8. 2012  26. 9. 2012  30 dní
Stupavská C7-1-3-2  27. 8. 2012  23. 9. 2012  27 dní
Stupavská C7-1-3  23. 9. 2012  29. 10. 2012  35 dní
Stupavská C7-1-3-4  10. 12. 2012  23. 12. 2012  13 dní
Stupavská C10-1  8. 10. 2012  4. 11. 2012  27 dní
Stupavská C10  10. 12. 2012  30. 12. 2012  20 dní 

LOKALITA ZÁPAD – kanalizácia a prípojky
 začiatok dokončenie trvanie
Pasportizácia objektov  2. 7. 2012  12. 10. 2012  100 dní 
Vytýčenie inžinierskych sietí  2. 7. 2012  12. 10. 2012  100 dní

Ulica  začiatok  dokončenie  trvanie
Družstevná AC-2-1  15. 10. 2012  28. 10. 2012  13 dní
Družstevná AC-2  29. 10. 2012  9. 12. 2012  40 dní 
Družstevná AC-1  13. 8. 2012  23. 9. 2012  40 dní 
Družstevná AC  1. 10. 2012  14. 10. 2012  13 dní 
Hviezdoslavova AB  6. 8. 2012  19. 8. 2012  13 dní
Hviezdoslavova AB-1  9. 7. 2012  5. 8. 2012  27 dní

Čo pre nás urobili poslanci 
v 1. polovici 
volebného obdobia?

Zákon 369/1990 Zb. z. o obecnom 
zriadení v § 25 Povinnosti a oprávne-
nia poslancov obecných zastupiteľ-
stiev hovorí, že poslanec je povinný 
na požiadanie informovať voličov 
o svojej činnosti. My sme poslancov 
požiadali o túto informáciu za vás. Ich 
odpovede budeme postupne uve-
rejňovať v Malackom hlase v  takom 
poradí, v akom nám prídu. Všetkým 
sme žiadosť poslali naraz 28. augus-

ta. Oslovili sme aj primátora mesta 
a  v  budúcnosti plánujeme položiť 
otázky aj vedúcim oddelení mestské-
ho úradu.

Zoznam poslancov – volebné 
obdobie 2010–2014

Volebný obvod č. 1: 
Štefan Bauman, Ing. Jozef Halcin, 

Ing. Jozef Mračna

Volebný obvod č. 2: 
Ing. Jozef Bulla, MUDr. Marián Ha-

ramia, Ing. Mária Tedlová
Volebný obvod č. 3: 
Mgr. Katarína Berkešová, Ing. Da-

niela Hamarová, Ing. Pavel Spusta
Volebný obvod č. 4: 
MUDr. Miroslav Fruš, Ing. Milan 

On drovič, PhD., Mgr. Anton Pašteka
Volebný obvod č. 5: 
Ing. Vladimír Moravčík, CSc., RNDr. 

Pavol Tedla, Mgr. Katarína Trenčanská
Volebný obvod č. 6: 
Ing. Marián Andil, Ing. Gabriela Ja-

níková, Mgr. Juraj Říha     -mija-

V sobotu 27. novembra 2010 sme si v komunálnych voľbách zvolili 
primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Blíži sa tak polovica 
ich funkčného obdobia. Čo za ten čas urobili? 

http://www.malacky.sk
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Malačania si už pomaly zvykli na leto strávené 
v kultúrnom duchu a inak to nebolo ani tento rok. 
Pracovníci Mestského centra kultúry pripravili 
slušnú nádielku kultúry všakovakého druhu.

Malacké Kultúrne 
leto 2012

P  rogram kultúrneho leta odštarto val 
ntrojdňový výtvarný kurz s  názvom 

Tvorivé leto. Nadšenci, ktorí prejavili zá
ujem, sa mohli vyšantiť so štetcom pod 
vedením Rozálie Habovej a Evy Režnej. 

Sen si splnila Michaela Habová, kto
rá na začiatku júla predstavila svoju vý
stavu dizajnérskych skvostov v  podobe 
topánok a kabeliek.

Stredy sa v rámci kultúrneho leta od
víjali vždy v inom duchu. Raz sa predvie
dol folklórny súbor Macejko, inokedy sa 
dámy vzdelávali v  oblas ti krásy a ďalšiu 
stredu sa cvičilo s pia timi Tibeťanmi. Ne
chýbali však ani stredy s  ľudovou hud
bou či ezoterikou.

Nedele mali vždy rodinnú atmosféru. 
Deti prišli na rozprávky a rodičia na prí
jemné koncerty do Zámockého parku.

Spoločne s Mestským centrom kultú
ry v Malackách dúfame, že ste sa počas 
leta, a to nielen počas toho kultúrneho,  
zabávali a vychutnali si ho napl no. Po
nú  kame vám malú fotogalériu.

Text: N. Slobodová;
foto: -naty/tabu/mck-



8 14/2012

Po vyštudovaní obchodnej akadé
mie v Bratislave bol bankovým úradní
kom (aj v banke v Malackách), potom 
pracoval v  roz hlase. Najprv ako ta
jomník literárneho oddelenia, neskôr 
ako dramaturg, vedúci slovesného 
programu, ale aj ako šéfredaktor ča
sopisu Slovenský rozhlas. Krátko bol  
vedúcim propagačného a  publikač
ného odboru povereníctva informácií 
a vedúcim redaktorom vo vydavateľ
stve Tatran. Od roku 1957 pôsobil ako 
spisovateľ z povolania. Pod pseudo
nymom Vladimír Malina uverejňoval 
recenzie a  kritiky o  nových prozaic
kých dielach, o  rozhlasových relá
ciách a  programoch a  divadelných 

hrách. Pričinil sa o  rozvoj slovenskej 
rozhlasovej hry.

Najväčší prínos Ľ. Zúbka do litera
túry môžeme nájsť v dielach V služ
bách Mateja Hrebendu, Doktor Jese
nius, Skrytý prameň, Jar Adely Ostro 
lúc kej, Rytieri bez meča, Štvrtá stena.  
Slovenský prozaik, publicista a prekla
dateľ, autor čŕt, fejtónov, poviedok,  
noviel a reportáží Ľudo Zúbek zomrel 
v  Bratislave 23. 6. 1969. Mies to jeho 
posledného odpočinku je v jeho rod
ných Malackách. Podľa našich infor
mácií je jeho sestra Vilma Zúbek do
dnes vernou čitateľkou novín Malac
ký hlas.
       -TASR/naty-

KULTÚRA

Svoje predstavenia realizuje kine
matograf z dvoch štýlových retroau 
to busov typu Škoda RTO, ktoré sú 
pri spôsobené na profesionálnu kino
projekciu. Premieta sa z autobusu na  
mobilné kinoplátno. BAŽANT KINE
MATOGRAF putuje od  26. 6. po  Slo
vensku, spolu má 35 zastávok. V jed
notlivých mestách sa zdrží štyri až päť 
dní a  večerná projekcia pozostáva 
z  jedného krátkeho predfilmu a  jed
ného celovečerného českého alebo 
slovenského filmu. Všetky filmové 
projekcie sú pre divákov zadarmo.

Tento unikátny projekt bude 
v  Ma lackách uvedený 5. 6. snímkou 
DOM. Ide o celovečerný debut mla
dej slovenskej scenáristky a režisérky 

Zuzany Liovej, intímnu drámu vzťa
hu otca a dcéry, v ktorej sa stretávajú  
sny rôznych generácií. Film začal svo
ju cestu k divákom vo februári 2011 
na  prestížnom filmovom festivale  
Berlinale a odvtedy bol uvedený a oce
nený na  mnohých medzinárodných  
filmových festivaloch vo svete. Zaujal 
výrazne aj doma, kde získal významné  
ocenenia: Český lev 2012 pre T. Med
veckú za najlepší ženský herecký vý
kon vo vedľajšej úlohe, šesť sloven
ských národných filmových cien Sln
ko v sieti vrátane ceny za najlepší film.

Vo štvrtok 6. 9. sa môžeme tešiť 
na film významného slovenského re
žiséra Martina Šulíka. CIGÁN je príbeh 
Adama, chlapca, ktorý sa po  smrti 

svoj ho otca pokúša prekročiť hranice 
róm skej osady a zlepšiť život svojich 
sú rodencov. Dostáva sa do konfliktu 
s  ra sovými, sociálnymi a  kultúrnymi 
predsudkami i s nepísanými zákonmi 
vlastnej komunity. Film sa odohráva  
v  autentickom rómskom prostre
dí a hrajú v ňom skutoční Rómovia, 
ktorí hovoria svojím jazykom. Autori 
filmu nepátrajú po  príčinách nera
dostnej situácie tejto komunity u nás, 
nehľadajú vinníkov, neposudzujú ani 
nenaznačujú spasiteľské východiská. 
Cigán bol v svetovej premiére uvede
ný na MFF Karlove Vary, kde získal 4 
ocenenia, a  popri viacerých medzi
národných oceneniach získal aj šesť 
cien Slnko v sieti 2012.

Snímku Alice Nellis PERFECT DAYS 
s herečkou Ivanou Chýlkovou, Zuza
nou Bydžov skou, Zuzanou Kronero
vou, Voj tom Kotkom uvidia diváci    
v Malackách 7. 9.

Erika oslavuje 40. narodeniny. Ne
dostane najväčšiu kyticu na svete, no 
blahoželanie od svojej bývalej švagri
nej, trápny odkaz v rádiu od bývalého 
manžela, krém na vrásky od kamará
ta homosexuála a do daru od matky 
striptíz. Zďaleka to však nie je zúfalá 
oslávenkyňa. Má takmer všetko, čo si 
žena v  jej veku môže želať – vlastnú 
televíznu šou, kadernícky salón, ob
rovský moderný byt a hlavne slobo
du. V živote jej ale predsa niečo chýba 
čoraz viac. Spustí plán „Dieťa“ a vrh
ne sa naň s rovnakou vervou, s akou 
si bu dovala doterajší život. Lenže 
niekto ré veci sa nalinkovať nedajú...

Bažant Kinematograf v  Malac
kách ukončí svoju tohtoročnú púť  

8. 9. filmom CZECH MADE MAN. Film 
sa s nadhľadom a bez servítky poze
rá na  uplynulých 20 rokov slobody. 
V  originálnej českej komédii nakrú
tenej podľa skutočného príbehu Jan 
Budař stelesňuje jedného „šikovné
ho“ biz nismena, ktorý vám ukáže, 
ako zarobiť milióny bez práce, s nob
lesou a nadhľadom, ako ostať nažive 
a byť stále ťažko v pohode. Život kráľa 
internetových domén, kto rý rýchlo 
pochopí, že spoľahnúť sa musí jedi
ne sám na seba. Totalitou 80. rokov sa 
akotak pretlčie, prelomový Novem
ber prežije medzi bláznami v  psy
chiatrickej liečebni a po revolúcii ho 
už nič nemôže zastaviť. Má všetko, 
dokonca plánuje veľmi netradičnú 
rodinu. Keď všetko vyzerá na happy 
end, no osud sa zrazu štýlovo zvrtne.

Takže sa máme načo tešiť, všetci 
ste vítaní! 

       -mck-

V týchto dňoch uplynulo sedem mesiacov od zdigitalizovania kina. 
Malačania si stále viac začínajú zvykať na  to, že od  začiatku roka 
majú na dosah premiéry filmov v rovnakom čase ako vo veľkých ki-
nách v Bratislave.

Kino 7 mesiacov po...

 Čo sa zmenilo?

 Bažant  Kinematograf 
 opäť v Malackách

Ďalším zaujímavým podujatím, ktoré pre kultúrychtivých Malačanov pripravilo MCK Malacky s finanč-
nou podporou mesta Malacky, bude určite aj BAŽANT KINEMATOGRAF 2012 s  podtitulom SVETOVÉ 
ZÁŽITKY POD HOLÝM NEBOM. Divákov čakajú od 5. 9. pod holým ne bom v Zámockom parku vždy 
o 20.00 h filmové večery s novými slovenskými i českými filmami.

10.00 h   KD

Predstavenie určené pre školy.
LDO a TO ZUŠ: Navždy a vždy

17.00 h   Galéria MCK

Výstava pripravená v spolupráci s Divadelným
ústavom Bratislava. Vstup voľný.

Putovanie do krajiny zázračno

19.00 h   KD

Vstupné ľubovoľné.

Vstupné ľubovoľné.

LDO a TO ZUŠ: Navždy a vždy

10.00 h   KD  

Predstavenie určené pre školy.

DETSKÉ DIVADELNÉŠTÚDIO DNH: Kleopatra

14.00 h   KD 

Predstavenie určené pre školy.

PAVÚČIKY: O zelenej svinke

17.00 h   SD 

DETSKÉ DIVADELNÉ
ŠTÚDIO DNH:
Kleopatra

Vstupné: 4 EUR ~ www.divadlonahambalku.sk

19.00 h   KD    

DIVADLO NA HAMBÁLKU:
Vlado Zetek ~ Stálo ti to zlato za to?

10.00 h   KD

Predstavenie určené pre školy.

ŠTÚDIO MLADÝCH
DNH: Radúz a Mahuliena 

17.00 h   SD

Vstupné ľubovoľné.

LDO ZUŠ: Bratia Čapkovci
~ Adam Stvoriteľ 

Vstupné ľubovoľné.

ŠTÚDIO MLADÝCH
DNH: Radúz a Mahuliena 

19.00 h   KD  

21.00 h   SD

Vstupné: 8 EUR.

DIVADLO O. BELEŠOVEJA Z. MARTINKOVEJ:
Oľga Belešová, Zuzana
Martinková-Znášiková
            a Michaela
              Štefankovičová              ~ Baby na
               palube

10.00 h   pred SD

Divadlá pre deti. Tvorivé dielne a hry.

Improliga pre malých hercov.

Výtvarno-divadelný park

17.00 h   SD

Vstupné: 4 EUR ~ www.divadlo-bretislav.cz

DIVADELNÍ SOUBOR
BŘETISLAV Břeclav:
Martin McDonagh
~ Mrzák Inishmaanský

19.00 h   KD

Vstupné: 6 EUR ~ www.dohousli.cz

DO HOUSLÍ:  Michaela 
Doleželová, Roman Vencl
~ Když se zhasne

21.00 h   SD

Vstupné dobrovoľné.
www.invivomusic.eu

IN VIVO
+ Improliga

15.00 h   KD   
PREŠPORSKÉ DIVADLO: Končerto dy komediánty

16.00 h   SD   

Stretnutie s úspešnými malackými
recitátormi. 

Veršobranie

18.00 h   KD   

Vstupné: 4 EUR.
www.zahorackedivadlo.sk

ZAHORÁCKE
DIVADLO Senicaa DIVADLO
SVATOPLUK Hodonín:Stano Šubík ~ Osudyjedného vinára

20.00 h   SD   

Vstupné: 8 EUR.
www.tulavedivadlo.sk

TÚLAVÉ DIVADLO: 
Jakub Nvota
~ Túlavý večer

Otvorenie súťaže o najlepšieho detskéhodiváka Divadelnej sezóny 2012/13.Vstupné: 3 EUR.

10.00 a 14.00 h   KD   

Predstavenia určené pre MŠ a ZŠ.

PREŠPORSKÉ DIVADLO: Končerto dy komediánty

19.00 h   KD   

Vstupné: 
13 EUR.

SQUAT: Zoltan Egressy 
~ Rozhodcovia

elelelelelelelellelelelelellllelleleleleeleeeeeelelllelnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnnýýnýnýnýýnýnýnýnýnýnýnýnýnýnýýý p pp p ppp ppppp p p pppppppp p pp     pp  ppararararararararararaarararararararrararaaaraaaraaaraaraaaa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
161616161616616161616161616161661616166161616166666666.000.0.0.000.00000.00.00000000000000 0 000000000 00000000 hhhhhhhhh hhhhh hh h hhhhhhhh   SDSDSDSDSDDDDDSDSDSDSDSDDSDSDDSDSDDDSDDSDDSSS    
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Mestské centrum kultúry a Divadlo na hambálkupozývajú na

Permanentka: 25 EUR (platí na všetky predstavenia
okrem SQUAT: Rozhodcovia). Vstupenky si môžete kúpiť
v predpredaji od 4. 9. 2012 v pokladni Kultúrního domečka
už 2 h pred filmovým predstavením.

Zejdeme sa na hambalku 2012_plagat A4_press.indd   1 8/22/2012   8:02:35 AM

Zaujímalo nás, či oproti minulému 
roku stúpla návštevnosť a či sa chys
tajú aj nejaké novinky. „V prvom rade 
môžeme povedať, že sa hrá väčší po
čet predstavení, a tým narastá aj po
čet návštevníkov,“ hovorí riaditeľka 
MCK J. Zetková. V roku 2011 v obdo
bí január až jún navštívilo 147 pred
stavení 6370 návštevníkov. V  tomto 
roku sa na 203 predstaveniach zabá
valo 9300 návštevníkov. Priemerne si 
príde do malackého kina vychutnať 
film 46 divákov.

Podľa slov riaditeľky MCK J. Zet
kovej sa v  roku 2011 hralo približne 
24 predstavení mesačne. Dnes už to 
býva aj 33. Od digitalizácie sa zmenil 
aj premietací plán kina. Oproti minu
loročným štyrom či piatim predsta
veniam za víkend sa ich teraz premie
ta aj osem. Filmy sa v malackom kine 
premietajú v  deň slovenskej pre
miéry a  potom opakovane po  2–3 
týždňoch. Predtým sme boli zvyknu
tí, že sa filmy do nášho mesta dostali 
až po štyroch či šiestich týždňoch.

Zdigitalizované kino Záhoran te
da naberá čoraz viac na  atraktivite.  
Riaditeľka MCK má však v  talóne 
i ďal šie plány jeho využitia. „Pripravu
jeme alternatívny program, záznam 
z Metropolitnej opery, záznam hoke
jových prenosov či koncertov,“ hovo
rí J. Zetková. 

„Cez leto sa nám osvedčilo det
ské megakino (utorky 17.00 a štvrt
ky 11.00), ale máme aj ďalšie nápa
dy ako pravidelné senior kino (po
poludňajšie kino pre dôchodcov 
za dobrú cenu) či dopoludňajšie ba
by kino (mamičky s kočíkmi), počas 
ktorého by bol zvuk tlmený a  bolo 
by zapnuté slabé svetlo,“ prezradila 
J. Zetková. 

„V  súčasnosti sme stále vo fáze 
hľadania modelu fungovania zdigi
talizovaného kina Záhoran,“ priznáva  
J. Zetková. Má však pri sebe skvelý 
tím šikovných a  tvorivých pracovní
kov, a tak sa na novinky môžete tešiť 
už čoskoro.  

N. Slobodová

 Ľudo Zúbek  sa narodil 
 pred 105 rokmi

Jar Adely Ostrolúckej – známy, neo byčajne zaujímavý a sugestívne 
napísaný životopisný román o Ľudovítovi Štúrovi a jeho veľkej, no ne-
naplnenej láske k šľachtickej dcére Adele Ostrolúckej, nám vždy pri-
pomenie me no jeho autora Ľuda Zúbka. Známy spisovateľ sa narodil 
v Malackách 12. júla 1907.
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Charitatívne podujatie prichá-
dza na pomoc deťom. Spoloč-
nosť Krištáľové krídlo za pomo-
ci partnerov pripravuje II. roč-
ník charitatívneho po dujatia 
Pomôže celé Slo vensko, ktoré 
vyvrcholí 9. septembra Krištá-
ľovou rallye a benefičným kon-
certom v Skalici.

„Tento rok sme sa 
rozhodli, že bu
deme po máhať 
deťom. Stačí cho 
diť s  otvorenými 
očami a  vidíme 
dosť smutných 
miest, dosť ne
šťastných ľudí, 
ktorým môže
me dennoden
ne po máhať. 
Minulý týždeň 
som navštívila 
Detskú fakult
nú nemocnicu 

na  Kramároch, aby 
som vi dela konkrét
ne prípady de tí, ktoré 
sú liečené a musia byť 
opero vané najneskôr 
do  dvoch rokov. Nie

ktoré deti sa rodia s  metabolickým 
poškodením mozgu alebo inými me
tabolickými poruchami, ktoré majú 
neskôr za následok, že tieto deti nie 
sú úplne spôsobilé robiť určité pro
fesie, majú zhoršenú sociálnu adap
tabilitu v  spoločnosti. O  tieto deti 
sa starajú občianske združenia, kto
ré robia všetko pre to, aby sa z nich 
stali deti, ktoré nebudú úplne závis
lé od  druhých. Toto sú témy, ktoré 
otvárame práve týmto naším pod
ujatím, a  ja si želám, aby sme neza
tvárali oči, aby sme aj my pomáhali 
takýmto združeniam a  ľuďom, ktorí 
chcú pomôcť,“ povedala riaditeľka 
spoločnosti Krištáľové krídlo Mária 
Vaškovičová.

Prvý benefičný koncert Pomôže 
celé Slovensko sa konal 17. júla 2010 
a  zbierka bola vtedy organizovaná 
pre ľudí postihnutých povodňami 
v roku 2010. Vyzbieralo sa 400tisíc €.

 
Rallye historických vozidiel
V nedeľu 9. septembra o 11. hodi

ne vyštartuje z Bratislavy kolóna his
torických vozidiel, ktorých posádka
mi budú známe osobnosti sloven
ského kultúrneho, športového a spo
ločenského života. Trasa historických 
vozidiel povedie cez Záhorskú Bys
tricu, Malacky, Studienku, Bor ský Mi
kuláš, Senicu, Radošovce a Holíč do  
cieľového miesta, ktorým je jezuit
ský Kostol sv. Františka Xa verského 
v  Skalici. V  ňom sa večer uskutoční 
benefičný koncert Pomôže celé Slo
vensko. Na koncerte bez nároku na  
honorár vystúpia napríklad Helena 
Vondráčková, Jana Kirschner, Peter 
Cmorik, Gabriela Gunčíková, skupiny 
No Name, Fragile či Metalinda a ďalší 
umelci.

Klaksón ako symbol
Program, ktorý na jeseň spojí Slo

vensko, chce získať finančné pro
striedky pre vybrané dobrovoľné ne
ziskové organizácie, ktoré zabezpe
čujú starostlivosť o deti s úprimnou 
snahou a  presvedčením dať ich ži
votom zmysel a nádej. Zá roveň chce 
prispieť Detskej fakultnej nemocnici 
v Brati slave, ktorá začala v roku 1993 
budovať Centrum dedičných meta
bolických porúch na Slovensku. 

Symbolom pomoci pri tejto be
nefičnej akcii bude klaksón. Zakú
pením klaksónu Pomôže celé Slo
vensko prispejú občania na  pomoc 
tých najmenších a  najbezbrannej
ších. Prispieť mô žete akoukoľvek su
mou. Klaksón je zároveň vstupenkou 
na  benefičný koncert na  námestí 
pred jezuitským kostolom v Skalici.

Malacky
Klaksón si môžete kúpiť aj v Ma

lackách v TIKu, MCK, kine, v kaštie
li a  v  recepcii mestského úradu. Pri 
príležitosti prejazdu Krištáľovej ral
lye cez Malacky pripravuje mesto aj 
sprievodný kultúrny program, o kto
rom vás budeme informovať. 

Čítajte www.malacky.sk!
-ts-

POZÝVAME VÁS

ORGANIZÁTORI

II. ROČNÍK
POD ZÁŠTITOU OSOBNOSTÍ  
KRIŠTÁĽOVÉHO KRÍDLA

Bratislava – Skalica  
9. septembra 2012
od 11.00 do 22.00 hod. 

´ˇ , ´ ´

HLAVNÍ ORGANIZÁTORI

 Malacky súčasťou Krištáľovej rallye

Bratislava 
Sheraton

Skalica –
Jezuitský kostol

sv. Františka
Xaverského

Záhorská
Bystrica 

Stupava

Malacky

Studienka

Lakšárska
Nová Ves 

Borský
Mikuláš 

Senica

Radošovce

Holíč

http://www.malacky.sk/
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Dodatočne blahoželáme
augustovým jubilantom
80 – Božena Jerigová, Má
ria Kurová, Cecília Osuská;  

85 – Oto Kad lí ček, Jozef Šrútek, Jozef 
Tulek, Valéria Vavríková; 90 – Štefá
nia Poláková; 91 – Mária Kalužáková;  
92 – Anastázia Beňová, Šte fan Sedlák

Vítame medzi nami
Natália Polakovičová, *18. 6.; 
Oliver Štangler, *3. 7.; Sára 

Mo ravčíková, *29. 7.; Daniel Klempa, 
*31. 7.; Max Jagelka, *6. 8.; Natália Šta
jerová, *9. 8.; Sofia Dudášová *10. 8.

Povedali si áno
Jaroslav Ambrózai – Jana 

Marošníková; Miroslav Kordoš – Zu
zana Prokopová; Martin Jursa – Eva 
Vargová; Štefan Kadlic – Adriana Ve
selá; Daniel Landl – Ja na Klimentová; 
Lukáš Gold schmidt – Lenka Madová; 
Daniel Hnyk – Veronika Javorní ková; 
Igor Obselka – Monika Poláko vá; 
Stanislav Bartalský – Dana Havlíko
vá; Slavomír Pollák – Jana Bobáková; 
Eduard Myslovič – Lenka Slezáková

Nie sú medzi nami
Anna Gašparová, Kostoliš
te, *1957; Miroslav Vasek, 
Zá horská Ves, *1957; Šte

fan Šprinc, Kuchyňa, *1930; Hele
na Štetinová, Závod, *1930; Anna 
Kunšteková, Sekule, *1936; Štefan 
Vida, Závod, *1920; Július Pavlov, 
Malacky, *1921; Vilma Sabolová, 
Ma lacky, *1940; Václav Kalanka, 
Ma lacky, *1927; Zuzana Jurčíková, 
Vysoká pri Morave, *1924; Franti
šek Gál, Stu pava, *1948, Helena Or 
 lická, Igram, *1929; Anna Lichtne
rová, Bra tislava, *1924, František  
Brichta, Malacky, *1938; Malvína 
Šišovičová, Malacky, *1940; Anna 
Mathe son, Malacky, *1923; Mária 
Belicová, Rohožník, *1926; Ernest 
Jančárek, Malacky, *1957; JUDr. Ju
raj Kadlec, Malacky, *1927; Bernard 
Martinec, Jakubov, *1937; Franti
šek Spusta, Láb, *1956; Katarína 
Schvalierová, Malacky, *1923; Júlia 
Štvrtecká, Malacky, *1958; Terézia  
Kollerová, Kuchyňa, *1937; Stani
slav Pastorek, Malacky, *1965; Fran
tišek Sucha, Zohor, *1944; Libuša  
Doskočilová, Malacky, *1929; Ladi
slav Ivanič, Malacky, *1946; Milan 
Gabriš, Stupava, *1942; Michal Sta
nek, Závod, *1957; Mária Štefano   
vi čová, Zohor, *1936; Berta Julé
nyiová, Malacky, *1929; Mária Gal
bová, Pernek, *1952; Ján Šipka, Ma
lacky, *1944; Dušan Kovács, Malac ky, 
*1963; JUDr. Jana Poláková, Malac
ky, *1946; Vlasta Spustová, Malac
ky, *1928; Ján Vi lem, Malacky, *1939; 
František Hav lík, Malacky, *1923; 
Ladislav Kroupa, Malacky, *1934; 
Anna Vallová, Borský Sv. Jur, *1935; 
Gizela Novotová, Malacky, *1923; 
Miloslav Behúl,  Malacky,  *1948

Odišiel si bez roz
lúčky. Tak veľmi si 
chcel žiť, no choro
ba to nechcela do
voliť. Nedá sa ťa zo
budiť a tak veľmi by 
sme chceli. Už len 
môžeme k Tebe prísť a sviecu zapáliť. 
V júli sme si pripomenuli 7. výročie,  
čo nás navždy opustil manžel a krst
ný otec Milan Kuklovský z  Mala
ciek. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S  láskou a úctou 
spomínajú manželka Otília a  krst
ňatá Peter, Alenka a Michal.

1. 7. uplynuli 4 ro
ky, čo nás opusti la 
naša drahá Jan ka  
Kupcová. Zároveň  
sme si 6. 7. pri po
menuli výročie 60. 
narodenín. S  láskou 

vrúcne spomínajú manžel Milan 
s rodinou. Kto ste ju poznali, spomí
najte s nami.

11. 7. uplynulo 10 
ro kov, čo nás na
vždy opustil vo ve
ku 64 rokov man
žel, otec, starý otec 
a svokor Jozef Je
žek.
S láskou spomínajú manželka Marta 
a synovia Jozef, Milan a Dušan s ro
dinami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku.

Do tmy sa zapáli 
kahanec nádeje, do 
duše boľavej spo
mienky naleje.
12. 7. uplynulo 5 ro 
kov, čo nás opustil 
Miroslav Kramár. 
S láskou spomínajú manželka a syn 
Lukáško.

13. 7. uplynul rok, čo 
nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko 
Zdenek Šlesárik.
S  úctou a  láskou 
spomínajú manžel
ka, deti s  rodinami 

a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Život Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, ale 
v našich srdciach bu
deš stále žiť.
20. 7. uplynulo 10 ro
kov, čo nás navždy  
opustila Štefánia 

Jurkovičová z  Malaciek. S  láskou 
a úc tou spomínajú manžel a dcéry 
Gabriela a Eva s rodinami. Kto ste ju 
po znali, venujte jej tichú spomienku. 

21. 7. sme si pripo
menuli 5 rokov, čo 
nás navždy opusti
la Lýdia Wolfsber
gerová z  Malaciek. 
Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú 
spomienku. S  láskou a  úctou spo
mínajú manžel Viliam, dcéra Lýdia 
a syn Miroslav s rodinami.

Odišiel si do ne
známa, odkiaľ niet 
návratu, no v  na
šich srdciach bu
deš stále  žiť. 
3. 8. sme si pripo
menuli 9. výročie 

úmrtia nášho drahého otca Otta 
Danihela. S láskou na neho spomí
najú dcéra Lenka, syn Boris, sestra 
Helena a ostatná rodina. 

Ty si našla pokoj 
v  duši, nám smútok 
srdce búši. Keď pla
mienok sviečky do
hára, do ticha spo
mienka sa vynára. 
Tak stráž našim de
ťom každý večer sníček, veď Ty si pre 
nich najvzácnejší  anjeliček. 
4. 8. sme si pripomenuli 5. výročie 
úmrtia našej drahej mamy, bab
ky a  prababky Žofie Sedlákovej. 
S  láskou spomínajú dcéra Zuzka, 
vnučka Barborka a  nevesta Ľubka 
s rodinou.

Utíchlo srdce, utí
chol hlas, mala si 
rada život a  všet
kých nás. Hoci si 
odišla a niet Ťa me
dzi nami, v  našich 
srdciach zostaneš 

stále s nami. Už len kytičku kvetov na 
hrob môžeme Ti dať a s veľkou láskou 
na Teba spomínať. 
Na Ruženku Blechovú pri príleži
tosti jej nedožitých 54 rokov (8. 8.) 
s láskou a úctou spomína celá rodi
na.

Číslo 8 bolo Tvoje  
šťastné číslo. 8. 8.  
si nám odišiel na
vždy. Už 7 rokov 
bolesť v  srdci má
me a stále na Teba 
spomíname. 

Šťastné číslo zostalo v jednom oka
mihu prekliate pre nášho syna, bra
ta, švagra, krstného, bratranca, sy
novca, vnuka a kamaráta Mirosla
va Kimličku z  Malaciek. Nikdy na 
Teba nezabudneme, synček!

Klub filatelistov ZSF 52–32, 
MCK, Centrum voľného času, 
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky

Vás pozývajú na

ZBERATEĽSKÉ 
BURZY
stretnutia 
zberateľov všetkých 
zberateľských 
odborov
známky, mince, bankovky, pohľad
nice, telefónne karty, kalendáriky, 
pivné su veníry, starožitnosti, figú
rky z kindervajíčok, hokejové kar
tičky, odznaky a pod.

15. septembra, 
1. decembra 
od 8.00 do 12.00 h
v ŠJ ZŠ Dr. J. Dérera,
Ul. gen. M . R. Štefánika 7 
v Malackách 
(parkovisko v školskom dvore)

K  ďalšej Tvojej ži
tia púti jedným tó
nom srdcia vravia, 
jedným hlasom 
že láme Ti veľa sily, 
šťastia, zdravia.
Všetko najlepšie 

k  ži votnému jubileu prajú Joze
fíne Galbovej priatelia Kunáko
vá, Štros, Nováková, Hutníková 
a Adamovičová.

SPOMIENKY

BLAHOŽELáME

MALACKá MATRIKA
OD 25. 6. DO 22. 8. 2012

Prázdniny skončili a všetci, kto
rým záleží na mladej generá
cii a na sebe, rozmýšľajú, ako si 
uspo riadať svoj voľ ný čas.

Mnohí si začínajú uve
domovať, že je nesmierne 
dôležité, aby voľný čas na
dobudol na sebarealizujú
cej hodnote. Dominanciu 
počítačov musí vyvážiť šport, ume
lecká činnosť či remeselnícke zruč
nosti. CVČ v  Malackách v  novom 
škol skom roku opäť ponúka bohatú 

ponuku krúžkov a klubov z minulého  
roka doplnenú o novinky, ako sú výro
ba šperkov a ozdobných predmetov, 
cyklistický krúžok, turistika za pozna

ním, výroba kerami ky, počí
tačová grafika, hob by klub, 
muzikálovodrama tický a  i.  
Kompletný zo znam krúžkov  
uverejní me v  Malackom 
hla se č. 15 a  nájdete ho aj  

na webovej stránke CVČ už od  po
sledného augustového týž dňa. Ponu
ka je určená deťom a mládeži, rodi
čom aj starým rodičom.        cvč

Srdečne ďakujeme dlhoročnej 
člen ke Aničke Kratochvílovej. 
Po 15 rokoch aktívnej činnosti vo 
výbore OZ Zlatý vek odchádza zo 
zdravotných dôvodov. Ďakujeme 
a  prajeme jej do ďalšieho života 
veľa pohody a lásky.

Za členov a výbor Zlatého veku
MUDr. Juraj Balogh 

• Predám funkčný cirkulár železnej  
kon štrukcie na 4 kolesách, píla z kva
lit nej ocele, v Borinke. Cena 120 € príp. 
dohodou. Kontakt: 0918 74 35 73
• Hľadám 2-i. byt v MA vhodný pre dô
chodcu do 53 000 €. 

Kontakt: 0903 82 26 53
• Kúpim menší stav. pozemok – MA, 
Kos tolište, so všetkými IS. 

Kontakt: 0905 932 104
• Predám 3-i. dom, Pl. Štvrtok. RK ne
volať! Kontakt: 0903 48 78 82
• Od septembra pripravím vaše dieťa 
na monitor z matematiky, doučujem 
žiakov ZŠ od 5. do 9. ročníka. Volať po 
18.00 h. Kontakt: 0911 36 00 52
• Glazúrovanie vaní – 0905 98 36 02

POďAKOVANIE

DROBNá INZERCIA

ZUŠ vytvára podmienky pre ak
tívnu umeleckú činnosť žiakov v čase 
mimo vyučovania. ZUŠ je základným 
pilierom pre žiakov, ktorí sa ume
niu rozhodli venovať profesionálne. 
Pripravuje záujemcov na  prijímacie 
skúšky na  stredné a  vysoké školy 
umeleckého zamerania na všetkých 
odboroch. Žiaci získavajú ocenenia 
aj na celoslovenských a medzinárod
ných súťažiach. Pravidelne účinkujú 
na koncertoch, predstaveniach, ver
nisážach a  svojimi vystúpeniami sa 
podieľajú aj na  spoločenskokultúr
nych akciách mesta nielen doma, ale 
aj v zahraničí. 

ZUŠ v Malackách zabezpečuje vy
učovanie pre všetky vekové skupiny 
v štyroch odboroch: hudobný (HO), 
výtvarný (VO), tanečný (TO) a literár
nodramatický (LDO). V  minulom 
škol skom roku úspešne ukončilo 
roč ník 672 žiakov, najviac ich bolo 
na výtvarnom a hudobnom odbore. 
Záujem o štúdium na škole každým 
rokom vzrastá. Škola sa snaží vychá
dzať potrebám študentov, čomu 
na svedčuje širokospektrálny výber 
v jednotlivých odboroch.

V  HO sa žiak naučí počas štúdia 
nielen ovládať hru na  hudobný ná
stroj, ale získa aj všestranný rozhľad 
v hudobnom umení, hlasovej výcho
ve a speve. Ponuka možnosti štúdia 
na HO je naozaj pestrá. Výber je mož
ný z  týchto hudobných nástrojov: 
zobcová flauta, priečna flauta, saxo
fón, klarinet, trúbka, husle, gitara, kla
vír, keyboard, akordeón. 

VO sa sústreďuje na výtvarný pre
jav a  individualitu žiaka. Počas štú
dia sa žiak oboznamuje s  rôznymi 

technikami výtvarného umenia ako 
kresba, maľba, modelovanie, ilustrá
cie a dekoratívne činnosti. Žiak na vý
tvarnom odbore prejde základnými 
výtvarnými disciplínami, kompozič
nými a analyzačnými interptretácia
mi výtvarných diel až k smerovaniu 
vlastnej tvorby.

TO podporuje zdravý rozvoj die
ťaťa,  kultivuje pohyby tela, a  snaží 
sa dosiahnuť maximálnu umelecko 
tanečnú úroveň. Žiak sa zoznámi 
s rôznymi žánrami a technikami v po
hybovej príprave, klasickom, moder
nom, ľudovom, džezovom, kreatív
nom, scénickom a  charakterovom 
tan ci, gymnastike a tanečnej praxi. 

LDO zahŕňa pohybové, rečové, 
prednesové a  tvorivé činnosti, ktoré 
sa prehlbujú prostredníctvom vyučo
vacích predmetov ako dramatická  
príprava, dramatika a slovesnosť, po
hyb, štúdium rolí a  umelecký pred
nes, práca v kolektíve, hudobná a hla
sová príprava, základy dramatickej  
tvorby, dejiny dramatickej tvorby, 
dramatika s bábkou a slovesnosť. Vý
chova a vzdelávanie smerujú ku kul
ti vovanému rečovému prejavu a  ko
munikácii v medziľudských vzťahoch. 
ZUŠ oznamuje rodičom a  žiakom 
školy, že otvorenie školského roka 
2012/2013 bude 3. 9. o 15.00 h.
Výtvarný a  literárnodramatický 
odbor v  budove Synagógy. Hu
dobný a  tanečný v  budove ZUŠ, 
Záhorácka 1918. Zápis novoprija
tých aj už navštevujúcich žiakov 
ZUŠ bude 3. 9. od 15.00 do 17.00 h  
a 4. 9. od 13.00 do 17.00 h u tried
neho učiteľa. 

zuš

ZUŠ v Malackách 
otvára nový 
školský rok 

Základná umelecká škola v Malackách ako jediná v okrese umožňu
je štúdium vo všetkých štyroch odboroch. Vyučovanie sa realizuje  
v dvoch budovách na Záhoráckej ulici 1918 ( hudobný a tanečný od
bor) a v budove synagógy ( výtvarný a literárnodramatický odbor).

NOVINKY V CVČ
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Dvojčlenná expedícia, ktorej 
účast níkom bol aj člen turistic-
kého oddielu TJ Strojár Malac-
ky Miloš Kuchárek, navštívila 
v dňoch 3. 6.–1. 7. tri štáty Juž-
nej Ameriky – Argentínu, Chile 
a  Bolíviu. Cieľom pobytu v  Ar-
gentíne a Chile bolo aklimatizo-
vať sa na hlavný cieľ expedície – 
výstup na druhý najvyšší vrchol 
Bolívie Illimani 6450 m n. m. 
Po svätná hora indiánov sa v ich 
jazyku v preklade nazýva Zlatý 
orol a je najvyššou horou poho-
ria Kráľovské Kordillery. Masív 
má päť vrcholov a  najvyšším 
z nich je južný vrchol, ktorý bol 
aj cieľom expedície.

Aklimatizácia sa začína návštevou 
najväčšieho systému vodopádov 
sve ta Iguazú, ktoré tvoria hranicu 
me dzi Argentínou a Brazíliou. Vo vše
obecnosti sa Iguazú považujú za naj
krajší prírodný div Južnej Ameriky. 
Národné parky vytvorené na brazíl
skej a  argentínskej  strane vodopá
dov ochraňujú subtropický prales 
a ži vočíšstvo v ich okolí. 

Na  severozápadných hraniciach 
Ar gentíny a Chile sa začína najsuch
šia púšť sveta Atacama. Na  chilskej 
strane tejto púšte vystupujú účast
níci expedície až do 4500 m n. m. Vo 
výškach nad 4000 m n. m. pobudli 
v púšti dlhší čas, čo malo rozhodujúci 
význam pri výstupe na Illlimani. Ne
vyskytli sa pri ňom žiadne nepriazni
vé vplyvy extrémnej nadmorskej výš

ky na ľudský organizmus, čo svedči
lo o veľmi dobrej aklimatizácii.

Ráno 27. 6. stoja obaja účastníci  
po  nočnom výstupe na  južnom vr
chole Illimani. Je silný vietor, ale sl

neč né počasie. Ich výstup viedol  
západným hrebeňom. Obtiažnosť 
bola hodnotená ako II/PD,50° Zá
padoalpskej stupnice obtiažnosti. 
Nasleduje rýchly zostup a  presun 

do  hlavného mesta Bolívie La Paz. 
Odtiaľ už účastníci letia späť na Slo
vensko cez Limu, Madrid a Mníchov.

Text, foto: 
MILOŠ KUCHÁREK

V Kráľovských horách Bolívie – Illimani 2012

Vodopády IguazaNa vrchole Illimani

Illimani

Výstupu sa   tento rok zúčastnilo 
vy še osemdesiat záujemcov z Mala
ciek i okolia. Mnohí využili i možnosť 
prepravy autobusom, ktorý zabez
pečili organizátori. Výstup sa usku
točňuje pod záštitou mesta Malac
ky a obce Kuchyňa, v katastri ktorej 
sa práve Vysoká nachádza. Určite aj 
preto medzi účastníkmi nechýbal 
sta rosta tejto obce Róbert Bujna. 

Organizátormi podujatia sú Komi
sia pre vzdelávanie, mládež a  šport 
MsZ v Malackách, Mestské centrum 
kultúry a MO Matice slovenskej v Ma
lackách. 

Veková rôznorodosť účastníkov 
výstupu bola pozitívnym signálom 
organizátorom, že o  hory majú zá
ujem všetky vekové kategórie. Naj
mladším účastníkom bola dvojročná 
Pavlínka Hanzalíková z Malaciek. Naj
starším účastníkom bol tiež Malačan 
Anton Putek, ktorý vďaka svojej dob
rej kondícii vystúpil na vrchol Vysokej 
ako 77ročný. Na vrchole nechýbalo 

tradične skupinové fotografovanie, 
ako aj zápis do vrcholovej knihy.

 Všetci, ktorí absolvovali výstup, 
boli odmenení peknou účastníc
kou kartou, na ktorej bola fotografia 
Zuzky Krajčírikovej. Jej pamiatku si 
účastníci výstupu pripomenuli po
ložením symbolickej kytičky kvetov 
a minútou ticha pri pamätnej tabuľ
ke na Vysokej.

Keďže šlo o jubilejný ročník podu
jatia, pripravili malackí filatelisti pre 
účastníkov výstupu možnosť si zakú
piť korešpondenčný lístok s potlačou 
k tejto akcii a poslať pozdrav svojim 
známym a kamarátom. Lístok vyšiel 
v  očíslovanom náklade 100 kusov. 
Nepredané kusy si bude možné za
kúpiť na zberateľskej burze 15. sep
tembra. 

Na  spiatočnej ceste potešila 
účastníkov výstupu možnosť opeka
nia a ochutnania si studenej prame
nitej vody z  našich Malých Karpát, 
čo všetci využili. Spokojní so svojím 
turistickým výkonom, no mnohí una
vení, čakali na  Vývrate na  autobus, 
ktorý ich priviezol pred športovú 
ha lu Malina. Domov sa rozchádza
li s  predsavzatím, že o  rok sa opäť 
stretnú a nezabudnú zavolať i svojich 
známych a kamarátov.

ANTON PAŠTEKA
Foto: M. Mráz

Jubilejná Vysoká
Prvú nedeľu po  Zuzane sa uskutočnil v  poradí už piaty ročník Záhoráckeho výstupu na Vysokú. Ter-
mín výstupu určuje práve meno Zuzana, pretože myšlienka výstupu vznikla na  uctenie si pamiatky 
Zuzky Krajčírikovej, mladej dievčiny z Malaciek, ktorá bola nadšenou turistkou a mala rada hory, zvlášť  
Vyso kú, ktorú máme my Záhoráci možnosť obdivovať za pekného počasia každý deň.

  Gejzíry v púšti Atacama
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Cyklomost do Rakúska 
je sprejazdnený, 
konal sa tam piknik

Cyklomost ponad Moravu v Devínskej Novej Vsi síce oficiálne otvoria 
v septembri, sprejazdnený však bol 11. 8. V ten deň sa tam zároveň 
konal prvý zo série piknikov PikNik&Bike. ide o jedinečný projekt, 
ktorý organizuje Bratislavská župa pre obyvateľov hlavného mesta 
a regiónu. Jeho cieľom je spojenie cyklistiky s aktívnym relaxom.

Slováci s Malačanom Tomášom 
Gelingerom v bráne vybojovali 
v kyjeve striebornú medailu.

Po riadnych futbalových majstrov
stvách Európy sa v Kyjeve po prvý raz 
konali aj ME vo futbale diabetikov 
DIAEURO 2012. Organizáciu doras te
neckých majstrovstiev sveta, na kto
rých k zisku jednej striebornej a  jed
nej zlatej medaily v  tíme SR prispel 
ako bran kár aj Tomáš Gelinger z Ma
laciek, má tradične na  svojich ple
ciach Švajčiarsko. Teraz sa po  prvý 
raz (popri riadnych ME) konala súťaž 
mužovdiabetikov na  Ukrajine. Slo
vákom uniklo víťazstvo o  chlp, keď 
s  Chorvátmi nepremenili poslednú 
penaltu. A Tomáš bol opäť pri tom!

Najtesnešie, ako sa dalo

Tesný únik zlata prináša so sebou  
veľké emócie a my sme Tomá ša ne
chali hovoriť: „Veľmi sme chceli vy  hrať. 
Bola v tom únava, nejaké zra  nenia, ja 
som mal narazený la keť a  finále sa 
hralo o 10.00 h v 35stupňových ho
rúčavách. Zlato nám unik lo najtes
nejšie, ako sa len dalo. Pred finálo
vým zápasom sme toho už mali dosť 
fyzicky aj psychic ky. Hralo 8 tímov, 
najprv 2 sku  piny po 4 tímoch systé
mom každý s každým. Odohrali sme 
v  skupine 3 zápasy. S  Poliakmi sme 
vyhrali 10:0, s  víťazmi majstrovstiev 
Chorvátmi sme remizovali 1:1 a zápas 
s Talianskom o postup sme uhrali 2:1. 
Mali sme s nimi rovnaký počet bodov, 
no vďaka lepšiemu skóre sme vyhrali  
ce lú skupinu.“ Semifinále sa hralo krí
žo vým systémom – prvý z jednej sku
piny hral s druhým z druhej skupiny. 
Chorváti vyhrali nad domácou Ukra
jinou 3:1 a slovenské mužstvo sa po
staralo o niečo nevídané, keď doslova 
prevalcovalo Kazachstan sedemnás
timi gólmi (17:0)!

Vo finále nepremenili šance

Na finálový zápas si brankár spo
mína takto: „Na  začiatku sme mali 
pre vahu a dosť šancí. Strelili sme pr vý 
gól a vtedy Chorváti začali viac úto
čiť. Boli veľmi dobrí na  lopte, a  naj
mä skúsení – niekoľko futsalistov  
a hráčov 2. a 3. národnej futbalovej  
ligy. Na malom ihrisku výborne zvlá
dali protiútoky. Do polčasu vyrovna
li 1:1 v  úvode 2. polčasu strelili gól 

po našej nevyužitej šanci, keď sa lop
ta odrazila a  dali vydúci gól na 2:1. 
Naši pred koncom vyrovnali na 2:2. 
Mali sme aj smolu, viackrát sme trafili 
žŕdku alebo brvno. Potom sa kopali 
penalty, bez predĺženia. Z  každého 
tímu 5 hráčov zo 6 metrov. V druhej 
sérii náš hráč nedal, čím sa súper do
stal do  výhody, ale ďalšiu som im 
chy til, takže opäť bol stav vyrovnaný. 
Tak to bolo až do poslednej penalty – 
ktorú sme nedali.“

Zmenené pravidlá 
a horšia organizácia

Kyjevskí organizátori nedbali na   
doterajšie zvyklosti a  oproti dekla
rovanej hre na  štadióne oficiálnych 
futbalových majstrovstiev Európy 
napokon hrali úplne inde a v uprave

ných podmienkach. „Vo Švajčiarsku 
sme hrávali v  zostave 6 +1, tu 4+1, 
mali sme menšiu loptu, hádzanár
ske bránky a  viac sme sa nabehali. 
Na  olympijský štadión nás ani ne
pustili. Videli sme ho len spoza plota,“ 
vysvetlil Tomáš. Celkovo bolo podľa 
neho DIA EURO 2012 horšie zorgani
zované, ako sú zvyknutí zo Švajčiar
ska. Čo tam zabezpečoval tím asi 50 
ľudí, tu mali na starosti traja. „Okrem 
nás tam prileteli len Chorváti a poze
rali na nás ako na elitu z  iného sve

ta, ktorý si môže dovoliť taký luxus. 
Ka zachovia cestovali 2 dni vlakom 
a ostatní podobne... Prvý raz som sa 
medzi cudzincami cítil vo výhode, že  
som zo Slovenska. Prvý raz som to
tiž mal pocit, že Slovensko je vyspelý 
štát. Tu akoby sme sa vrátili do minu
losti. 

Svet okolo nás bol iný – ošarpa
ný. Organizovali sa tam večery pria
teľstva, spievali sme národné piesne, 
učili ostatných Hej, Macejko, ale aj 
dis kutovali o zdravotníckych témach. 
Uvedomil som si, že sme na tom lep
šie ako mnohí iní aj v zdravotníckej 
starostlivosti. U  nás veľa preplácajú 
poisťovne. Na Ukrajine je nedostatok 
inzulínu, Poliaci si sami preplácajú 
prúžky do glukomerov a ostatné vy
bavenie a v Kazachstane je toľko dia

betikov, že kontroly majú raz ročne. 
Ja chodím teraz 4 až 5krát ročne, 
de  ti každý mesiac. Skrátka Slovensko 
sme začali volať cukrovkárske Baha
my!“ Treba povedať, že aj účasť bola 
iná ako v minulosti. Odmietli ju An
gličania, Portugalci, ale aj reprezen
tanti Litvy. Hoci o politike sa chlapci 
nezhovárali, nie je vylúčené, že práve 
z  politických dôvodov. Ale to by už 
bola iná téma...

Tatiana Búbelová; 
foto: archív T. Gelingera 

Volejbalisti Strojára sa na začiat
ku letnej prípravy zúčastnili najväč
šieho českého antu kového turnaja, 
na ktorom tento rok štartovalo 46 
družstiev v  kategórii mužov. Tur na
jom prešli bez straty setu a  obhájili 
mi nuloročné víťazstvo. Organi zá tori 
odviedli opäť skvelú prácu a  poda
rilo sa im privítať aj prezidenta ČR  

Václava Klausa, ktorý kedysi volejbal 
aktívne hrával.

Konečné poradie: 1. Strojár Ma
lacky, 2. Nový Bor, 3. Valašské Mezi
říčí, 4. Sklenařice, 5. ABC Braník

Strojár Malacky reprezentovali: 
Šamulka, Lapin, V. Kuračka, Petro

vič, Baran, Rehák, libero Matušek
duš

Futbalové Me diabetikov 
DiAeURO 2012

„Projektom Piknik&Bike chceme 
podporovať aktívny rozvoj cyklistiky,“ 
povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Zámerom projektu je vytvoriť pra
videlne sa opakujúce piknikové po
dujatie v mesiacoch apríl–október na  
území Bratislavského kraja, ktorých 
cieľom je propagácia cyklotrás. Mies
ta podujatia sú podmienené blízkos
ťou cyklistickej trasy a ľahkou dostup
nosťou aj pre necyklistov. 

Počas prvého cyklopikniku pri no
vom cyklomoste v  Devínskej Novej 
Vsi bol pre cyklistov pripravený nie
len piknik, ale aj kultúrny program a 
program pre deti. Tento rok je pripra
vený ešte jeden piknik vo Vysokej pri 
Morave. Projekt Piknik&Bike sa nesie 
v dvoch rovinách. Prvou je komplet
ný servis, tzn. zapožičanie piknikové
ho koša (naplnený jedlom pre 4 oso
by a  nápojmi), deky, zabezpečenie 

obsluhy, program pre deti, profesio
nálny fotograf a súťaž. Tou druhou ro
vinou je kvalitná sezónna gastronó
mia, teda grilované špeciality a  ryby 
(pripravené na skutočnom grile), 
zeleninové šaláty, ovocie, domáce li
monády a čerstvé ovocné šťavy. „Po
dobne ako Župná jeseň, bu deme vy
tvárať tradíciu toho, že ľu dia si zvyknú 
chodiť aj s celými rodinami nielen za 
športom, ale aj za istým druhom re
kreácie,“ dodal župan Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj má 
v rámci svojej územnej pôsobnosti 40 
cyklotrás s celkovou dĺžkou 683 km. 
Najvýznamnejšie sú medzinárod
né cyklotrasy (Moravská, Dunajská 
cyklotrasa), ktoré ponúkajú nielen 
obyvateľom kraja, ale aj zahra nič
ným turistom využiť možnosti cyk 
 listiky a spoznávať zároveň krásy re
giónu „z bicykla“.        BSk

Organizátor:  Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ Ma
lacky

Spoluorganizátori:  ZŠ Dr. J. Dérera, CVČ, AD HOC, AC, ŠK, DHZ,   
SZTP – KZPDaM Malacky 

Termín: piatok 7. 9. 
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 – odo vzda  nie cien víťazom, žrebovanie cien
Kategórie: rodičia s deťmi
 žiačky 1.–2., 3.–4., 5.–6., 7.–9. ročník ZŠ

  žiaci 1.–2., 3.–4., 5.–6., 7.–9. ročník ZŠ
  dorastenky, dorastenci, ženy, muži

Propozície 29. ročníka
Večerného behu zdravia – Beh vďaky SNP

Trať meria asi 2000 m, 850 m tvorí asfaltový  
povrch – od Pamätníka SNP po zámockú brá
nu a  ďalej sa beží Zámockým parkom, kde 
je trať vyznačená. Cieľ je na atletic kej dráhe. 
V prípade potreby môže byť z technických prí
čin trasa upravená.
Prví traja z každej kategórie vyhrávajú diplom 
a vec nú cenu. Diplom a cenu získa i naj mladší 
a najstarší účastník behu. Každý pre tekár, kto
rý absolvuje trať, sa zúčastní žre bovania ďal
ších vecných cien. Po  predložení 3 účastníc
kych listov z rôznych ročníkov získa va prete
kár vecnú ce nu. Každý štartuje na  vlast né 
ne bezpečenstvo. Pri strate štar tovného čísla 
ale bo jeho nevrátení zaplatí pretekár 2 €.

Malačania obhájili  víťazstvo
na 59. volejbalovej Dřevěnici

SCk Záhorák Malacky 
v septembri

1.–2.  Regionálny zraz cykloturistov Záhoria v Jablonici – organizuje Klub slo
venských turistov v Jablonici 

9. Cyklovýlet na Kamzík – Bratislavským lesoparkom k TV vysielaču
16. Za folklórom do Podluží – Krojové hody a stavanie mája v Lanžhote.
23.  Putovanie za vínom na Pezinské vinobranie – lesmi a vinohradmi za vín

nymi slávnosťami
29.  Po stopách Márie Terézie – cyklotúra do Kopčian a Holíča na miesta späté 

s panovníčkou Uhorska
  Ak nie je uvedené inak, štartujeme od malackej synagógy. Na väčšinu trás 

od po rúčame trekkingové bicykle. Informácie o trasách môžete nájsť aj vo 
vývesnej skrinke pri cyklopredajni CYKLO S v Malackách na Radlinského ul.

	 www.sckzahorak.cykloturistika.com			•			sckzahorak@gmail.com
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