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ÚVODNÍK

Keď je koniec 
začiatkom
 Iba nedávno sme na titulnej stra-
ne Malackého hlasu písali „zazvonil 
zvonec a škole je koniec“. Dnes by sme 
mohli povedať to isté o  prázdninách. 
Aj vám leto tak rýchlo ubehlo? Ak áno, 
to znamená, že bolo pekné. A  v  na-
šom meste bolo aj bohaté na udalosti 
či novinky. Slávnostne sme otvorili 
skejtpark, zrekonštruovali časť mater-
ských škôl na Bernolákovej a Rakáren-
skej, začali sme budovať kanalizáciu, 
stavať komunitné centrum na Hlbokej, 
máme nové chodníky v  centre či prie-
chody pre chodcov. 
 Súhrn tých najdôležitejších a naj-
zaujímavejších udalostí za posledné 
týždne nájdete v  tomto čísle Malac-
kého hlasu. Venujeme sa aj novým 
priestorom mestského úradu, začiatku 
školského roka a  podujatiam, ktoré 
nás čakajú na jeseň. Takže leto sa síce 
končí, avšak zároveň sa začne jeseň. 
Aká bude, to vieme čiastočne ovplyvniť 
aj my sami. Priatelia, prežite príjemný 
zvyšok leta, aby vás jeseň našla dobre 
oddýchnutých a naladených. 

Ľ. Pilzová

Septembrové sviatky: zmeny vo vývoze odpadu
Keďže oba sviatočné dni, 1. a 15. september, pripadnú tento rok na štvrtok, budú určité zmeny vo vývoze 
komunálneho aj biologického odpadu a vo fungovaní zberných dvorov. 

KOMUNÁLNY ODPAD 
•	 pôvodný termín zberu zo štvrtka 
1. septembra sa presúva na piatok 
2. septembra 
•	 pôvodný termín zberu z piatka  
2. septembra sa presúva na sobotu 
3. septembra 
•	 termín zberu vo štvrtok 
•	 15. septembra platí

BIOLOGICKÝ ODPAD 
•	 1. septembra sa ruší zber biolo-
gického odpadu. Náhradný termín 
nebude, zber sa nenahrádza. Prosí-
me, aby ste bioodpad nevykladali 
pred domy.
•	 zber z 15. septembra sa pre-
súva na piatok 16. septembra 
– vtedy sa bude spred domov 

odvážať bioodpad

ZBERNÉ DVORY 
•	 1. septembra budú oba zberné 
dvory (Hlboká aj Partizánska) za-
tvorené

-TEKOS-

Začiatok školského roka 
v základných školách 
Školský rok 2016/2017 sa začína 
v pondelok 5. septembra. 
•	 ZŠ na Záhoráckej ulici
•	 prváci o  8. hodine v  školskej 
jedálni 
•	 ostatné ročníky (2. – 9.) o 9. ho-
dine vo svojich triedach
ZŠ Dr. J. Dérera 
•	 všetky ročníky o 8. hodine 
na školskom dvore. V prípade 
nepriaznivého počasia sa sláv-
nostné otvorenie školského roka 

uskutoční v jednotlivých triedach.
Spojená škola sv. Františka Assiského
•	 prvý stupeň základnej školy 
(1. – 4. ročník) o 8. hodine v kostole 
•	 druhý stupeň základnej ško-
ly (5. – 9. ročník) a  gymnázium 
o 8. hodine vo svojich triedach
ZŠ na Štúrovej ulici
•	 prváci o 8. hodine v átriu
•	 ostatné ročníky (2. – 9.) o 9. ho-
dine vo svojich triedach 

-red-

Škôlku na Bernolákovej
otvoríme 19. septembra
 Začiatok školského roka v MŠ 
Bernolákova sa začína v ponde-
lok 19. septembra. Dočasné roz-
delenie detí do ostatných eloko-
vaných pracovísk je k  dispozícii 
v MŠ Bernolákova, prípadne osob-
ne u zástupkyne riaditeľky Martiny 

Novotovej, kontakt: 034/772 20 78.
  Ostatné elokované praco-
viská materskej školy – Hviezdosla-
vova, J. Kollára, Rakárenská, Štú-
rova a Záhorácka – začínajú školský 
rok v pondelok 5. septembra. 

-MŠ-

TIK na novej 
adrese 
 Turisticko-informačná kancelária 
sa presťahovala. Svoje nové miesto 
má v budove Mestského centra kul-
túry na Záhoráckej ulici. 
 Zameranie TIK-u sa nemení: 
komplexné služby cestovného ru-
chu, sprevádzanie, faxovanie, ko-
pírovanie a  propagácia kultúrnych 
podujatí v meste a okolí. TIK sa špe-
cializuje na predaj publikácií a pro-
pagačných materiálov o meste Ma-
lacky, máp, pohľadníc a darčekových 
predmetov (o nových malackých su-
veníroch píšeme na strane 8). 
 Informácie pre návštevníkov 
sa poskytujú buď osobne alebo 
na telefónnych číslach 034/772 20 
91 a 034/772 23 87, prípadne mai-
lom na adrese tik@malacky.sk, 
webstránka: www.tik.malacky.sk.

-TIK- 

Nová adresa MsÚ
Mestský úrad Malacky 
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky 
telefón: 034 / 7966 100  

Mestský úrad vás privíta v nových priestoroch 5. septembra
Mestský úrad v Malackách má novú adresu. Na prelome augusta a septembra sa dokončuje posledná časť sťahovania tak, aby všetko bolo pripravené na „Deň 
D“, teda pondelok 5. september. Veríme, že pri návšteve mestského úradu sa v nových priestoroch budete cítiť príjemne. Klientske centrum (podateľňa, pokladňa, 
matrika, evidencia obyvateľstva, sociálna pomoc a služby) bude mať bezbariérový prístup, čo určite ocenia najmä mamičky s kočíkmi, seniori a telesne postihnutí. 

 O  presťahovaní MsÚ rozhodol 
primátor mesta Juraj Říha začiatkom 
tohto roka, pričom zobral do úvahy 
technický stav budovy Mestského 
úradu na Radlinského ulici. „Stará bu-
dova MsÚ už nespĺňa štandardy. Máme 
tu poruchový starý výťah a vysoké 
energetické straty. Predbežný odhad 

nákladov na jej renováciu je 800 tisíc 
eur. Je to obrovská suma, ktorú nemá-
me len tak k dispozícii, a navyše naše 
investičné plány sú zamerané inde. 
Okrem toho ako zamestnávateľ som 
povinný zabezpečiť zdravé pracovné 
prostredie pre zamestnancov, a  práve 
Inkubátor tieto nároky spĺňa,“ povedal 

J. Říha. Okrem toho analýza ukázala, 
že náklady na prevádzku úradu v no-
vých priestoroch budú o polovicu 
nižšie než v pôvodnej budove. 
 V rámci 5-poschodovej rozľahlej 
budovy Inkubátora boli ešte nedáv-
no prevádzky rozptýlené po celej 
budove a veľa priestorov bolo neob-

sadených. Niektorým z nich sa skon-
čila nájomná zmluva, ostatné dostali 
možnosť presťahovať sa v rámci bu-
dovy tak, aby boli na jednom mieste. 
Mestský úrad obsadí 
približne dve a  pol 
poschodia z celkových 
piatich. Vi
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V ZUŠ začíname 12. septembra 
Základná umelecká škola za-
čína školský rok v  pondelok 
12. septembra. 
Pre skupinové vyučovanie 
v odboroch: 
•	tanečný (budova na Záhorác-
kej ulici), 
•	literárno-dramatický (budo-
va synagógy),
•	výtvarný (budova synagógy)
sa bude konať zápis 12. - 13. 

septembra (pondelok, uto-
rok) v čase 14.00 – 18.00 h.
  Pre individuálne a  sku-
pinové vyučovanie v  hu-
dobnom odbore v  budove 
na Záhoráckej ulici  sa bude 
konať zápis 14. a 16. septem-
bra (streda, piatok) v  čase 
14.00 h – 18.00 hod.

-ZUŠ-
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Nová pitná fontánka v centre
 V   horúcich a dusných let-
ných dňoch každému padne 
vhod príjemné osvieženie. Mala-
čania a návštevníci mesta môžu 
vďaka Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti už viac ako mesiac 
využívať novú pitnú fontánku. 
 Stojí v centre Malaciek, 
na Kláštornom námestí, neďa-
leko vchodu do kostola. Voda 
sa spúšťa stlačením gombíka 
a po niekoľkých sekundách auto-
maticky prestane tiecť. Zabraňuje 

sa tým situácii, ak by prípadne nie-
kto zabudol vodu zastaviť.
 Ďalšie dve fontány s pitnou 
vodou sú k dispozícii v Zámoc-
kom parku. V  poslednom čase 
sa však práve na týchto miestach 
opakuje vandalizmus. Buďme, 
prosím, navzájom ohľaduplní 
a  slušní. Neničme to, čo slúži 
nám všetkým a  skrášľuje naše 
okolie. 

Text: -lubi-, foto: -otano-

Zmena na čele 
materskej školy 
Riaditeľka materskej školy Silvia 
Gabrielová požiadala o  uvoľne-
nie z  funkcie. Primátor Juraj Říha 
jej žiadosť akceptoval a vedením 
MŠ poveril doterajšiu zástupkyňu 
z  MŠ Záhorácka Andreu Petrášovú. 
„Ďakujem pani Gabrielovej za jej prá-
cu v malackej škôlke. Počas jej vedenia 

sa dokončila náročná rekonštrukcia 
elokovaného pracoviska na Štúrovej, 
opravila sa chodba na Rakárenskej 
a  začala sa rekonštrukcia hlavného 
pavilóna na Bernolákovej,“ povedal 
primátor pri rozlúčke s  odchádzajú-
cou riaditeľkou. 

Text: -lubi-, foto: - ing-

Nové zberné nádoby 
na plastový odpad 
 Namiesto žltých vriec dostanú 
rodinné domy už o pár dní nové zber-
né nádoby na plastový odpad. Pra-
covníci TEKOS-u ich budú rozvážať 
po Malackách v  piatok 9. septem-
bra od 15. do 20. hodiny a v sobotu 
10. septembra od 8. do 20. hodiny. 
 Nádobu dostanú obyvatelia za-
darmo; jej prevzatie treba podpísať. 
V prípade, ak nebudete doma a ne-
viete zabezpečiť osobu na prevzatie, 
môžete si ju prísť osobne vyzdvihnúť 

do sídla spoločnosti TEKOS na Parti-
zánskej ulici.    
 Nové, žlté 240-litrové smetiaky 
nahradia v  rodinných domoch do-
terajší systém zberu do žltých vriec. 
Dodala ich spoločnosť zaoberajúca 
sa zberom a recykláciou triedeného 
odpadu ENVI-PAK, pričom podmien-
kou mesta bolo, aby ich obyvatelia 
dostali sbezplatne. 

-TEKOS / red-

Postreky proti hmyzu 
vo vojenských lesoch
 Vojenské lesy a majetky SR kvôli 
kalamitne premnoženému hmyzu 
rozhodli o opakovanom chemickom 
postreku na lesných pozemkoch 
vo Vojenskom obvode Záhorie v ka-

tastrálnych územiach Riadok, Obora, 
Červený kríž a Nivky. 
 Prvá fáza postreku bola v dňoch 
od 18. do  27. augusta, druhá 
sa vykonáva práve v  týchto 

dňoch, t. j. 27. augusta až 2. sep-
tembra. V  dotknutých lokalitách 
je až do konca septembra zakáza-
né zbierať lesné plody. 

-red-

Poverená riaditeľka MŠ Andrea Petrášová

Nová adresa MsÚ
Mestský úrad Malacky 
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky 
telefón: 034 / 7966 100  

Mestský úrad vás privíta 
v nových priestoroch 5. septembra
(pokračovanie zo strany 1)

 V pôvodnej budove MsÚ na Rad-
linského ulici aj naďalej zostávajú 
ambulancie, mestská polícia, klub dô-
chodcov a dobrovoľný hasičský zbor.
 Všetky telefonické aj mailové 
kontakty na zamestnancov MsÚ zo-
stávajú rovnaké. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

KDE NÁS NÁJDETE V INKUBÁTORE  OD 5. SEPTEMBRA

(vchod od Mierového námestia, 
vedľa Inkubíka) 
•	podateľňa
•	pokladňa 
•	matrika 
•	 evidencia obyvateľstva 
•	 sociálna pomoc a služby 
•	 Štátny fond rozvoja bývania 
(vchod z Bernolákovej ulice)

•	prednostka MsÚ + sekretariát 
•	oddelenie ekonomiky
•	oddelenie právne 
•	útvar hlavného kontrolóra

•	primátor + sekretariát 
•	 zástupca primátora 
•	útvar strategického rozvoja 
•	útvar komunikácie a  vonkaj-
ších vzťahov (vrátane redakcie 
mestských médií)
•	útvar výstavby a  životného 
prostredia (vrátane stavebné-
ho úradu)

VLM SR š.p. Pliešovce o.z. Malacky
Obrazová príloha: Pozemná aplikácia chemických látok 27.8 - 2.9 2016

0 1500 3000 4500 6000

Meters

Legenda

Pozemná aplikácia I etapa - 18.8 - 27.8 2016

Pozemná aplikácia II etapa - 27.8 - 2.9 2016

prízemie 3. poschodie 4. poschodie 
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Hlavný pavilón MŠ Bernolákova

Areál sociálneho bývania Hlboká
 V  areáli sociálneho bývania vy-
rastá komunitné centrum pre deti 
zo sociálne slabších rodín, na výstavbu 
ktorého získalo mesto čiastočnú dotá-
ciu z úradu splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity.  „Jedna vec sú vášne, 
druhá vec je zodpovednosť,“ hovorí pri-
mátor J. Říha a zdôrazňuje, že s deťmi 
zo slabšieho sociálneho prostredia 
sa musí pracovať odmalička: „Preto 
sme sa zapojili do národného projektu 
terénnej sociálnej práce a čas ukáže vý-
sledky tohto nášho prístupu.“

Materské školy: do najmenších in-
vestujeme milión eur 
 Samospráva rekonštruuje ma-
terské školy v objeme, aký nemá 
v histórii mesta obdobu. Až 680 ti-
síc eur v minulom a  310 tisíc eur 
v tomto roku investovali Malacky 
do predškolských zariadení len z ka-
pitálových výdavkov, o ďalších 100 
tisíc medziročne navýšili rozpočet 
na ich prevádzku. „Modernizovaním 
materských škôl plním svoj volebný 
sľub. Starostlivosť o najmenších patrí 
medzi našu základnú povinnosť,“ po-
dotkol primátor Malaciek Juraj Říha   
s tým, že mesto malo voči deťom res-
ty ešte z minulých volebných obdo-
bí.  Vynovené budú postupne všetky 
elokované pracoviská Materskej ško-
ly v  Malackách. Kompletne zrekon-
štruovaná je materská škola na Štú-
rovej ulici, pracovisko na Záhoráckej 
má za sebou takisto celkovú obno-
vu. Z nových postieľok a bielizne 
sa budú môcť tešiť  deti z elokované-

ho pracoviska na Ulici Jána Kollára.
MŠ Bernolákova
 Rozsiahla rekonštrukcia aktuálne 
končí na veľkom pavilóne MŠ Ber-
nolákova, ktorý je po novom kom-
pletne zateplený. Dve zo štyroch WC 
už boli v  havarijnom stave. Nové 
budú tiež chodby vrátane schodis-
ka so zábradlím a vstupné priesto-
ry. Už vlani sa tam vymenili všetky 
staré okná   a dvere za plastové. 
K dobrej veci výrazne dopomohla 
akciová spoločnosť POZAGAS, ktorá 
projekt podporila sumou 33 tisíc eur.  
MŠ Rakárenská
 Materská škola na Rakáren-
skej má zrekonštruovanú hlavnú 
spojovaciu chodbu. Staré rozvody 
a kanalizácia sú minulosťou a deti 
i rodičia isto privítajú nové podlahy 
a vkusne vymaľovaný a najmä čistý 
interiér. Nové kúrenie bude možné 
vybudovať opäť s pomocou POZA-
GASu, ktorý v tomto prípade inves-
toval 7 tisíc eur.

Základná umelecká škola
Budova ZUŠ na Záhoráckej má vy-
maľovaný vstupný vestibul, v ktorom 
upútajú maľby na skle a zreštaurova-

né pôvodné nástenné maľby. Hlavné 
schodište v budove má nový - veselší 
náter, rekonštruujú sa toalety a vzni-
ká nová multifunkčná sála.  

Chodníky v meste krajšie a bez-
pečnejšie 
 Počas leta dostávajú novú tvár 
tri dôležité chodníky: na Mierovom 
námestí oproti okresnému súdu, 
od bašty po Námestie SNP a pozdĺž 
novozrekonštruovaného parkoviska 
na Záhoráckej. 

Mierové námestie 
 Chodník oproti okresnému súdu 
podstupuje úplnú revitalizáciu, no-
vinkou bude pozdĺžne parkovanie 
so zelenými ostrovčekmi, novým 
mobiliárom a stromami. Cyklisti 
sa môžu tešiť na nový, originálny 
malacký typ cyklostojanov. 

Od bašty po park na Námestí SNP
 Ide o  pokračovanie chodníka 
na Mierovom námestí. Vedie poz-
dĺž hlavnej cesty M. R. Štefánika 
a popred ZŠ Dr. J. Dérera. Chodník 
má nový podklad a  dláždený po-
vrch. Zároveň sa odstránili kolíz-

ne miesta pri vchode do ZŠ, kde 
sa chodník rozšíril a  upravil 
sa aj vstup do školy. 

Chodník na Záhoráckej ulici 
 Starý asfaltový chodník poz-
dĺž zrekonštruovaného parkoviska 

bude už čoskoro minulosťou. Po-
vrch bude dláždený a čo je najdôle-
žitejšie, od parkoviska aj od vcho-
dov bude bezbariérový. V  lokalite 
pribudnú koše, stojany na bicykle 
a nové stromy. Nespevnené plochy 
sa už začali zatrávňovať.

Bezpečnejšie do Malavie a Tesca 
 Na križovatke Pezinská – Tová-
renská pribudli k pôvodnému prie-
chodu pre chodcov tri nové. Zástup-
ca primátora Malaciek Milan Ondro-
vič: „Reagujeme na požiadavky našich 
obyvateľov, aby sa pešo bezpečne 
dostali k nákupnému centru.“ Súbež-
ne s prípravou nových priechodov 
sa robili stavebné úpravy priľahlých 
chodníkov. Odstránením obrubní-
kov sa stali bezbariérovými, okrem 
toho dostali novú dlažbu vrátane 
bezpečnostných prvkov pre nevidia-
cich a slabozrakých. „Ambíciou mes-
ta je takto postupne upraviť chodníky 
vedúce k priechodom pre chodcov 
na dôležitých miestach, ako je naprík-
lad nemocnica,“ hovorí viceprimátor.

Reflexné prvky na spomaľovačoch
 V  meste pribudli nové bezpeč-
nostné dopravné prvky - spoma-
ľovacie prahy dostali vodorovné 
a zvislé dopravné značenie. Ide 
o zvislú informatívnu doprav-
nú značku spomaľovací prah 
a vodorovné dopravné znače-
nie v tvare trojuholníkov v žl-
tej retroreflexnej farbe. Všetky 
stavebné spomaľovacie pra-
hy pre ešte lepšiu viditeľnosť 
v noci majú tzv. retroreflex-
né dopravné gombíky zabu-
dované priamo vo vozovke.
 Nové bezpečnostné prvky do-
stali dve desiatky retardérov na úze-
mí mesta. Bezpečnostné značenie 
odteraz dostanú všetky nové spo-
maľovacie prahy.

Pokračovanie v budovaní kanalizácie 
 Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť od začiatku augusta pokračuje 
v predlžovaní existujúcej kanalizácie 
na Rakárenskej ulici. Predpokladá 
sa aj rekonštrukcia súčasnej pane-
lovej cesty a chodníka k materskej 
škole, ktorá sa na kanalizáciu takisto 
napája. Po skončení prác sa začne 
s výstavbou aj na Ulici Duklian-
skych hrdinov v úseku od Lesnej 
(brána do Zámockého parku) 
po križovatku Oslobodenia (cesta 
na Studienku).

-red-

Leto v teréne 
Mesto žilo nielen prázdninami či kultúrnym letom, ale aj skrášľovaním verejných priestorov a mestských budov. Všetky zmeny si vyžiadali väčšie či menšie obmedzenia vrátane do-
pravných. Ďakujeme vám za trpezlivosť, odmenou nech nám je krajšie mesto.

Chodník oproti súdu
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Začína sa nový školský rok 2016/2017
Malacké školy sú pripravené 

„Našou snahou je dopracovať sa k stavu, aby sa škola stala miestom, ktoré budú naše deti, žiaci, ale i učitelia navštevovať s radosťou a veľkou motiváciou,“ prihovára sa v úvode školské-
ho roka 2016/2017 minister školstva Peter Plavčan s vierou, že prichádzajúci školský rok sa bude niesť v znamení pozitívnych zmien. Ako sú naň pripravené základné školy v Malackách?  
Čo sa dialo v ich interiéroch i exteriéroch počas leta? Koľko máme prváčikov a koľko všetkých žiakov v meste? S akými novinkami či zmenami nás prekvapia v tej-ktorej škole a v čom 
je každá špecifická?
Na naše otázky ochotne odpovedali riaditelia všetkých základných škôl v Malackách. 

Dérerka: škola, ktorá prešla omla-
dzovacou kúrou  

 „Dérerka, tá osemdesiatštyriroč-
ná dáma, podstúpila aj počas toh-
toročných prázdnin omladzovaciu 
kúru,“ začala poeticky svoje rozprá-
vanie riaditeľka  Základnej školy 
Dr. Jozefa Dérera Katarína Habová. 
Za necelé dva mesiace sa im po-
darilo zrekonštruovať hygienické 
zariadenia pre dievčatá i chlapcov 
na 2. poschodí hlavnej budovy, kde 
zároveň vymaľovali tri triedy, dve 
šatne, chodbu a tri kabinety. „Prie-
story sme vynovili položením PVC 
podlahy, zakúpením nábytku, kuso-
vých kobercov, doplnením školského 
nábytku a  výmenou tabúľ. Tešíme 
sa zo zmodernizovanej počítačovej 
miestnosti. Radosť máme i  z  nového 
kabinetu slovenského jazyka a  lite-
ratúry – veď čítanie s  porozumením 
zostáva našou prioritou,“ podotýka 
K. Habová a dodáva, že vo vilke – bu-
dove, ktorú navštevujú v dvoch trie-
dach prváčence, vymenili vstupné 
dvere aj  balkóny. Zároveň zrekon-
štruovali vstupné schodisko a  bu-
dovu odvodnili. V  školskom areáli 
opravili drevené preliezačky, upra-
vili dopadové plochy pod nimi a vy-
menili staré oplotenie pri ihrisku. 

Ďakujeme za dve percentá z daní 
 Údržbu budovy financujú z roz-
počtu školy v rámci prenesených 
kompetencií, z  vlastných zdrojov 
(originálne kompetencie) aj  pros-
triedkov OZ Združenie rodičov pri 
ZŠ Dr. J. Dérera. „Tieto peniaze sme 
mohli použiť najmä vďaka príspev-
kom získaným prostredníctvom dvoch 
percent zo zaplatenej dane fyzických 
a  právnických osôb. Ďakujeme všet-
kým, ktorí nám takto pomohli skvalit-

niť podmienky výchovno-vzdelávacie-
ho procesu v našej škole,“ tlmočí slová 
celého kolektívu riaditeľka.

Zážitkové učenie, mnoho akcií aj tra-
dičné podujatia 
 ZŠ Dr. J. Dérera otvorí v novom 
školskom roku svoje brány pre 
716 žiakov v  28 triedach. Do škol-
ských lavíc zasadne po prvý raz 
89 detí v  štyroch triedach. V  pra-
covnom kolektíve privítajú troch 
nových pedagogických zamest-
nancov. „Ďakujem aj našim, dnes 
už bývalým kolegyniam. Po 40 rokoch 
práce v  školskom klube detí odišla 
pani vychovávateľka Jaroslava Mok-
rohajská a po 46 rokoch naša hlavná 
kuchárka Edita Mrázová,“ priblížila 
personálne novinky K. Habová.
 V  nadchádzajúcom školskom 
roku budú pokračovať v  nastúpe-
nej ceste, cieľom ktorej je vytvárať 
priaznivé podmienky na výchov-
no-vzdelávací proces, dopĺňať 
ho vhodnými aktivitami, zážitko-
vým učením, rôznymi exkurziami, 
kultúrnymi programami, športo-
vými akciami, lyžiarskym kurzom 
či obľúbenou školou v prírode. 
„Už teraz sa tešíme na tradičnú Stra-
šidelnú Dérerku či Vianoce na Dérer-
ke. Dúfam, že deti spolu s pedagógmi 
prežijú príjemných 188 vyučovacích 
dní,“ uzavrela K. Habová.  

ZŠ Dr. J. Dérera
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
901 01  Malacky
tel.: 034 / 772 22 81 (riaditeľka)
034 / 774 10 44 (tajomníčka)
034 / 772 22 87 (školská jedáleň)

riaditeľka: Mgr. Katarína Habová
web: www.dererka.edupage.org
e-mail: zsderera@gmail.com

Štúrka: museli prikúpiť vitríny 
na víťazné trofeje 
 S opravami budovy nezaháľali 
ani v Základnej škole na Štúrovej 
ulici. Jej riaditeľ Dušan Šuster in-
formoval, že tradične zrenovovali 
triedy po odchádzajúcich deviata-
koch – od vymaľovania až po zaria-
denie novým nábytkom. V novom 

školskom roku tam prejdú šieste 
ročníky, ktoré v  triedach zostanú 
až po deviaty ročník. Vymaľovali 
tiež všetky oddelenia školskej dru-
žiny a položili nové koberce. Steny 
voňajú novotou aj v  spoločných 
priestoroch. 

„Prikúpili sme dve nové vitríny 
na trofeje, už ich totiž  nemáme kde 
dávať,“ hovorí o  šikovnosti žiakov 
riaditeľ. Investovali aj do mobil-
nej interaktívnej tabule. Do troch 
tried by malo nastúpiť 64 prvá-
kov a, keďže celkový počet žiakov 
stúpne z 379 na 396, zvýši sa i po-
čet tried z 19 na 20.

Cudzie jazyky a šport pre malých 
i veľkých 
 Zameranie školy sa nemení. 
Už šiesty rok na Štúrovej vzdeláva-
jú a vychovávajú podľa školského 
vzdelávacieho programu zamera-
ného najmä na rozvoj schopností 
nadaných detí v  oblasti cudzích 
jazykov (angličtina a nemčina) 
a športovej prípravy, prioritou kto-
rej sú loptové hry (futbal, basket-
bal, hádzaná, volejbal a vybíjaná). 
ZŠ Štúrova je výrazne pohybovo 
zameraná, či už na súťažný alebo 
rekreačný šport malých i veľkých. 

Zavádzajú prvky efektívneho učenia
 V  škole sa snažia prispôso-
biť výchovu a vzdelávanie novým 
spoločenským podmienkam. 

„Už druhý rok zavádzame v  jed-
nej prvej triede vyučovanie 
s prvkami vysoko efektívneho uče-
nia, takzvaného integrovaného 
tematického vzdelávania (ITV),“ pri-
blížil D. Šuster. Rôznorodé krúžky 
plánujú otvoriť približne v  rovna-
kom počte ako minulý rok, keď 
ich bolo 38. Prevažujú športové 
a umelecké aktivity, no nechýbajú 
ani matematické, prírodovedné, 
divadelné a  podobne. Súčasťou 
krúžkovej činnosti je tiež tvorba 
školského časopisu. 

 „Z  pedagogického zboru od-
chádzajú dve učiteľky a prichádzajú 
tri nové,“ v závere prezradil vrám-
ci personálnych zmien riaditeľ 
D. Šuster. 

ZŠ Štúrova
Ul. Štúrova 142/A
901 01  Malacky
tel.: 034 / 772 24 68
034 / 772 27 36 (školská jedáleň)
0918 382 611

riaditeľ: Mgr. Dušan Šuster 
web: 
www.zssturovamalacky.edupage.org
e-mail: zssturma@pobox.sk
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Prázdniny Posledný deň vyučovania pred 
začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania 

po prázdninách

jesenné 27. október 2016, (štvrtok) 28. október – 31. október 2016 2. november 2016, (streda)

vianočné 22. december 2016, (štvrtok) 23. december 2016 – 5. január 2017 9. január 2017, (pondelok)

polročné 2. február 2017, (štvrtok) 3. február 2017, (piatok) 6. február 2017, (pondelok)

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj 17. február 2017, (piatok) 20. február – 24. február 2017 27. február 2017, (pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 24. február 2017, (piatok) 27. február – 3. marec 2017 6. marec 2017, (pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj 3. marec 2017, (piatok) 6. marec – 10. marec 2017 13. marec 2017, (pondelok)

veľkonočné 12. apríl 2017, (streda) 13. apríl – 18. apríl 2017 19. apríl 2017, (streda) 

letné 30. jún 2017, (piatok) 3. júl – 31. august 2017 4. september 2017, (pondelok)

Termíny školských prázdnin na školský rok 2016/2017

Záhorácka: škola tretieho tisícročia 
v projekte s podporu prezidenta 

 Opravy žalúzií, dverí, kľučiek 
či pántov na dverách, stolov, stoličiek, 
skriniek, demontáž, montáž a opra-
va ochranného dreveného obloženia 
radiátorov v  telocvični - to je len časť 
bežnej údržby, bez ktorej sa nezaobišli 
na ZŠ Záhorácka. Ako informovala ria-
diteľka školy Gabriela Emrichová, počas 
prázdnin upravili a  vyčistili aj vonkajší 
areál, opravili kosačku a  urobili revíziu 
ručných elektrických náradí v škole 
a školskej jedálni. „V lete sa žiadne 
rozsiahle rekonštrukcie neuskutočnili, 
momentálne sú v riešení a v spoluprá-
ci s  mestom ako zriaďovateľom školy 
hľadáme možnosti získania finančných 
prostriedkov na vynovenie sociálnych za-
riadení, zateplenie budovy či rekonštruk-
ciu vykurovania a podlahových krytín. 
Doteraz sme odstránili niektoré havarijné 
stavy z vlastných finančných prostriedkov 
alebo cez projekty. Keďže budova školy 
má 25 rokov, neustále vyžaduje peniaze 
na ďalšie opravy a rekonštrukcie,“ vysvet-
lila riaditeľka. 

Pribudnú hodiny viacerých predmetov 
 Na Záhorácku nastúpi 53 prvákov 
do troch tried, školu bude navštevo-
vať celkovo 460 žiakov.  V  ročníkoch 
1., 2., 5. a 6. budú  vyučovať podľa 
inovovaného školského vzdelávacie-
ho programu (ŠkVP), ostatní pôjdu 
podľa pôvodného ŠkVP. U  druhákov 
a  štvrtákov zvýšia počet hodín slo-
venského jazyka a literatúry vo forme 
komunikačných cvičení a dramatickej 
výchovy, šiestaci až deviataci budú 
zasa rozvíjať svoju čitateľskú gramot-
nosť. Pribudnú aj hodiny matematiky: 
v 1.- 3. ročníku rozvoj finančnej gra-
motnosti a v 5. - 9. ročníku praktická 
matematika. Šiestaci budú mať viac 
biológie (environmentálna výchova 
a výchova k zdravému životnému 
štýlu) a deviataci chémie, aby rozvíjali 

svoju chemickú gramotnosť. A v ne-
poslednom rade pribudnú aj hodi-
ny dejepisu v 5. a 7. ročníku, pričom 
cieľom je  rozvoj kritického myslenia 
žiakov a ich prezentačných zručností. 

Férová škola rozvíja potenciál všet-
kých žiakov 
 Pod vedením skúsených kvalifiko-
vaných pedagógov budú pri škole pra-
covať krúžky, v ktorých sa žiaci  môžu 
neformálne vzdelávať v rôznych oblas-
tiach: estetickej, kultúrnej, spoločen-
sko-vednej, prírodovedno-environ-
mentálnej i športovej. „Sme škola, ktorá 
podporuje a rozvíja potenciál žiakov. 
Vytvárame im optimálne podmienky 
pre efektívne učenie sa. Našou prioritou 
je vytvoriť všetkým žiakom rovnaké prí-
ležitosti na ich ďalší rozvoj. Vo výchovno-
vyučovacom procese uplatňujeme ino-
vatívne metódy a formy práce, neustále 
vylepšujeme materiálne a priestorové 
vybavenie pre kvalitnejšie vyučovanie. 
Sme férová škola, ktorá pri výbere žiakov 
prijíma všetkých bez rozdielu,“ vyzdvihu-
je riaditeľka G. Emrichová. 
 ZŠ Záhorácka je zapojená do pro-
jektu Teach for Slovakia pod záštitou 
prezidenta Andreja Kisku. Jeho cieľom 
je zlepšovať kvalitu a výsledky školy 
z dlhodobého hľadiska, aby raz všetky 
deti získali kvalitné základné vzdela-
nie. „V roku 2016 naša škola - ako jediná 
v okrese Malacky - získala titul Škola 3. ti-
sícročia. S podporou firmy Microsoft sme 
vytvorili tabletovú učebňu a stali sme 
sa školiacim strediskom pre všetkých pe-
dagógov v Malackách a blízkom okolí,“ 
pripomenula dôležité úspechy a pozí-
ciu školy riaditeľka Gabriela Emrichová. 

ZŠ Záhorácka 
Záhorácka 95, 901 01 Malacky
tel.: 034 / 772 38 62
034 / 772 38 61 (školská jedáleň)
riaditeľka: PaedDr. Gabriela Emrichová 
web: www.zs4malacky.edupage.org
e-mail: zs4malacky@zs4malacky.sk

Cirkevná škola: človek ako mohut-
ný osobnostný potenciál
 
 A  ako zveľaďovali prostredie 
a pripravovali sa na nový školský rok 
v Spojenej škole sv. Františka Assiské-
ho? Počas letných prázdnin prebehlo 
viacero rekonštrukčných prác sta-
vebného charakteru - nové maľovky 
v triedach, na chodbách a v odbor-
ných učebniach, do niektorých z nich 
pribudlo aj kvalitné digitálne zariade-
nie, opravili sa hygienické kútiky. 
 „Rozšírili sme priestor zborovne 
I. stupňa, ktorá navyše - vďaka novému 
nábytku a pôsobivým dizajnovým prv-
kom -získala veľmi elegantný a moderný 
výzor. Presťahovali sme počítačovú učeb-
ňu I. stupňa do novej miestnosti a uvoľne-
ný priestor sme využili na zriadenie ďalšej 
kmeňovej triedy. Väčšina tried I. stupňa 
bude od nového školského roka využívať 
nové, farebné a veľmi vkusné šatníkové 
zostavy. Vo výdajni stravy sa uskutočnila 
výmena keramického obkladu, elektro-
inštalácie a pribudli nové veľkokapacitné 
odsávače pár,“ priblížil praktické novin-
ky Daniel Masarovič, riaditeľ školy. 

Snahou je vybudovanie cirkevnej ma-
terskej školy 
 Základnú školu bude navšte-
vovať 50 prvákov v dvoch triedach, 
do gymnázia nastúpi 12 študentov 
1. ročníka. Celkove bude základnú 
školu navštevovať vyše 500 žiakov 
a gymnázium 81 študentov. 
 Vzhľadom na to, že v komplexe kláš-
torného objektu bola postavená nová 
farská budova, škola získala po odchode 

fary ďalšie priestory na svoje využitie. 
Dlhodobým záujmom je zriadenie cir-
kevnej materskej školy. „Pevne veríme, 
že tento zámer budeme môcť v dohľadnej 
dobe začať napĺňať, aj keď si uvedomu-
jeme najmä jeho ekonomickú náročnosť 
súvisiacu s potrebnou prestavbou budovy. 
Každopádne kontinuita výchovy a vzdelá-
vania stojaca na kresťanských princípoch 
od útleho veku až po stredoškolské štú-
dium je pre nás rozhodujúcim motívom za-
mýšľaných zmien,“ povedal D. Masarovič. 

Knižnica aj pre širšiu verejnosť  
 Okrem toho plánujú vybudova-
nie novej školskej knižnice prístupnej 
aj pre širšiu verejnosť a renováciu vnú-
torného kvadrumu na pôsobivú kláštor-
nú záhradu ako relaxačnú a oddychovú 
zónu v pôvodnom starobylom šate. 
Ako každoročne bude pre žiakov pri-
pravená pestrá paleta záujmových 
útvarov rozmanitého zamerania, lek-
torovaných internými aj externými ve-
dúcimi. V ponuke by malo byť približ-
ne 30 krúžkov športového, umelecké-
ho, jazykového, humanitného, príro-
dovedného i počítačového druhu. 
 „Špecifikum školy ako cirkevné-
ho subjektu vychádza z kresťanského 
pohľadu na človeka, ktorý v ňom vidí 
mohutný osobnostný potenciál umož-
ňujúci robiť svet okolo seba krajším, 
láskavejším a radostnejším. Uvedo-
mujeme si pritom, že najskôr je tento 
krásny a radostný svet potrebné objaviť 
v sebe samých, čo predpokladá vlastné 
obetavé úsilie hľadania a nachádzania 
svojich talentov a skrytých dispozí-
cií, ako aj ochotu nechať sa formovať 

a zušľachťovať v sieti vzťahov a pod 
vedením skúsených a zdatných peda-
gógov a vychovávateľov. Sme presved-
čení, že škola má byť miestom takejto 
celistvej formácie rozumu, duše i ducha 
mladého človeka, aby nadobudol po-
znanie osobnej dôležitosti a zodpoved-
nosti za svoj život, ktorý je veľkým da-
rom len keď ho s vďačnosťou prijímame 
a súčasne odovzdávame iným v službe 
sebadarujúcej lásky,“ priblížil riaditeľ.  

Privítajú študentov zo Šaštína
 V škole majú niekoľko nových uči-
teľov a vychovávateľov, osobitne je ví-
taný príchod novej mužskej sily. „Škol-
ský rok otvárame aj spolu s 35 študentmi 
šaštínskeho gymnázia, ktorí sa stávajú 
našou súčasťou po zániku tamojšieho 
gymnázia. Ich príchod je spestrený tým, 
že štvrtý, maturitný ročník bude výhrad-
ne v ich zastúpení, pretože tento ročník 
v našej škole doposiaľ absentoval. Ostá-
vame v nádeji, že nový školský rok prine-
sie veľa podnetných impulzov pre ďalší 
rast školského spoločenstva a pre dobro 
a úžitok našich detí a ich rodín,“ uzavrel 
riaditeľ Spojenej školy sv. Františka As-
siského Daniel Masarovič.

ZŠ Mansveta Olšovského (org. 
zložka Spojenej školy sv. Fr. Assis-
kého) - cirkevná ZŠ 
Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky
tel.: 034/772 38 03
0917 350 117 (riaditeľ)
0917 350 602 (školská jedáleň)
riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič 
web: www.csmalacky.sk
e-mail: czsmalacky@gmail.com 

Dvojstranu pripravila I. Sochorová. Foto: archív 
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Malacké  leto 2016Fun radio Dohoda - to bol kopec dobrej muziky

Fun radio Dohoda aj pre najmenších

Sťahovanie MsÚ do nového

Skatepark otvorený pre všetkých

Nový tobogan na kúpalisku

Skautský tábor na Tančibokoch
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Malacké  leto 2016

Foto: MCK Malacky, I. Sochorová, S. Osuský, M. Merc

Poľovnícky deň 2016

Krajské športové hry seniorov

Predstavenie Divadla na hambálku Muž mojej ženy

V rámci projektu Viva Musica! sa v Pálfiovskej izbe predstavili hudobné talenty z celého Slovenska 

Poľovnícky deň 2016

Usmiate leto v malackom kaštieli
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Aktívni filatelisti
Medzi menšie, ale aktívne organizácie v našom meste patrí Klub filate-
listov ZSF 52-32. Jeho členovia sa pravidelne stretávajú každý posled-
ný štvrtok mesiaci od 17. do 18. hodiny v klubovni – v prístavbe MsÚ 
nad mestskou políciou. Radi medzi sebou privítajú ďalších záujemcov.

 Najviac sa prezentujú organizo-
vaním búrz, na ktorých sa stretávajú 
zberatelia nielen poštových známok, 
ale aj mincí, bankoviek či pohľadníc. 
V  tomto roku sa stretnú v  školskej 
jedálni ZŠ Dr. J. Dérera ešte dvakrát: 
najbližšie v sobotu 10. septembra 
a  potom v  sobotu 17. decembra, 
vždy od 8. do 12. hodiny. Práve 
v tejto škole pracuje žiacky filatelis-
tický krúžok. Mladí malackí filatelisti 
sa nestratili ani  v  celoslovenskom 
meradle. V  tohtoročnom národnom 
kole filatelistickej olympiády obsadi-
la Barbora Lisá v kategórii A a Martin 
Haba v kategórii B  zhodne 2. miesto. 
Obaja sú žiakmi „Dérerky“.
 Pre filatelistov i  nefilatelistov 
sú určené poštové (korešpondenč-
né) lístky s  neoficiálnou prítla-
čou miest v  Malackách. Vydali ich 
už 27 pod názvom Malacky dnes. 

Najbližší bude vydaný práve na bur-
ze, a  to s  námetom Spojenej školy 
na Pribinovej ulici. Poštové lístky 
si môžete zakúpiť na burzách alebo 
v  Turisticko-informačnej kancelárii 
(v budove MCK na Záhoráckej ulici).
 Veľmi dobrá je i spolupráca filate-
listov v družobnom meste Malaciek, 
v  poľskom Žnine. V  júni nás navští-
vil predseda tamojšieho klubu pán 
Czeslaw Piechocki, ktorý ako oce-
nenie 15 rokov spolupráce našich 
miest odovzdal medailu primátora 
Žninu predsedovi malackého klubu 
Antonovi Paštekovi. Poľskí filatelisti 
pri tejto príležitosti vydali vlastné 
známky, na ktorých je okrem iného 
zobrazená naša synagóga. Malacký 
klub zasa vydal poštový lístok s prí-
tlačou k výročiu spolupráce Malacky 
a Žninu.

 Anton Pašteka

Nové malacké suveníry
 Turisticko-informačná kancelária 
mesta Malacky pripravila nové suve-
níry s motívmi nášho mesta. Ponuku 
magnetiek rozšírili o nové objekty 
a tento rok sa zamerali na múzeum 
Michala Tillnera a Záhorácku ulicu 

s naším známym „Severínkom“. Nové 
suveníry si môžete zakúpiť priamo 
v Turisticko-informačnej kancelárii 
Malacky (v budove MCK) a v kaštieli.

MCK/TIK  

Potravinové balíčky 
pomohli ľuďom v núdzi
 Slovenská katolícka charita 
ako distribútor rozdávala pros-
tredníctvom mesta ľuďom v hmot-
nej núdzi a viacdetným rodinám 
potravinové balíčky. 27 Malačanov 
dostalo spolu 49 balíčkov. „Niekto-
rí dostali po jednom, rodiny s viac 
deťmi aj po dva balíčky,“ vysvetlila 
vedúca Klientskeho centra MsÚ 
Alena Kmecová. 
 Trinásť a pol kilogramu vážiace 
balíčky obsahovali cestoviny, fazu-
ľu, sušený hrach, ryžu, olej, cukor, 
múku, konzervy, sardinky, instant-
né polievky, paradajkový pretlak 
a sušené mlieko. Alena Kmecová: 
„Obyvateľom, ktorí majú nárok 
na potravinovú pomoc, sme poslali 
výzvy mesiac vopred, pretože odvoz 
si museli zabezpečiť sami. Priamo 
z ústredia práce cez Slovenskú ka-
tolícku charitu sme dostali už kon-

krétne zoznamy ľudí odkázaných 
na takúto podporu.“

I. Sochorová

Deti prázdninovali 
v meste i zahraničí

Z prázdnin pomaly zostávajú len fotky plné slnka a pekné spomienky. Veľa zážitkov z dvojmesačného od-
dychovania si prinášajú aj malacké deti z letných táborov v meste, mimo regiónu i v zahraničí. 
 

Veselé divadielko v  mestskom 
tábore 
 S vajcom na vandrovku putovalo 
20 deti, ktoré navštevovali mestský 
tábor pri Mestskom kultúrnom stre-
disku v Malackách.  
 Táborníci si na nádvorí pálfi-
ovského kaštieľa postavili javisko 
s vlastnoručne vyrobenými kulisami. 
Známu ľudovú rozprávku o vajci, 
ktorému sa zunovalo ležať na poli-
ci a  pobralo sa spolu s  kamarátmi 
do sveta, si malí protagonisti pod 
vedením Zuzany Chrustovej a  Lu-
cie Czagáňovej z  MCK prispôsobili 
na novodobé pomery. A  tak medzi 
vandrovníkmi nechýbala ani Ninja 
korytnačka či populárny spevák Jož-
ko Mrkvička.
 Okrem divadelnej témy sa v  tá-
bore venovali činnostiam MCK, kde 
deťom ukázali knižnicu, múzeum 
aj galériu. Táborníci absolvovali pred-
nášku z histórie a prehliadli si kaštieľ 
s   parkom. Júlový aj augustový tur-
nus obľúbeného mestského tábora 
bol obsadený do posledného miesta. 

Poľský Žnin priniesol nové dobro-
družstvá i priateľstvá 
 Desať detí z Malaciek spolu s uči-
teľkou Ladislavou Balážovou strávili 
nezabudnuteľných päť dní v letnom 
tábore v  partnerskom meste Žnin 
v Poľsku. 
 Malí Malačania navštívili wes-
ternové mestečko Silverado City, 
kde videli akčné scény, strieľali 
zo vzduchovky, ba ochutnali aj kak-
tusovú zmrzlinu. Prezreli si stredo-
veký Žnin, ktorý bol kedysi sídlom 
arcibiskupstva.  Zavítali aj do mesta 
Toruň, zapísaného v zozname UNES-
CO, rodiska slávneho astronóma Mi-
kuláša Kopernika. V Poznani si tábor-
níci pozreli rôzne druhy  tropických 
rastlín, obdivovali anakondu a  pes-
trofarebné papagáje. 
 Malacké deti získali nových 
kamarátov nielen zo Žninu, ale 
aj z Veselí nad Moravou, maďarskej 
Albertirše a litovského Birštonasu.  Po-
sledné chvíle preto okrem vymieňa-
nia kontaktov a darčekov sprevádzali 
aj slzičky. Poľskí priatelia boli veľmi 

starostliví a pohostinní, za čo im pat-
rí naše veľké poďakovanie.
Zabudli na strastiplné životy
 To, že po krásnych udalostiach zvy-
čajne zostávajú krásne zážitky, skon-
štatovali aj účastníci tábora Nadácie 
Televízie Markíza. Vyše stovka detí z ce-
lého Slovenska načas nemusela myslieť 
na svoje ťažké a smutné osudy a prežila 
ozajstné prázdniny. Medzi nimi boli aj tri 
deti z Malaciek. Organizátorom sa poda-
rilo obliecť a obuť do nového všetkých 
táborníkov. Deti si tiež domov odniesli 
kompletné vybavenie do školy. A, sa-
mozrejme, prežili veľa zábavy a skve-
lých výletov. Dospeláci im dopriali malé 
aj veľké zážitky a prekvapenia, aby 
mohli aspoň na niekoľko dní zabudnúť 
na život v chudobe, na rodinné tragédie, 
stratu svojich najbližších či na prejavy 
násilia.„Nič z toho by sa neudialo, keby ne-
bolo vašej pomoci. Nech už mala akúkoľ-
vek podobu – tieto deti prežili krásne dva 
týždne len a len vďaka vám,“ smeroval 
svoje vyznanie všetkým, ktorí pomohli, 
hlavný vedúci tábora Patrik Herman. 

I. Sochorová

Letný tábor MCK 

Malacké deti a ich vedúca v Žnine
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Bažant Kinematograf 2016
 Na začiatku septembra sa môžu všetci filmoví nadšenci tešiť na originál-
ny kočovný typ „open-air kina“, ktorý cestuje po Slovensku. Bažant Kinema-
tograf 2016 sa v Malackách v Zámockom parku zastaví so svojím štýlovým 
retroautobusom, z  ktorého sa bude premietať v  dňoch 3. - 6. septembra 
o 20.30 h. Program tvoria slovenské i české filmy.  Vstup je zdarma. 
•	 sobota 3. 9. PELÍŠKY
•	 nedeľa 4. 9. STRATENÍ V MNÍCHOVE
•	 pondelok 5. 9. WILSONOV
•	 utorok 6. 9. KOBRY A UŽOVKY

MCK

Folkový september
 Tohtoročný september sa bude 
v Malackách niesť v znamení folku. 
Vo štvrtok 8. septembra o 19.00 h 
privítame v  Kultúrním domečku 
(kino) Frantu a  Vojta Nedvědov-
cov s kapelou. Čaká nás 100 minút 
ich najkrajších a  najznámejších 

piesní ako Stánky či Růže z  papíru. 
V utorok 13. septembra o 19.00 h 
sa v Kultúrním domčeku uskutoč-
ní spomienkový koncert Malac-
kých fešákov.

MCK

Opäť sme zdolali Vysokú
V polovici augusta sa uskutočnil v poradí už deviaty Záhorácky výstup na Vysokú. Na vrchol Vysokej vystúpilo okolo 
100 turistov, pričom najmladšia turistka mala 4 roky a najstarší 80 rokov. Zároveň sme si pripomenuli mladú turistku 
z Malaciek Zuzanu Krajčírikovú, známu organizátorku rôznych podujatí pre mládež a nádejnú umelkyňu - drôtenárku. 

 Počasie bolo ako na objed-
návku, celý deň jasno a slnečno. 
Výstup začal o deviatej hodine 
z Vývratu, odtiaľ po modrej turistic-
kej značke na vrchol Vysokej. Pomer-
ne náročná trasa viedla najprv lesom 
so strmými šikmými chodníkmi, kde 
si mohli turisti pozrieť i staré podvaly 
z lesnej železnice, ktorá v minulosti 
viedla do Malaciek. Na čistinke pod 
vrcholom bola tradičná prestávka 

na vydýchanie a občerstvenie. Od-
tiaľ sa pokračovalo na hrebeň Vyso-
kej, kde už mali turisti  prvé výhľady 
na okolie - Pezinské Karpaty a najmä 
vrchol Veľkej Homole. Hore na Vyso-
kej bola krátka prestávka, počas kto-
rej sme sa mohli pokochať výhľadom 
na Záhorskú nížinu, Rakúsko, pohorie 
Tribeč a pezinskú časť Malých Karpát. 
 Neskôr sa účastníci výstupu 
presunuli na symbolický cintorín 

k pamätnej tabuľke Zuzky Krajčíriko-
vej. Jej tragickú smrť spred 9 rokov 
v pohorí Vtáčnik si uctili minútou ticha 
a položením venca. Z vrcholu Vysokej 
viedla cesta k trampskej chajde, kde 
sa už tradične opekalo. Výstup opäť 
sprevádzali Pavol Fupšo a Martin 
Mráz. Podujatie sa konalo pod zášti-
tou Matice Slovenskej, mesta Malac-
ky, MCK Malacky a obce Kuchyňa.

Text a foto: M. Mráz 

Kde sa zejdeme?
No predsa na hambálku!
V  závere septembra (22. - 25. 9.) 
sa môžete tešiť na 9. ročník di-
vadelného festivalu Zejdeme 
sa na hambálku. Predstavia 
sa ochotnícke a  profesionálne 
divadelné súbory zo Slovenska 
i Česka (o. i. Komorné divadlo Stu-
pava, Divadlo Semtamfór, Divadlo 

Lokvár a ďalší) a, samozrejme naše 
domáce Divadlo na hambálku.  
Tradičný festival bude sprevádzať 
aj tradičný Hambáljarmok. Viac in-
formácií na  www.divadlonaham-
balku.sk a v  budúcom čísle Malac-
kého hlasu. 

-red-

RODINNÁ SLÁVNOSŤ S 15-ROČNÝM DIVADLOM ŽIHADLOM VLADA ZETEKA

  Medzi predstaveniami Vám bude
                   vyhrávať flašinet Iča Gontka. 
          Môžete si s nami vyrobiť bábky, 
  zahrať vlastné divadielko, maľovať
pastelkami Farbičkovej princeznej, 
           vyfotografovať sa fotoaparátom 
                    Róberta Fógotrafa.
  Bude pre Vás pripravený košík
         Červenej čiapočky so samými 
 dobrotami. Môžete si pochutiť
       na palacinkách Klauna Pepele, 
 na nitiach Zlatej priadky, na zázračnej
vodičke od Kohútika a sliepočky, 
      na zemiačikoch Apačov papáčov, 
Snehuliačikovej zmrzline, kávičke
                                  u Snehulienky.

       venované
     bábkarovi
  Jonášovi
Jiráskovi

10.00 – 11.00

AKO JANKA A MARIENKU NAVŠTEVUJÚ ROZPRÁVKY

17.00 – 18.00

VTÁČÍ CIRKUS 

11.30 – 12.30

O KRÁĽOVI JONÁŠOVI
14.00 – 15.00

2 ROZPRÁVKY NA
BRUŠKU 

15.30 – 16.30

ROZKRÁVKA
VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

S FINANČNOU
PODPOROU

PARTNERI

Malackí fešáci



14/201610 SPEKTRUM

6. septembra si pripomenieme 
rok, čo nás opustila milovaná 
manželka, mamička a babička 

Janka Blažíčková. 
S láskou spomínajú manžel 
Augustín a deti Gusto, Miro, 

Jožo a Jana s rodinami. 
Ďakujeme všetkým za tichú 

spomienku. 

  Úmrtia:
 Jozef Volek, Malé Leváre *1938;
Helena Krčmová, Jakubov *1947;
Dušan Sloboda, Zohor *1972;
Zuzana Beblavá, Vrbovce *1926; Ivan 
Jurkovič, Malacky *1943; 
Ján Chmela, Malacky *1954; 
Emília Hofmanová, Malacky *1922; 
Peter Korotký, Rohožník *1953; 
Pavel Markovič, Malacky *1942;
Ján Štangler, Malacky*1934;
Mária Eliašová, Malacky *1926;
Rudolf Janík, Malacky *1931;
Mária Turnerová, Lozorno *1926;
Viktor Weinreb, Malacky *1951;
Matilda Fratričová, Ba - Lamač *1928;
Ľudovít Kuklovský, Malacky *1951;
Alfred Kuttner, Ba-Petržalka *1932;
Matilda Svitková, Malacky *1929;
Anna Ambrová, Rohožník *1928;
Ľudovít Galba, Lozorno *1953;
Jozef Ifka, Malacky *1931; 

Jozef Zúbek, Malacky *1928;
Ján Adamovič, Gajary *1945;
Pavel Šibalík, Studienka *1941;
Oľga Kožuchová, Malacky *1932;
Ružena Deáková, Kostolište *1933;
Augustín Poláček, Malacky *1943;
Irena Prokopová, Malacky *1928

  Sobáše:
Stanislav Daniš a Jana Žilavá
Milan Halla a Svetlana Krejčírová
Andrej Kaminský a Radka Bilkovičová
Martin Klas a Mária Kožuchová
Boris Bôbik a Hana Hrdlovičová
Daniel Hindra a Alexandra Jablonická
Miroslav Fabian a Zuzana Halinárová
Andrej Koleszár a Ivana Vojtková
Branislav Jursa a Barbora Bilkovičová
Lukáš Jurkovič a Stanislava Smrtičová
Helmut Maier a Margita Stráňavová
Rastislav Kašuba a Nikola Báborová
Jozef Fuksa a Silvia Živicová

  Narodenia: 
Lucia Cerovská, *29. 6.;
Lukáš Pokorný, *22. 5.;
Tomáš Hindra, *19. 7. ;
Vivien  Ferenčičová, *9. 8.;
Stella Bartoňová, *10. 4.;
Pavol Jánoš, *12. 8.

MALACKÁ MATRIKA od 4. 7. do 30. 8. 2016

SPOMIENKY

22. augusta sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia nášho drahého 
manžela a otca Alojza Mravíka. 

S láskou v srdci spomína celá 
rodina. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 

25. augusta uplynulo 37 rokov, 
čo sme sa navždy rozlúčili 

s našou maminkou a babičkou 
Albínou Hájkovou z Kostolišťa. 

Stále spomíname. 
Dcéra Gitka s deťmi, vnúčatami 

a pravnúčatami.

Jubilanti 
v septembri 
80 Magdaléna Čevelová
 Mária Oreská
 Milan Orešanský
 Augustín Šefčík
85 Ervín Blažíček
 Jozef Jurica
 Matilda Macková
 Mária Míznerová
 Jozef Mráz
91 Emil Polák
 Mária Poláková
92 Anna Kainrathová
93 Rozália Gajdárová
96 Hermína Labudová

SPOMIENKY

Jubilanti 
v auguste 
80 Štefan Holeš 
 Lýdia Krajčírová 
 Marie Orešanská
85 Anton Brázdil 
 Mária Haferová 
 Alojz Kvaššay 
 Mária Rybárová 
 Augustín Šimkovič
90 Štefánia Lipová
91 Ľudovít Cagáň 
 Ľudovít Ivančík
93 Emerencia Havlová

3. augusta sme si pripomenuli 
4. výročie úmrtia nášho drahého 
syna, otca, deda, brata, švagra, 

krstného otca a kamaráta  
Michala Beňu z Malaciek. 
S láskou v srdci spomína 

celá rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.
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Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Blíži sa jesenná šošovica 
 Po úspešnej jarnej Malac-
kej šošovici (28. mája) sa nezadr-
žateľne blíži jesenná! Uskutoční 
sa v  sobotu 24. septembra v  par-
ku na Kláštornom námestí 
od 9. do 15. hodiny.
 Opäť sa môžete tešiť na sezón-

nych potravinových producentov, 
farmárov, záhradkárov a remeselní-
kov. Tradične bohatý bude aj sprie-
vodný program. Bližšie informácie 
prinesieme v  ďalšom vydaní Malac-
kého hlasu. 

-red-
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Hľadáme nové hviezdy 
pod vysokými košmi 
Basketbalisti TJ Strojár Malacky hľadajú nového Bojanovského, Fuseka 
alebo Pavelku. 

 Malacký basketbal sa v  posled-
ných rokoch sústredil na prácu 
s  mládežou. Toto snaženie prinieslo 
aj vynikajúce výsledky: veľa hráčov 
dostalo štipendiá na zahraničných 
školách, dostali sa do slovenských 
reprezentácií a reprezentovali 
aj na niekoľkých ME. Spomeňme Bo-
risa Bojanovského, ktorý odišiel na 
Kanárske ostrovy do akadémie CBA 
a dostal štipendium na Florida State 
University v USA. V súčasnosti pod-
písal prvý profesionálny kontrakt 
do silnej poľskej ligy v  tíme Anwil 
Wloclawek. 
 Ďalším úspešným odchovancom 
malackého basketbalu je Micha-
el Fusek, ktorý odišiel do Ostravy 
a dnes hráva profesionálne v bel-
gickom Charleroi. Obaja sú člen-
mi reprezentácie SR, pričom Boris 
sa už o pár dní predstaví v drese Slo-
venska počas najbližšej kvalifikácie 
na ME v zápasoch proti Albánsku, 
Čiernej Hore a Gruzínsku. 
 Najnovším prírastkom, ktorý ide 
v šľapajach starších hráčov, 
je 212 cm vysoký 15-ročný Tomáš Pa-
velka. Po júlovom campe v Španielsku 
dostal ponuku hrať na Grand Canarii 
za CBA, kam aj v septembri odlieta. 
Spomínaní traja hráči však nie sú je-

dinými odchovancami Strojára, ktorí 
sa presadili v iných kluboch. Simona 
Marcová je kapitánkou Slovana Bra-
tislava a hra ženskú extraligu, Denis 
Pištelák pôsobil 3 roky na akadémii 
Future Stars v Prahe a Jovan Vukmi-
rovič hrá úspešne v  MBK Karlovka, 
kde získal titul majstra SR. 

 Prvé dva septembrové týž-
dne budeme hľadať basketbalo-
vé talenty na základných školách 
v Malackách a okolitých obciach. 
Nábor sa týka najmä ročníkov na-
rodenia 2006-2007, ale rovnako 
aj ročníkov 2003-2005. Po 7 rokoch 
sa k trénovaniu vracia opäť Brani-
slav Orth. 
 Rodičia, ktorí majú záujem 
prihlásiť svoje deti na basketbal, 
sa môžu informovať na mobil-
ných číslach 0907 95 88 37 alebo 
0905 41 37 02. Tréningy budú 
v  telocvični Gymnázia Malacky 
na Ul. 1. mája pondelky, stredy 
a piatky v čase od 16. do 19 hod. 
Rodičia s deťmi sa môžu kedy-
koľvek prísť pozrieť. Prvý tréning 
bude v  pondelok 12. septembra 
o 16. hodine. 

B.Orth

Mažoretky ELLA viacnásobnými 
vicemajsterkami Európy!

Mažoretky ELLA Malacky majú za sebou najúspešnejšiu sezónu za päť rokov pôsobenia súboru. Dokázali 
sa vypracovať na úroveň, pri ktorej dosiahli nielen titul majstra Slovenska, ale aj viacnásobného vicemaj-
stra Európy! 

 

Okrem toho, s pomocou mesta Ma-
lacky a asociácie AMAs Slovensko 
dokázali zorganizovať Majstrovstvá 
Slovenska v mažoretkovom športe 
u nás, v Malackách. Kto by to bol po-
vedal, že súbor, ktorý má iba niečo 
cez 30 členiek, dokáže dať dohro-
mady skvelý tím rodičov a priaz-
nivcov. Trénerky a mažoretky ELLA 
by si ani vo sne nepomysleli, 
že niekedy obsadia najvyššie priečky 
na majstrovstvách Slovenska a vybo-
jujú tak postup na majstrovstvá Eu-
rópy a sveta až so štyrmi choreogra-
fiami. Ich sen sa stal skutočnosťou 
a mažoretky sa z majstrovstiev Euró-
py, ktoré sa konali v Púchove, vrátili 
ovešané medailami. 
 Zo štyroch choreografií boli trikrát 
na stupni víťazov! Taký úspech vôbec 
nečakali. Dievčatá trénovali každý deň 
a v telocvični strávili spolu s trénerka-
mi niekoľko hodín. Stálo to za to, pre-
tože sa im podarilo prebojovať medzi 
európsku špičku. V Púchove sa počas 
majstrovstiev Európy stretlo 90 tímov 
z 12 krajín. Slovenské a české súbory 
patrili medzi najlepšie, no a medzi nimi 
aj mažoretky z Malaciek. 
 Miniformácia baton kadetky 
v konkurencii 12 tímov po krásne 
odvedenom výkone vybojovala 
2. miesto, a teda titul I. vicemajster 
Európy. Najväčším prekvapením 
bolo trio baton kadet v zložení Eliš-
ka Bačová, Alicka Blažková a Na-
tálka Šibalíková. Dievčatá postúpili 
zo 4. miesta na majstrovstvách Slo-
venska a v Púchove všetkým ukázali, 
že postup si naozaj zaslúžili. Obsadili 
neuveriteľné 2. miesto z 13 tímov 
a taktiež sa môžu pýšiť titulom I. vi-
cemajstra Európy. Sólistka poms ka-
det Saška Galovičová v konkurencii 
17 sólistiek obsadila skvelé 6. miesto. 
Čerešničkou na záver bola veľká for-
mácia baton kadet a defilé. ELLA Ma-
lacky vybojovali 3. miesto a sú teda 
II. vicemajsterky Európy. 
 Konkurencia bola naozaj veľká, 
preto môžeme byť na naše mažo-
retky hrdí. Za vzornú reprezentáciu 

mesta i Slovenska patrí dievčatám 
obrovská pochvala. Vďaka patrí tré-
nerkám Danke Bukovskej, Kristíne 
Horeckej a Martine Danihelovej 
a v neposlednom rade aj rodičom 
za ich pomoc a predovšetkým pod-
poru. Dievčatám sa kvôli účasti 
v Púchove začali prázdniny o niečo 
neskôr než ostatným, avšak v auguste 
už začali opäť makať, aby mohli svoje 
skvelé výsledky obhájiť na majstrov-
stvách sveta. Tie sa budú konať kon-
com septembra v chorvátskom Poreči.
 Tento rok predstavili 8 choreo-
grafií. Zúčastnili sa na šiestich súťa-
žiach, vrátane majstrovstiev Slovenska 

(Malacky) a Európy (Púchov).
 Mažoretky ELLA vybojovali 
11-krát zlato, 11-krát striebro a 6-krát 
bronz. Z toho:
•	 majster Slovenska,
•	 vicemajster Slovenska,
•	 II. vicemajster Slovenska,
•	 dvakrát I. vicemajster Európy,
•	 II. vicemajster Európy.
 Mažoretky ELLA srdečne prijmú 
do svojich radov nové talenty. Nábor 
nových členiek sa bude konať v stre-
du 7. septembra od 17.00 do 19.00 h. 
v kultúrnom dome v Kostolišti.
Už sa na vás veľmi tešíme. 
Text: K. Horecká, foto: ELLA Malacky

Futbalová 
školička ŠK Žolík 

Veľmi radi privítame nové deti, ročníky narodenia  2010 - 2011. 
V našej futbalovej školičke sa im venujú mládežnícki tréneri s Euro 
B licenciou Matúš Kuma a František Lörinczi. Deti sa hravou formou 
učia základom športovej činnosti a futbalovej hry. Po dosiahnutí 
8. roku  plynule prejdú do prípravky ŠK Žolík. 

 Tréningy futbalovej školič-
ky sa začnú 6. septembra a  budú 
každý utorok a  štvrtok od 17.00 
do 18.00 h na futbalovom ihrisku 
v areáli ZŠ Záhorácka. 
 Poslaním školičky je rozdávať de-
ťom radosť z pohybu, futbalu a prí-
tomnosti rovesníkov. Zo strany fut-
balového klubu majú deti vytvorené 

vynikajúce tréningové podmienky. 
Členské poplatky rodičia neplatia.
Informácie k  tréningom,  činnosti 
a fungovaniu klubu radi poskytnú:
František Lörinczi, 0905 22 44 95,
lorinczi@centrum.sk
Matúš Kuma, 0905 41 61 32, 
kumamatus@pobox.sk

-ŠK Žolík-

Boris Bojanovský v drese SR, 
zdroj: www.slovakbasket.sk 

Michael Fusek v  drese Spirou Basket 
Charleroi, zdroj: www.facebook.com/
michael.fusek.39

Pozvánka na futbalové zápasy ŠK Žolík

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
1. 9. 10.00 h ŠK Žolík Malacky - FKM Nové Zámky

II. liga mladší dorast ZsFZ 
1. 9. 12.30 h ŠK Žolík Malacky - FKM Nové Zámky

I. trieda starší žiaci B BFZ(Bratislava - vidiek)
3. 9. 9.30 h ŠK Žolík Malacky B - TJ Veľké Leváre
I. trieda starší žiaci B BFZ(Bratislava - vidiek)
3. 9. 11.30 h ŠK Žolík Malacky B - FK Jablonové

II. liga starší žiaci BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
4. 9. 9.30 h ŠK Žolík Malacky - ŠK Šenkvice
II. liga mladší žiaci BFZ 
4. 9. 11.30 h ŠK Žolík Malacky - ŠK Šenkvice

Prípravka A2 BFZ
10. 9. 9.30 h ŠK Žolík Malacky - ŠK Nová Dedinka
Prípravka B2 BFZ 
10. 9. 9.30 h ŠK Žolík Malacky - ŠK Nová Dedinka

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
10. 9. 10.00 h ŠK Žolík Malacky - FK Lokomotíva Trnava
II. liga mladší dorast ZsFZ 
10. 9. 12.30 h ŠK Žolík Malacky - FK Lokomotíva Trnava 

- ŠK Žolík-

ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a  futbalových priaznivcov 
na najbližšie domáce súťažné zápasy, ktoré sa odohrajú na ihris-
ku v Zámockom parku. Vstup je voľný.
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12 ŠPORT / INZERCIA

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Tešíme sa na hádzanársku extraligu!
Tak a je to tu. Hádzanári Strojára Malacky nastúpia na svoj prvý extraligový zápas. Celé to vypukne v so-
botu 3. septembra o 18. hodine v Považskej Bystrici proti domácemu tímu MŠK.

 Malackí muži začali prípravu 
na novú sezónu v polovici júla kon-
dičnou prípravou v Zámockom par-
ku. Na tréningy využívali prírodný te-
rén a nové multifunkčné ihrisko. Re-
generáciu našli v  priestoroch sauny 
v športovej hale Malina. Po kondič-
nej príprave prešli postupne na prá-
cu s loptou a v auguste sa presunu-
li do haly.  
Družstvo z minulej sezóny  zosta-
lo spolu, iba Ondrej Sakar   skončil 
s aktívnou hráčskou činnosťou. Ká-
der Strojára tvorí 23 hráčov, väčšinou 
odchovancov malackej hádzanej.
 Posilou pre tím je návrat Jara Pet-
ráša so Šale a príchod Ruda Draškoviča 
zo Stupavy. Trénerom je Ján Kordoš, ktorý 
k nám prišiel z Modry, a Milan Mikulčák.

 Tím odohral doma, na Morave 
a  v  Rakúsku niekoľko prípravných 
zápasov so striedavými výsledkami.  
Výsledky turnaja v Novom Veselí:
Strojár Malacky -  TJ Sokol Nové
Veselí  28:34 
MKS Piotrkowianin Piotrków (POL)  - 
Strojár Malacky  37:24 
Strojár Malacky - ŠKP Bratislava  32:31 
 V prípravnom zápase v Rakúsku 
sme prehrali s Hallabrunom o  dva 
góly.  Doma sme porazili juniorov 
ŠKP Bratislava 34:27 a prehrali 
zo Sokolom Nové Veselí  36:24. 
Na domácom turnaji sme prehrali 
s KP Brno a porazili rakúsky WAT Atz-
gersdorf.  
 Chlapci  sa na súťaž tešia, veď 
je to prvýkrát v histórii malackej há-

dzanej. Nemajú však veľké oči, chcú 
si to najmä vyskúšať, pokúsiť sa zamie-
šať poradie, potrápiť favoritov a pre-
dovšetkým prilákať do Maliny 
čo najviac divákov na peknú hádza-
nú.  V  hrací deň budú na programe 
vždy tri zápasy: postupne mladší 
a starší dorastenci (dorastenky) a na-
pokon muži (hracie časy sú 13:30, 
15:30 a 18:00).  
 Prvé domáce stretnutie odohrá-
me v sobotu 17. septembra o 18. ho-
dine proti HK Agro Topoľčany. Chlap-
com želáme, aby si „veľkú ligu“ užili, 
a  veríme, že Malačania vytvoria naj-
lepšiu divácku kulisu. Držíme palce!

Text a foto: M. Mízner 

Chlapec z Malaciek 
zabojoval na lotyšskom jazere
 Na jazere Alūksne v  Lotyšsku 
sa začiatkom prázdnin uskutoč-
nili Majstrovstvá sveta vodného 
motorizmu v  kategórii „Futu-
re C1“, kam patria deti vo veku 
8 a 9 rokov. Simon Jung z Malaciek 
tu vzorne reprezentoval nielen 
naše mesto, ale aj celé Slovensko, 
keď medzi pretekármi z deviatich 
krajín obsadil krásne 6. miesto.  

 Alūksne je 11. najväčším ja-
zerom v Lotyšsku s  rozlohou vyše 
15 tisíc km². Jeho najväčšia hĺbka 
je 15 m, priemerná hĺbka je 7 m. 
Leží pri rovnomennom lotyšskom 
meste. Šikovnému a  odvážnemu 
Simonovi blahoželáme a  prajeme 
veľa ďalších úspechov. 

I. Sochorová

Večerný beh zdravia – 
Beh vďaky SNP
(propozície 33. ročníka) 

organizátori: Mesto Malacky, CVČ, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
záštita: Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ Malacky
spoluorganizátori: AC Malacky, AD HOC, DHZ, SZTP – KZPDaM Malacky 

Termín: piatok 9. september 2016 
Miesto štartu: ZŠ Dr. J. Dérera - Pamätník SNP
Prezentácia: 15.00 - 16.15 h, školský dvor ZŠ Dr. J. Dérera
Otvorenie: 16.20 h - Pamätník SNP
Štart: 16.30 h 
Cieľ: Zámocký park – futbalový štadión, bežecká dráha
Vyhodnotenie: 17.30 h - žrebovanie zlosovateľných cien,
 odovzdanie cien víťazom

Kategórie: 

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

Dĺžka trate: -
-

Ceny: 
-

tekár, ktorý preteky dokončí, bude zaradený do žrebovania vecných 

pretekár vecnú cenu.

Upozornenie: Každý štartuje na vlastné riziko. Strata alebo nevrátenie 
štartového čísla znamená poplatok 2 eurá.

-organizátori- 

Strojár Malacky v extralige 2016/2017 
 1. kolo 3. september sobota 18:00 Považská Bystrica  – Malacky 
 2. kolo 10. september sobota 18:00 Modra  –  Malacky 
 3. kolo 17. september sobota 18:00 Malacky  –  Topoľčany 
 4. kolo 24. september sobota 18:00 Nové Zámky  –  Malacky 
 5. kolo 1. október sobota 18:00 Malacky  –  ŠKP Bratislava 
 6. kolo 8. október sobota 18:00 Šaľa  –  Malacky 
 7. kolo 15. október sobota 18:00 Malacky  –  Pezinok 
 8. kolo 22. október sobota 18:00 Hlohovec  –  Malacky 
 9. kolo 12. november sobota 18:00 Malacky  –  Tatran Prešov 
 10. kolo 19. november sobota 18:00 Malacky  –  Považská Bystrica 
 11. kolo 26. november sobota 18:00 Malacky  –  Modra 
 12. kolo 3. december sobota 18:00 Topoľčany  –  Malacky 
 13. kolo 10. december sobota 18:00 Malacky  –  Nové Zámky 
 14. kolo 17. december sobota 18:00 ŠKP Bratislava  –  Malacky 
 15. kolo 21. december streda 18:00 Malacky  –  Šaľa 
 16. kolo 27. január piatok 18:00 Pezinok  –  Malacky 
 17. kolo 4. február sobota 18:00 Malacky  –  Hlohovec
 18. kolo 11. február sobota 18:00 Tatran Prešov  –  Malacky

Najbližšie číslo Malackého hlasu 
č. 15 vyjde 14. septembra. 


