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S úsmevom!
Najväčší problém dnešnej 

spoločnosti? Negatívne myslenie. 
Málokto ráno vstáva s tým, že si povie 
či pomyslí: „Dnes bude super deň, 
dnes sa mi bude dariť.“ Ľudia majú 
potrebu na fórach vypisovať- to, aký 
to bol hrozný výkon, aká bola tá či 
oná otrasná, ako zle mesto pridelilo 
byty... Niekedy mám pocit, že aj keby 
ľudia dostali všetko, vždy budú 
nespokojní. Okolo nás vo svete 
existuje množstvo negatív, katastrof 
a iných zlých vecí, ktoré nemáme 
možnosť ovplyvniť, ale prečo 
vnášame do svojho života aj takéto 
negatívne elementy? Prečo sa ľudia 
netešia z toho, čo sa im podarí, z toho, 
čo majú, z ľudí okolo seba, ale stále sa 
orientujú len na negatíva? Je pocho-
piteľné, že v živote prichádzajú situ-
ácie, keď sa človeku ťažko dvíhajú kú-
tiky, v očiach sa zračia slzy a v srdci 
smútok, práve vtedy treba nájsť vo 
svojom živote to pozitívne. To, že nie-
čo také neexistuje, je výmysel. Z vlast-
nej skúsenosti môžem povedať, že 
život je krajší, keď  k nemu pristupuje-
te s úsmevom, dobrou náladou a po-
zitívnym myslením. Nečakajte na to, 
kým váš život bude skvelý, skvelým si 
ho urobte vy sami!

NATÁLIA SLOBODOVÁ

účet:
3278257023/5600

ZA nÁŠ kAŠTIEĽ vÁM 
ĎAkUJEME.

ZbIErkA pokrAčUJE! 
prispejte na dobrú vec!

v dobrovoľnej zbierke na re kon- 
 štrukciu Malackého kaštieľa 

sme do 2. 6. vyzbierali

7352,55 €.

V piatok 27. 5. sa v Malackách 
uskutočnil už 40. ročník Špor
tových hier malackej mládeže. 
Podujatie sa koná každoročne 
pri príležitosti osláv Medziná
rodného dňa detí. Usporiada
teľom tejto milej akcie je komi
sia pre vzdelávanie, mládež 
a šport, Centrum voľného času, 
gymnázium a základné školy 
v Malackách.

Celé predpoludnie žiaci malac
kých základných škôl zápolili v ôs

mich športových disciplínach. Víťaz
mi jednotlivých športov sa stali žiaci 
zo ZŠ na Záhoráckej ulici, a to v atle
tike chlapcov i dievčat v 1. a 2. roč
níku, vo futbale 3. a 4. ročníka a vo 
vybíjanej dievčat 3. a 4. ročníka. Žia
ci zo ZŠ na Štúrovej ulici vyhrali 
v basketbale dievčat a chlapcov 5. 
až 7. ročníka a v hádzanej chlapcov 
8. a 9. ročníka. Midivolejbal dievčat 
8. a 9. ročníka vyhralo družstvo Gym
názia Malacky.

V celkovom hodnotení škôl v sú
ťaži o Putovný pohár primátora mes

ta zvíťazila so ziskom 19 bodov ZŠ 
na Záhoráckej ulici. ZŠ na Štúrovej 
ulici získala 16,5 boda a ZŠ Dr. J. Dé

rera 12,5 boda. Gymnázium Malacky 
o pohár nesúťažilo.

Počasie akcii prialo, teplota na 

teplomeroch sa vyšplhala na letných 
28 °C a deti si tento deň v škole, ale 
„bez školy“ užívali naplno. Slávnost
né vyhlásenie výsledkov sa uskutoč
nilo v stredu 1. 6. v spoločenskom 
dome za prítomnosti primátora 
mesta J. Ondrejku, predsedu komi
sie pre vzdelávanie, mládež a šport 
P. Tedlu a riaditeľky CVČ A. Šurinovej. 
Žiačky ZŠ na Záhoráckej ulici neskrý
vali nadšenie zo získania putovného 
pohára, ktorý im aj tento rok právom 
patrí. 

Text, foto: NATÁLIA SLOBODOVÁ

Nebolo však jednoduché skon
taktovať sa s osobou, ktorá by bola 
ochotná čo najrýchlejšie prísť a včely 
odchytiť. Nakoniec predsa len po
mohli hasiči, ktorí poskytli ten správ
ny kontakt. 

Ján Švec s manželkou Martou do
razili do hodiny do kaštieľa a hneď 
sa dali do práce. Lapačkou z vreco
viny včelár odchytil hlavný roj včiel 
i s kráľovnou. Značná časť včiel zo
stala naďalej na strome, a tak bol od
chyt ešte raz zopakovaný. „Včely tu 
museli byť už minimálne dva dni, 
inak by všetky vleteli postupne do 
boxu,“ dodal Ján Švec. Včely by pod
ľa neho nezostali na tomto mieste 
dlho a nepredstavovali reálne nebez
pečenstvo, samozrejme, pokiaľ by 
ich niekto nevydráždil.

Záchrana včiel sa teda vydarila 
a roj sa už nachádza na novom mies
te mimo navštevovaného nádvoria 
kaštieľa. Keďže v súčasnosti prichá
dza v rámci Slovenska k veľkému 
úbytku včelstiev, všetkým „záchran
com“ patrí srdečná vďaka.

  Text: naty,awe, foto: awe

Malacké školy
žili športom

Včely v kaštieli
V stredu 25.5. si robotníci pracujúci v Malackom kaštieli všimli ne
zvyčajne veľký roj včiel, ktorý sa usídlil na jednom zo stromov na 
nádvorí. Po informácii o tomto probléme sa  pracovníci MsÚ roz
hodli postaviť k problému environmentálne a včely zachrániť. 
Namiesto likvidácie hasičmi povolali profesionálneho včelára.

Celé mesto
u vás 
doma!

Všetci autori majú bohaté skúse
nosti či už s komiksovou, alebo ilus
tračnou tvorbou. Podmienkou bolo, 
aby predstavili príbeh z histórie Pál
fiovcov komiksovou formou. Autori 

mali k dispozícii niekoľko legiend 
i faktov zo života tejto šľachtickej ro
diny, ale vítaná bola i vlastná inter
pretácia. Išlo hlavne o improvizáciu, 

Pálfiovci 
v komikse

Pálfiovci 300 rokov písali históriu Malaciek, a tak je namieste vzdať 
im hold aj jednou z netradičných foriem. Stalo sa tak už pred časom 
na neverejnom výtvarnom sympóziu, ktoré sa uskutočnilo 9. 4. Zú
častnilo sa ho päť umelcov – Petr Včelka, Daniel Mihálik, Viliam Sla
minka, Marek Cina a Andrej Wsól. 

Pokračovanie na 5. strane
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Stanovisko zostalo 
nevypočuté
Rodičia študentov Gymnázia sv.  

F. Assiského sú sklamaní z rozhodnu
tia zriaďovateľa (Rímskokatolícka cir
kev, Bratislavská arcidiecéza, Arcibis
kupský školský úrad) zlúčiť dve sa
mostatné školy – ZŠ M. Olšovského  
a gymnázium do jedného subjektu. 

„Naše združenie 14. 4. písomne 
adresovalo zriaďovateľovi nesúhlas  
s ich zámerom a svoje záporné sta
novisko sme opreli aj o výpočet dô
vodov. Mrzí nás, že takému závaž
nému kroku nepredchádzala širšia 
diskusia a úrady prijímajú rozhod
nutia potichu a bez vedomia tých,  
o ktorých vedia, že nie sú s ich záme
rom stotožnení,“ povedala Z. Kadero
vá, predsedníčka OZ Fornix. Hovorí 
sa o ekonomických aspektoch, no 
podľa stanoviska gymnázium nemá 
existenčné problémy a nikdy nebolo 
v platobnej neschopnosti. Práve 
naopak. Rodičia pripomínajú, že ve
denie školy úspešne získava dotácie 
a čerpá granty (napr. Otvorená škola 
2008, Renovabis 2009, Pozagas 2009, 
Renovabis 2010, Pro Malacky 2010). 
„Rovnako dobre sa darí aj ZŠ M. Ol
šovského a my si myslíme, že po spo
jení škôl pod jednu hlavičku bude 
tok financií od nadácií, firiem, mesta 
či štátu iba polovičný – dostane ich 
len jeden žiadateľ, jeden subjekt. 
Sme presvedčení, že po spojení škôl 
sa finančná situácia zhorší a nastane 
stagnácia vo vývoji školy. Ako rodičia 
sa preto pýtame – aký zmysel má to
to spojenie?“ tlmočí postoj rodičov 
ich zástupkyňa.

Uhol pohľadu
Gymnázium sv. F. Assiského má 

v Malackách a v celom regióne svoju 
historickú, náboženskú, kultúrnu 

a spoločenskú úlohu a postavenie. 
Škola oslávi už 85. výročie svojho 
založenia (2012). Keď sa v 50. rokoch 
minulého storočia počas tzv. bar
barskej noci rušili a zatvárali reho
le, cirkevné ustanovizne a školy, uda
losti sa veriacich tvrdo dotkli. Potom 
sa dlhé roky o vzdelanie mladých sta
rali už len štátne, vtedy ateistické ško
ly. Nádej na vzkriesenie cirkevného 
gymnázia svitla až po nežnej revolú
cii. Z radov malackého františkánske
ho gymnázia vyšli viaceré uznávané 
kapacity, ale najmä dobrí ľudia napl
není duchom a poslaním svojho pat
róna sv. Františka. Aj takéto argu
menty použilo OZ Fornix v liste zria
ďovateľovi, ktorý jeho predsedníčka 
poskytla redakcii v plnom znení. 
„V našom regióne je len málo stred
ných škôl – a ešte menej katolíckych, 
a preto sme prekvapení, že chcete, 
aby zanikla identita tohto gymnázia 
ako školy už s vysokým morálnym 
a študijným kreditom... Niektorým 
zúčastneným stranám sa síce môže 
zdať, že nejde o likvidáciu gymnázia, 
ale len o drobnú, formálnu zmenu  
v názve, ale je viac ako isté, že pôjde 
o zmenu veľkého rozsahu a de facto 
gymnázium v súčasnej podobe zanik
ne. Ide o uhol pohľadu – ak sa niekto 
pozerá na veci len z jednej strany, 
tento pohľad nemôže byť objektívny,“ 
stupňujú sa emócie v spomenutom 
liste.

Nechcú maturovať 
na spojenej škole
„Toto sa nám raz vráti,“ je presved

čená Z. Kaderová. Krivdu bude podľa 
nej cítiť najmä terajšia generácia. Ro
dičia prihlásili svoje deti na gymná
zium a pýtajú sa: „Prečo majú ukon
čiť štúdium na spojenej škole?“ 
Zhodujú sa v tom, že hodnota ma

turitného vysvedčenia nie je len  
v známkach. Na prijímacích poho
voroch na vysoké školy často zaváži 
aj zvuk školy, ktorú uchádzač absol
voval. Gymnázium vychovalo už ge
nerácie študentov – školu navštevujú 
súrodenci, ktorí privádzajú svojich 
blízkych a priateľov. Vedenie robilo 
nábor v 21 ZŠ v okresoch Malac
ky, Senica a Skalica a na štúdium sa 
začínajú hlásiť žiaci z nových a no
vých obcí.

Žiadosť do prázdna
List zriaďovateľovi rodičia uzavreli 

naliehavou žiadosťou o prehodnote
nie a zrušenie rozhodnutia spojiť 
obe školy do jednej. „Spojením tých
to dvoch samostatných právnických 
subjektov nevznikne jeden nový sub
jekt, ale zanikne jeden starý – františ
kánske gymnázium, ktorého meno 
má hlboko vryté vo svojom srdci kaž
dý Malačan, učiteľ či študent, a všetci 
tí, ktorí denne niekoľko rokov prekra
čovali tieto posvätené prahy,“ tak sa 
končí pokus zachrániť povestné gym
názium. Odpoveď prišla združeniu  
a na vedomie aj základnej škole, gym
náziu a správcovi farnosti. Prekvapi
vý bol obsah, spôsob jej zverejnenia 
v kostole aj určenie vinníka za nepo
chopenie dobrých úmyslov zriaďo
vateľa. Teraz si ľudia istotne urobia 
správny názor. Rovnako ako žiaci zo 
ZŠ M. Olšovského, ktorí si najprv po
dali prihlášky na cirkevné gymná
zium, no vo svetle očakávaného ďal
šieho vývoja sa väčšina prehlásila na 
štátne gymnázium a iné školy. Ktovie 
prečo.

A čo s petíciou?
Petícia proti spojeniu cirkevných 

škôl v Malackách leží v trezore. Nie
koľko dní od jej spustenia si jej iniciá
torov pozval na rozhovor generálny 
vikár J. Formánek, ktorý údajne navo
dil atmosféru nádeje, že veci sa budú 
riešiť aj s ohľadom na názor ľudí oko
lo gymnázia. Na základe zdanlivo 
možného priaznivého vývoja bola 
doteraz stopnutá a je pod ňou „len“ 
622 podpisov. Natíska sa viacero otá
zok, na ktoré odpovede vopred tuší
me.               TATIANA BÚBELOVÁ

Upozornil nás, že rodina Listov
cov žila v Malackách, kde v školskom 
roku 1790/1791 ako povinný pred
met bola úradne zavedená maďarči
na! Adam sa vraj trápil s týmto pred
metom a mal z neho vždy najhoršiu 
známku. „Ani jeho syn František ne
vedel po maďarsky, ba ani sa o to nik
dy nepokúšal. Jeho materinský jazyk 
bola slovenčina, vedel po nemecky, 
ale lepšie ovládal francúzštinu. Zná
my je aj jeho vrúcny vzťah k Brati
slave. Keďže Slováci v Uhorsku oficiál
ne neboli uznaní za národ ani 
slovenčina za úradný jazyk, nemohol 
sa podpisovať menom František, 
nuž používal nemecký variant Franz. 
Po celý život ho trápilo, že jeho ná
rod, Slováci, sú neuznávaní, potláča
ní. Bol z toho nešťastný. Napriek tým
to faktom dnes je prezentovaný ako 
maďarský skladateľ!“ napísal nám či
tateľ z neďalekej obce Gajary.

Slovo historika
Hudobný svet si 22. októbra toh

to roka pripomenie 200. výročie na
rodenia Franza Liszta. Radi by sme 
sa popýšili putom, ktoré by podľa 
náznakov mohol mať s naším mes
tom. Historik je však v tomto smere 
opatrný. „Franz Liszt ani jeho pred
kovia nežili v Malackách. Výnimkou 
je jedine otec Franza Liszta Adam 
Liszt (1776–1827), ktorý od septem
bra 1795 absolvoval jednoročný re
hoľný noviciát vo františkánskom 
kláštore v Malackách. Jeho rehoľné 
meno bolo fráter Matúš. Potom ho 
preložili do Trnavy, ale tu už ďalší 
celý rok nevydržal a z kláštora vy
stúpil. Nie je známe, že by sa potom 
ešte niekedy do Malaciek vrátil,“ 

ubezpečuje nás Pavol Vrablec, his
torik Mestského centra kultúry v Ma
lackách.

 
Pramene sú, ale len nepriame
P. Vrablec upresnil, že dôkladne 

sa problematikou rodiny Franza Lisz
ta a Malaciek prostredníctvom témy 
františkánov v minulosti zaoberal 
Vševlad J. Gajdoš. Vlastné výskumy 
archívnych materiálov zhrnul v štúdii 
Františkánska tradícia v rodine Fran-
tiška Liszta a Malacky, publikovanej 
v Sborníku Spolku záhorských akade-
mikov II. (1942, s. 178–200). V posled
ných rokoch rozvírili pokojné hladiny 
okolo Franza Liszta knihy Miroslava 
Demka, v ktorých sa snaží dokázať 
slovenský pôvod tohto hudobného 
velikána. „Kto sa o túto tému zaujíma, 
mohol by si prečítať spomínanú štú
diu V. Gajdoša a recenzie Demko
vých kníh od Jany Lengovej v Hudob-
nom živote. Sú dostupné aj na inter
nete. Práve táto autorka totiž Dem
kove konštrukcie pramennými 
dokladmi presvedčivo vyvracia,“ tvr
dí malacký historik a uzatvára našu 
debatu tvrdením, že jediné známe 
a dôveryhodne doložené, no záro
veň nepriame spojenie Franza Liszta 
a Malaciek je spomínaný noviciát 
jeho otca u malackých františkánov. 
„Nemáme teda reálny dôvod na 
stavanie pomníkov či pamätných 
tabúľ. Keby sme našli čo i len náznak, 
že Franz Liszt hoci len prechádzal 
cez Malacky, radi sa tým pochválime. 
Takýto náznak existuje napr o T. A. 
Edisonovi, ale to by už bolo na iný 
článok,“ šibalsky prezrádza P. Vrab
lec.

T. BÚBELOVÁ

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport sa stretla s predstaviteľmi 
športových klubov a organizácií v Malackách. Kluby rozdelila do 
troch skupín podľa druhu ich športovej činnosti. K hlavným cieľom 
stretnutia patrilo vzájomné zoznámenie sa komisie s predstaviteľmi 
športovcov. Predstavitelia klubov boli oboznámení s tohtoročným 
prerozdelením dotácií na šport a so zámerom komisie zmeniť kri
tériá rozdeľovania financií od mesta. 

Komisia 
so športovými
klubmi

Od predstaviteľov kolektívnych športov prišiel návrh zriadiť v meste 
novú pracovnú pozíciu športového referenta, ktorý by mal na starosti 
šport v Malackách, projekty, pomoc pri získavaní 2 % z daní, reklamu, 
organizáciu športových akcií, prípravu športových správ pre médiá a vy
hľadávanie sponzorov. O probléme využívania futbalového štadióna 
v Zámockom parku (kluby ŠK Malacky, Žolík, ČSFA) bude komisia roko
vať osobitne. Bola načrtnutá vízia AC Malacky zriadiť všeobecnú 
športovú triedu v ZŠ Záhorácka, ktorá by „vychovávala“ mladých špor
tovcov prostredníctvom všeobecnej  pohybovej  prípravy pre rôzne 
športové kluby v doobedňajších hodinách v rámci Tv. Zmienený bol aj 
nedostatok priestorov na šport v zimných mesiacoch.

P. TEDLA (krátené)

vysypAné Z obÁlok

„Náš rodák zo Švajčiarska Miroslav Demko roku 2003 v Bratislave 
vydal mimoriadne zaujímavú knihu pod názvom Franz Liszt – Stra
tený syn Slovenska. Spôsobil tým svetu nemalé prekvapenie a nám 
Slovákom obrovskú radosť. Dozvedeli sme sa, že senzačný klavírny 
virtuóz, hudobný skladateľ Franz Liszt vyrastal v slovenskej rodine! 
Jeho starý otec Juraj sa ešte podpisoval ako List. Stará mama sa vo
lala Barbara Slezáková. Otec Adam už bol Liszt. Niežeby sa bol po
maďarčil, iba meno mu napísali po maďarsky. Hľa, kam až siahajú 
korene maďarizácie!“ napísal nám obyvateľ Gajár Jaroslav Miklóš. 

Čo má Franz Liszt 
s Malackami

Po uverejnení článku o spojení dvoch cirkevných škôl (ZŠ a gym
názia) v Malackách  v MH č. 10/2011 našu redakciu oslovilo Ob
čianske združenie Fornix (združenie rodičov a iných zákonných 
zástupcov detí), ktoré pôsobí pri cirkevnom gymnáziu. Rodičia cítili 
potrebu osvetliť okolnosti diania, ktoré by nemali zostať utajené. 
Rodičia študentov sú totiž rozčarovaní. Snažili sa zasiahnuť argu
mentmi, no nepochodili. Kompetentní konajú bez „zbytočných“ 
diskusií a dokonca bez potreby oznámiť skutočné dôvody spojenia 
škôl všetkým, ktorých sa táto vážna zmena týka. 

Nesúhlas rodičov 
zriaďovateľ ignoruje

Orgány mesta postupne vracajú 
cestné komunikácie do 100 %ného 
stavu, pričom sa opravujú nielen vý
mole v asfalte, ale i dopravné znače
nia. Najhoršie sú na tom ulice Ná
dražná, Jesenského, 1. mája, Sasinko
va a Záhorácka, v súčasnosti sa opra
vujú ulice Veľkomoravská a Hollého. 
Hoci oslavy Sviatku práce spomalili 
reparácie ciest, odhady na dokonče
nie prác sa pohybujú niekedy na kon
ci júna. Opravy však do veľkej miery 
ovplyvňuje priazeň či prípadná ne
priazeň počasia, pretože jednotlivé 
výmole sa najprv musia dôkladne ob
rezať a potom zaliať špeciálnou zme
sou. Tá sa dováža poväčšine z Morav

ského Sv. Jána, prípadne ju dodávajú 
bratislavské technické služby. MsÚ 
ročne vyčleňuje na opravu cestných 
komunikácií 82 000 €.

MÁRIO LORENC; foto: tabu

Nejeden z nás si isto všimol havarijný stav niektorých 
vozoviek v Malackách. Hoci si mnohí občania pri 
tomto probléme, ktorý postihuje azda každé mesto, 
„vytrpeli“ svoje, na obzore badať zlepšenie. Výmole 
na cestách sa postupne zalievajú asfaltobetónom.

VRACIAME SA
K PROBLÉMU

Zlé cesty? Žiaden problém!
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Prečo investovať 
do analýz
V prvom momente možno nie

kto zapochybuje o užitočnosti vyše 
400stranovej správy, vytlačenej na 
kriedovom papieri vo formáte A4  
a navyše s dizajnom Správy o glo
bálnej konkurencieschopnosti, kto
rú vydalo Svetové ekonomické fó
rum. Prvotným zámerom projektu, 
ktorý finančne podporili Úrad vlády 
SR a Nórsky finančný mechanizmus, 
bolo poskytnúť samosprávam účin
nú pomôcku na vypracúvanie roz
vojových programov a odstraňova
nie lokálnych bariér podnikania. 

Podľa spracovateľov Jozefa Haj
ka, Petra Klátika a Mateja Tunegu 
by výsledky projektu mali byť po
môckou pri adresnejšom a efektív
nejšom vynakladaní prostriedkov 
na odstraňovanie bariér. „V koneč
nom dôsledku možno očakávať 
rozvoj podnikania v okresoch Slo
venska, čo prinesie tvorbu nových 
pracovných miest, väčšiu konku
renciu na trhu práce, vyššie mzdy 
pre zamestnancov, lepšie pracovné 
podmienky pre všetkých,“ píšu au
tori v predslove knihy.

Hodnotenia 
a odporúčania
Publikácia v šiestich kapitolách 

načrtáva konkurenčné výhody a ne
výhody jednotlivých okresov a pri
náša hĺbkové hodnotenie regionál
neho podnikateľského prostredia. 
Spracovatelia vychádzali z verejne 
dostupných štatistických údajov  
a kombinovali ich s údajmi získaný
mi z vlastného rozsiahleho priesku
mu medzi podnikateľmi zo všetkých 
79 okresov SR v rokoch 2009 a 2010. 
Celkové hodnotenie zahŕňa hlavné 
odporúčania v prospech konkrét
nych regiónov. Súčasťou správy je 
aj jej elektronická verzia a interak

tívny model, ktoré sú dostupné na 
www.regiony21.sk.

Podnikateľov brzdia úrady
Napriek skvelému 9. miestu sprá

va upozorňuje aj na problémy. Plusy 
predstavuje poloha blízko Bratisla
vy, ktorá je najväčším slovenským 
administratívnym a priemyselným 
centrom. Potenciál do budúcnosti 
sľubuje aj susedstvo s vyspelým Ra
kúskom. Priemysel sa sústreďuje  
v technologickom parku Eurovalley 
pri Malackách a Plaveckom Štvrtku. 
„Technológie v okrese sa považujú 
za desiate najvyspelejšie na Sloven
sku. Úplne najvyššie je okres v do
stupnosti materiálov a služieb. Ma
lacky pritom majú značný rozvojový 
potenciál, siedmy najvyšší na Slo
vensku,“ uvádza sa v správe Konku
rencieschopné regióny 2011, ktorá 
ďalej chváli aj pomerne vysokú 
úroveň ľudských zdrojov. 

Naopak, kritizovaná je byrokra
cia a prieťahy v konaniach úradov, 
čo nás v porovnaní so zvyškom kra
jiny radí dokonca až na piate mies
to od konca. Komunikácia je hod
notená ako nedostatočná a dostup
nosť údajov nízka. Podnikatelia by 
privítali viac možností komuniko
vať s úradmi elektronicky.

Čo nám radia
Okres Malacky má podľa auto

rov publikácie veľký potenciál, nad
priemerne rozvinuté podnikateľské 
prostredie, no trápia ho všeobecné 
problémy Slovenska – „haprovanie“ 
súdov, nedostatočná funkčnosť úra
dov a užšie previazanie vzdelávania 
s potrebami zamestnávateľov.

Okres by sa mal v spolupráci  
s krajom zamerať na podporu vzde
lávania v súlade s aktuálnymi po
trebami.

TATIANA BÚBELOVÁ

 Brnianski študenti v Malackách
V utorok 31. 5. navštívili v rám
ci partnerstva škôl študenti 
z Biskupského gymnázia v Br
ne Gymnázium sv. Františka 
Assiského v Malackách. 

Pre návštevu bol pripravený bo
hatý program. Študenti sa obozná
mili s fungovaním školy, zúčastnili sa 
prehliadky areálu školy, kostola, ako 
aj krýpt. Popoludnie patrilo športo
vým aktivitám. V priestoroch športo
vej haly Malina a telocvične gymná
zia si študenti spolu zahrali futbal 
a volejbal. Neskôr sa presunuli do Zá
mockého parku, kde si vychutnali aj 
prehliadku Malackého kaštieľa. 

Partnerstvo škôl spočíva v získa
vaní nových skúseností a nadväzo
vaní nových kamarátstiev, poprípa
de si študenti môžu porovnať sys
tém výučby u nás a v Českej repub
like. Študenti z nášho gymnázia sa 
do Brna chystajú v septembri. 

Text, foto: naty

Pomôžte 
vyčistiť 
Marhecké 
rybníky!

Po úspechu vlaňajších aktivis
tov pri čistení lokality Troch du
bov prichádzajú dobrovoľníci  
s novým nápadom. Každý, kto 
sa neštíti  roboty a rád pomô
že, sa môže zapojiť do čistenia 
okolia Marheckých rybníkov. 

Podujatie je naplánované na 11. jú
na od 8.00 do 16.00 h. „Marhecké ryb
níky, pre väčšinu Malačanov známa 
lokalita pri priemyselnej zóne mesta. 
Sú ešte stále miestom, kde môžeme 
obdivovať nefalšovanú prírodu. Ich 
význam sa premietol aj do návrhu 
miestneho územného systému eko
logickej stability (MÚSES), a to plným 
právom. Rybníky a okolitá vegetácia 
predstavujú na dlhom úseku posled
ný biokoridor v smere rieka Morava–
Malé Karpaty. Dlhší čas sú však, bohu
žiaľ, znečistené nánosmi odpadu. Aj 
preto sme sa rozhodli usporiadať bri
gádu spojenú s odstránením neriade
ných skládok v tejto lokalite. Mesto 
Malacky prisľúbilo technickú pomoc 
(vrecia, odvoz nazbieraného odpa
du). Uvítame každého dobrovoľníka. 
Dokážme spolu, že príroda v okolí 
Malaciek nám nie je ľahostajná!“ po
zýva ďalších nadšencov Martin Mráz.

red

Okres Malacky 
v top desiatke

Konkurencieschopné regióny 2010 sú projektom Podnikateľskej 
aliancie Slovenska. Spracovatelia záverečnej správy po prvý raz  
z hľadiska konkrétnych údajov porovnali úroveň konkurencie
schopnosti všetkých 79 okresov Slovenska. Je potešiteľné, že okres 
Malacky sa podľa nezávislých hodnotení expertov nachádza na 
úctyhodnom 9. mieste.

V záujme výmeny skúseností
Len kúsok za Malackami, na strel

nici sa stretla asi tridsiatka mužov  
v zelenom. Medzi nimi najvyšší pred
stavitelia Vojenských lesov a majet
kov SR, ale aj odštepného závodu  
v Malackách, vedenie Lesov SR, Ústa
vu lesníckeho poradenstva a vzdelá
vania, Vojenského lesného úradu 
Záhorie, Chránenej krajinnej oblasti 
Záhorie, Bratislavského regionálne
ho a ochranárskeho združenia, Mi
nisterstva obrany SR, ale aj zástup
covia malackých skautov, ktorí sa 
bežne venujú čisteniu lesa a re
konštrukcii pamiatok (napr. Biely 
kríž a Červený kríž). Organizátori pri
vítali aj primátora Malaciek J. Ondrej
ku a zástupcov médií, ktorí sa dali 
nalákať na zaujímavé náučné pre
chádzky s kamerou či fotoaparátom 

po miestach, kam bežne ľudská no
ha až tak často nevkročí. 

Dobre ukryté poklady prírody
Oblasť Záhorskej nížiny v okolí 

nášho mesta je známa tzv. viatymi 
pieskami, ktoré zaberajú veľkú časť 
Vojenského obvodu Záhorie. Medzi 
pieskovými nánosmi sa tu pre mno
hých prekvapivo nachádzajú aj mok
riny. Dve takéto vzácne lokality, Šra
necké piesky a Bežnisko, pred niekoľ
kými dňami vyhlásili za maloplošné 
chránené areály. Spoločne sme nav
štívili aj Mešterovu lúku, pieskovňu, 
oblasť bývalého zhoreniska po troj
dňovom letnom požiari z roku 1992, 
pri ktorom zhorelo 1254 ha lesov.  
Na Vampíli sme videli protipožiarnu 
nádrž s protipovodňovou funkciou  
a na Bažantnici pieskovňu. Na kaž

dom z týchto miest odzneli pre lai
kov prekvapivé informácie. Ochra
nári hovorili o význame mokradí pre 
ochranu biodiverzity či o výskyte 
vzácnych druhov rastlín a živočíchov 
lokalitách, kde inak božské ticho 
umocňuje koncertné decibely zla
dené z kŕkania žiab, bzukotu hmyzu, 
vážok a šušťania jašteríc vo vysokej 
tráve. Aj my, zdanlivo trestuhodní ig
noranti, sme dostali šancu na vlastné 
oči uvidieť vzácne vážky jasnoškvrn
né, dozvedeli sme sa o jedinečnom 
výskyte pijavíc lekárskych v našich 
močariskách, ale aj o raritnej rých
losti mäsožravej bublinatky, ktorej 
pohyb za chutnou dafniou nie je 
schopná zachytiť nijaká technika. 

Požiar – už nikdy viac!
Spomenuli sme si aj na koniec au

gusta z roku 1992, keď sa z borovi
cových lesov na Malacky valil štip
ľavý dym, ktorý poznačil našu pýchu 
na nespoznanie. Nik si nevedel pred
staviť, čo bude ďalej. Pozoruhodné 
je, že táto katastrofa s pôvodom na 
družstve v Lozorne, kde sa zapálila 
siláž, sa obišla bez strát na životoch. 
Zhorelo iba jedno požiarne auto. 
Lesníci nezaháľali a už v roku 1999 
bolo celé zhorenisko nanovo zales
nené jednoročnými semenáčmi. Lik
vidácia požiaru aj zalesňovanie sa 
udialo len s minimálnym podielom 
štátu. Na tieto dni si do detailov  
a veľmi živo spomínal Ján Jánoš, kto
rého v tento deň čakalo milé prekva
penie. Ako obetavého zamestnanca 
Vojenských lesov a majetkov SR,  
š. p., odštepný závod Malacky ho 
generálny riaditeľ Lesov SR, š. p., Igor 
Viszlai poctil cenou za celoživotný 
prínos v pestovaní a zveľaďovaní le
sov Záhorskej nížiny a za ich obnovu 
po ničivom požiari v roku 1992.

Text, foto: T. BÚBELOVÁ

Vzácne zákutia 
vojenských 
lesov

Rok 2011 je vyhlásený za Medzinárodný rok lesov. V súvislosti s les
ným hospodárením, ochranou lesa a prírody prichádza do styku via
cero inštitúcií, ktoré majú často na niektoré skutočnosti odlišný ná
zor. V záujme zlepšenia komunikácie všetkých zainteresovaných 
úradov, organizácií a médií Vojenské lesy a majetky SR, odštepný 
závod Malacky zorganizovali tzv. media trip – stretnutie s výjazdom 
na ekologicky významné miesta vojenských lesov v okolí Malaciek.

Ján Jánoš s cenou 
za celoživotný 
prínos v pestovaní 
a zveľaďovaní lesov 
Záhorskej nížiny
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Aktuálna ponuka 
v TIK-u 

Turistickoinformačná kancelária (TIK) v inkubátore má 
pre návštevníkov i občanov mesta v ponuke aj najnovšie re
klamné predmety mesta, ktoré boli po prvý raz predstavené 
na Prvomájových Malackách 2011. Mesto doplnilo sorti
ment o antistresové loptičky (0,52 €), tmavomodré a biele 
šiltovky s vyšívaným logom mesta (1,80 €), perá (0,31 €), 
farebné lepiace štítky s logom (0,45 €), tričká (2,82 €), 
magnetky s motívom kaštieľa (0,82 €) a turistické znám
ky s vyobrazením synagógy (1,50 €). Blížiaca sa letná 
sezóna zvýši dopyt po mapách a turistických sprievod
coch po okolí. Z bohatej ponuky viacerých typov 
mestských a regionálnych máp si náročnejší určite 
radi vyberú maľovanú mapku mesta či Záhoria, na 
ktorej si možno nájdu namaľovaný aj svoj vlastný 
dom. Cestovateľom poslúži aj reprezentatívny 
Atlas slovenských miest s podrobnými mapami 
138 miest SR. 

Text, foto: tabu

V máji 2011 spoločnosť POZAGAS oslávila 18. výro
čie svojho založenia a 18 rokov úspešného pôsobe
nia na trhu uskladňovania zemného plynu. Merajúc 
čas  ľudským vekom, spoločnosť stojí na prahu do
spelosti, keďže podzemné zásobníky predstavujú 
výsledok investícií na obdobie porovnateľné s ľud
ským životom. Radi by sme sa aj touto cestou po
ďakovali obyvateľom Malaciek a okolia za vzájomnú 
toleranciu a obojstranne obohacujúce spolunaží
vanie s podzemným zásobníkom zemného plynu 
(„PZZP”) Láb 4. stavba.

Spoločnosť POZAGAS bola založená za účelom reali
zácie významného stredoeurópskeho projektu v ob
lasti plynárenstva – vybudovania a prevádzky PZZP 
Láb 4. stavba s podporou vlády Slovenskej republiky 
a Európskej investičnej banky. Vďaka priamemu pre
pojeniu PZZP Láb 4. stavba s významným európskym 
uzlom pre dodávky a obchodovanie so zemným ply
nom v rakúskom Baugartene spoločnosť dosiahla me
dzinárodný význam.
Spoločnosť POZAGAS zabezpečuje starostlivosť a ďalší 
rozvoj jedinečného nerastného bohatstva Slovenskej 
republiky – vyťažených ložísk zemného plynu, nachá
dzajúcich sa v našom regióne v oblasti mesta Malacky 
a  obcí  Kostolište,  Láb a  Plavecký Štvrtok.

Význam existencie podzemného zásobníka spočíva 
najmä v zabezpečení dostatku plynu pre domácnosti, 
nemocnice, školy, priemyselných spotrebiteľov bez oh
ľadu na ročné obdobie alebo prípadné výpadky v do
dávkach plynu.
Spoločnosť POZAGAS sa zaradila medzi významné 
spoločnosti pôsobiace v regióne Záhorie. POZAGAS je 
dôstojným reprezentantom regiónu v plynárenskom 
odvetví a rešpektovaným obchodným partnerom eu
rópskych plynárenských gigantov.
Spoločnosť POZAGAS citlivo vníma svoju previazanosť 
s regiónom Záhoria, a to najmä vzhľadom na výskyt 
prírodných ložiskových zásobníkových štruktúr práve 
v tejto oblasti.
Uvedomujúc si spoločenskú zodpovednosť úspešnej 
firmy voči regiónu svojho pôsobenia, ako aj význam 
dobrého partnerstva a spolupráce s regiónom, spoloč
nosť POZAGAS počas svojej existencie v rámci svojich 
sponzorských aktivít doteraz prispela sumou viac ako 
550tis. EUR (viac ako 16,5 mil. SKK) na rôzne projekty 
v oblasti podpory školstva, hendikepovaných skupín, 
zdravotníctva, mládeže, kultúry a športu. Aj vďaka ta
kýmto aktivitám spoločnosti POZAGAS bol napríklad 
v Malackách zakúpený a inštalovaný mamograf a v sú
časnosti sa realizuje rekonštrukcia Malackého kaštieľa.
Spoločnosť POZAGAS v regióne Záhoria nemalou mie
rou prispieva aj k tvorbe pracovných miest s vysokou 
pridanou hodnotou. Spoločnosť  priamo zamestnáva 
33 zamestnancov. Ďalších viac ako 120 pracovných 
miest nepriamo vytvára jej činnosť a súvisiace aktivi
ty.
Spoločnosť POZAGAS bude i naďalej so záujmom vní
mať potreby tohto regiónu a bude aktívne prispievať 
k jeho dlhodobému rozvoju a spolupodieľať sa tak  
na vytváraní  hodnôt  pre  všetkých jeho obyvateľov.
Ďakujeme!

ts

oslavuje 
18 rokov svojej 

činnosti

SPEKTRUM • INZERCIA

Slnečné lúče nás najmä počas víkendo
vých dní ťahajú von, na slniečko a do 
prírody. Niektorí sa chcú vymaniť zo 
zovretia studených múrov starých bu
dov, iní unikajú z dusných „skleníkov“ či 
obmedzujúcich panelových klietok. Ide
álnym partnerom na výlety za slobodou 
je bicykel. 

Kam sa však pohnúť, 
len tak naverímbo
ha? Oveľa viac si ces
tu vychutnáme, keď 
si jasne určíme trasu, 
zastávky a lákadlá, 
ktoré si cestou mô
žeme pozrieť. Pri 
cyklistickom pláno
vaní nám užitočne 
poslúžia dve super 
vreckové príručky 
zo série Výlety na 
bicykli z vydavateľ
stva Kellys bicycles. 
Prvá pozýva na cyk
lotipy po Bratislave 
a okolí a druhá od
haľuje krásne zá
kutia Záhoria a Ma
lých Karpát. Obe 
sú jedinečné tým, 
že okrem podrob
ných máp ponúka
jú všetko, čo pre 
naplánovanie vý
letu potrebujete 
vedieť. Teda dĺžku 

trasy, obtiažnosť, prevýšenie, kilometrovníky  
a upútavky na pozoruhodné zaujímavosti prí
rody a krajiny na trase. Záber je široký – pri
ťahuje pozornosť aj na oblasť slovenskora
kúskeho pomedzia, teda ráta sa aj s výletmi 
s pasom vo vrecku. Každú z predstavených prí
ručiek si môžete kúpiť v TIKu za 6 eur.

tabu   

Výlety na bicykli
si naplánujte
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SPEKTRUM • INZERCIA

Už o pár týždňov tu máme 15. ročník let
ného festivalu Summerbeach Rudava  
(24.–26. 6., Autocamping Rudava, Malé Le
váre) a s ním tri dni plné hudby, športu 
a skvelej zábavy.

Na najväčšom letnom festivale na Záhorí 
nebude tento rok chýbať Para, Hex, Gladiátor, 
Nocadeň, Hudba z Marsu a veľa ďalších skvelých 
kapiel na Main Stage a dídžejov na Pokec 
Electronic Stage. 

Bude pripravených aj veľa sprievodných akcií 
vo Funzone ako Miss Rudava, súťaž v prekonaní 
záhoráckeho rekordu v pľuvaní čerešňovou kôst
kou, bláznivá tradícia Pretiahni ma na Rudave! 
(preťahovanie lanom). Nebude chýbať ani darče
kové Koleso šťastia, súťaž pre romantické páriky 
Mr. & Mrs. Smith, rôzne atrakcie i Kočovná ča
jovňa s pestrým programom. 

Na festivale sa bude dať ubytovať priamo 
v ubytovacej časti autocampingu, a to vo vlast
ných stanoch. Zo železničnej stanice Veľké Le
váre bude na Rudavu premávať bezplatná ky
vadlová doprava už od štvrtka 23. 6. 

Na festivale bude aj úschovňa, „nabíjačkáreň“, 
bezplatné wifi pripojenie na internet i banko
mat.

Festival ponúka aj dobrovoľnícky program, 
ktorého sa zúčastňuje okolo 200 dobrovoľníkov 
z celého Slovenska i zahraničia.

Dobrovoľníkovi je poskytnutá celodenná stra
va, vstupenka, ako aj možnosť pomôcť pri orga
nizácii veľkého podujatia zažiť zákulisie festivalu, 
dozvedieť sa niečo o jeho príprave, prežiť mno
ho zábavy, skvelej atmosféry a spoznať nových 
ľudí. Organizátori očakávajú hlavne zodpoved
nosť, entuziazmus, usilovnosť, slušnosť, spoľahli
vosť a ochotu pomôcť dobrej akcii v priemere  
6 hodín denne.

Registrovať sa môžete na 
www.rudava.sk v sekcii Staff.

Predpredaj permanentiek za 14 € v sieti 
Eventim.sk a kníhkupectve Ľubica v Malac
kách. Denná vstupenka na mieste bude stáť 
13 €, permanentka 19 €.

Na festivale 
Summerbeach 
Rudava 
až 200 
dobrovoľníkov!Festival Mlyn vždy ide po hitoch 

a hitmakeroch, aby si všetky generá
cie fanúšikov mohli s nimi zaspievať 
a zabaviť sa bez ohľadu na to, aký 
druh muziky majú radšej. 

Hity sympaťáka Davida Kollera 
budú to pravé orechové v piatok – 
taký „medvídek“ bol jedným zo zá
verečných hitov chatových Silves
trov, hoci iba z CD. Naživo je ale na
živo. V rámci sobotňajšieho country 
večera sa môžete tešiť aj na legen
dárnych bratov Nedvědovcov, ktorí 
patria už tradične k „zlatému fondu” 
folkovej a trampskej scény. Dá sa 
povedať, že dosiahli takú popularitu, 
že mnohé ich skladby priam zľu
doveli a spievajú si ich ľudia všet
kých vekových kategórií. Aj tento 
rok zavítajú na náš festival Honza  

a Franta Nedvědovci s jasným zá
merom – ponúknuť vám podmanivú 
hudbu, úžasné hlasy a jedinečnú 
zábavu do každého počasia.

Avizované vystúpenie Petry Čer
nockej na Festivale Mlyn je potvr
dené. Vystúpi v sobotu večer po bra
toch Nedvědovcoch. Už teraz sa mô
žeme tešiť na dynamický prejav tej
to populárnej herečky a speváčky, 
známej zo Saxany. Ďalší z účinkujú
cich je Iveta Bartošová.

Viac o programe: 
www.festivalmlyn.sk
V sobotu od 10.00 h do 14.00 h 

vstup do festivalového areálu voľný 
– program je zameraný na športovo
zábavné súťaže a najmä na tradične 
bohatý program pre deti s odmena
mi za jednotlivé aktivity.

14. Festival Mlyn 
už čoskoro!

Poprockový piatok a country sobota – to je rozloženie hudobnej 
dramaturgie rodinného 14. ročníka Festivalu Mlyn, ktorý sa usku
toční v areáli Kamenný mlyn na Záhorí od 24.–25. júna.

pričom inšpiratívny bol samotný kaš
tieľ, v ktorom sa sympózium konalo. 
Jedným z výstupov tohto podujatia 
bude vernisáž už dokončených diel, 
ktorá sa uskutoční 17. 6. o 17.00 h 
v priestoroch zrenovovaných miest
ností Malackého kaštieľa, a ponesie 
názov Pálfiovci v komikse.

Cieľom akcie je priblížiť ľuďom vý
tvarné možnosti komiksu, ktorý nie 
je v spoločnosti celkom docenený 

a taktiež kreslenými príbehmi zväčša 
odľahčeným spôsobom pripomenúť 
Pálfiovcov. Ide o pilotnú akciu, ktorá 
by sa v prípade záujmu zo strany ve
rejnosti mohla v budúcnosti opako
vať. Výstava potrvá od 18. 6. do 18. 7. 
V pracovných dňoch sa záujemcom 
sprístupní od 16.00 do 19.00 h a v so
botu od 15.00 do 18.00 h. Vstupné je 
dobrovoľné.

Text: naty,awe; foto: awe

Dkončenie z 1. strany
Pálfiovci v komikse
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Čítajte a vyhrajte

Autorom výroku, ktorý tvorí tajnič
ku, je francúzsky matematik, fyzik 
a filozof Blaise Pascal (1623–1662).

VODOROVNE
A 1. časť tajničky – kráčajú – B 

omietol – rýpaním poškodil – zívnu
tie (zried.) – C meno Renáta po ang
licky – citoslovce kukania – vták 
(zool.) – tipuje – D mesto v Taliansku 
– pevne sadol – dravý vták – E nočný 
vták, výr – bývalý rakúsky politik – 
hnev, zlosť (expr.) – vrtoch (kniž.) –  
F pravý prítok Volgy – mäkké neras
ty – napádal, útočil (kniž.) – G 2. časť 
tajničky

ZVISLE
1 ťažké sny – rival – 2 meno fran

cúzskeho herca Montanda – horské 
pleso – 3 chránil, šetril (hovor.) –  
4 plakala (bás.) – skratka abvoltu –  
5 jota po česky – plano, nedobre –  
6 Adamova družka (bibl.) – diaľka 
(poet.) – 7 tu máš – koľko po česky 
– 8 mierny pravidelný beh – otázka 
1. pádu – 9 akademická obec (skr.) 
– planá núbijská bavlna – medziná
rodné označenie lietadiel Salvádo
ru – 10 načim, treba – zbavovať ko
že, odierať – 11 miesto vyústenia – 
toho času (skr.) – 12 opojil alkoho
lom – vlastnil – 13 šarha (zastar.) –  

kabát z mužského obleku – 14 
mastná zemina – slovenský básnik 
(zbierka Ozvi sa báseň) – 15 patriace 
Izákovi – 16 prvá kráľovná Kartága 
– takto – 17 hlboká široká dolina – 
meno Aleny (dom.)

Pomôcky: ziv, avis, Asola, Zilk, 
alaity, iota, kas, Dido, ras

Kto chce súťažiť o lístok na Summer
beach Rudava 2011, nech pošle rie
šenie tajničky s kupónom do 13. 6.  
a zaradíme ho do žrebovania.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky – 
Veľké šťastie vždy rozpráva, ale 
veľká bolesť je nemá – sme vy
žrebovali Branislava Mikulu z Veľ
komoravskej ulice v Malackách. Zí
skava lístok na letný festival Sum
merbeach Rudava 2011. Žiadame 
výhercu aby sa do 14. 6. ohlásil 
v redakcii. 
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MILÁČIKovIa
Radi by ste videli svojho zvie
racieho miláčika v novinách? 
Pošlite jeho fotku v čo najvyš
šom rozlíšení so stručným po
pisom na malackyhlas@malac
ky.sk a spozná ho celé mesto!

Aj keď sa Bim nechá občas „pomoj
kať”, je to predovšetkým náš spoľah
livý a pracovitý štvornohý „derati
zátor”. myšky hľadá širokoďaleko, 
pretože u nás ich už vychytal. Lov je 
však len jeho športovou disciplínou – 
po ňom si príde zamaškrtiť k svojej 
miske. Ak si chce len tak „narýchlo” 
zaloviť, skúša to u nás pri dome. Vždy 
sa však – aj keď s výhradami – pod
riadi, ak mu z pazúrikov uchmatne
me jašteričku, žabku alebo vtáčika, 
ktorí si potom po počiatočnom šoku 
opäť užívajú slobodu. 

  PEtER

Ak  máte zaujíma
vé fotografie, ale
bo viete o mieste, 
ktoré stojí za to vy
fotiť, pošlite nám 
svoj námet! 

OKOM
OBJEKTÍVU
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DOSPELÍ, konverzačné kurzy (max. 6 študentov)

Trvanie Typ hodiny Termíny Spolu Cena

8 týždňov 1x 90 min. streda 18.30–20.00 h,
začiatok 6. 7. 16 h 58 €

4 týždne 3x 90 min. pondelok+streda+piatok
18.30–20.00 h, august 24 h 82 €

1 týždeň 5x 45 min. pondelok–piatok 
8.15–12.15 h, začiatok 17. 7. 25 h 85 €

Strávte toto leto 
v Jazyčniciach
Ponúkame príjemné a efektívne využitie 9 týždňov letných prázdnin.

Kurzy odporúčame študentom aj 
„učeniachtivým ľuďom”. Zaruču
jeme príjemnú atmosféru a vysoké 
pracovné tempo. Špeciálnu ponu
ku máme aj pre úplných začiatoč
níkov. V priebehu kurzu študenti 
počas leta zvládnu za dva mesiace 

učivo prvého trimestra – troch me
siacov, pretože vyučujeme 3x týž
denne. Študenti sa správne na
štartujú a pripravia na nový školský 
rok. Doterajšie skúsenosti ukazujú, 
že tento kurz je veľmi obľúbený 
a efektívny.

ZAČIAtOČNÍCI

Nezabudli sme ani na DEtI od 3 do 
13 rokov. Detský prázdninový týž
deň – dopoludnia s angličtinou – 
začne sa 8. 8. o 8.15 h v priestoroch 
jazyčníc na Záhoráckej. V prípade 
pekného počasia strávime dopolud
nie v prírode. Učiť sa budeme pomo
cou pesničiek, pohybových hier, tvo
rivých dielní. Počet detí v skupine je 
limitovaný (max. 6), pretože našou 
snahou je aj individuálny prístup ku 

každému dieťaťu a jeho potrebám. 
Deti si hravou formou osvoja veľa 
nových fráz, slovných spojení a viet 
a navyše strávia príjemný prázdni
nový deň – každý bude tematický. 
O 11.45 h si ich prídete vyzdvihnúť. 
Cena je 58 €.
Ak Vás naša ponuka zaujala, kontak
tujte nás do 27. 6. na jazycnice@
jazycnice.sk alebo 0917 63 56 83. 
Tešíme sa na Vás.

8 týždňov 3x 90 min. Termíny podľa záujmu 48 h 140 e

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Čo robí Macko Uško na jar a v le
te? To sa dozviete, ak si prečítate 
so svojimi potomkami detské 
knižky jar Macka Uška a Leto 
Macka Uška. 

Román 
jedy vyhráva Martina 
Slezáková z Partizánskej ulice 
v Malackách. Žiadame výherky
ňu, aby sa do 4. 7. ohlásila v re
dakcii.
Ak chcete súťažiť o knihy Jar 
s Mackom Uškom a Leto s Mac
kom Uškom, pošlite do 13. 6.  
nalepený kupón a možno sa 
práve na vás usmeje šťastie. 

Bratislavský župan Pavol Frešo  
v rámci dvojdňovej pracovnej ces
ty v Bruseli zaznamenal prvé po
zitívne výsledky v otázke prístupu 
k štrukturálnym fondom EÚ po ro
ku 2013, a to v oblasti školstva. 

„Na pôde EÚ sme dostali jasný 
signál, že v novom programovom 
období od roku 2013 máme šancu 
čerpať prostriedky z eurofondov 
na kompletnú obnovu škôl. Chce
me, aby sa stredné školy v pôsob

nosti Bratislavskej župy stali cen
trami vzdelávania a voľnočasové
ho využitia s mnohými aktivitami 
pre študentov,“ povedal župan 
Pavol Frešo. 

Kladné stanovisko Európskej 
únie je pre Bratislavský kraj impul
zom pre bezodkladné začatie roko
vaní s národnými orgánmi a minis
terstvami, aby sa do nového progra
mového obdobia po roku 2013 za
hrnuli aj tieto ciele. 

Možnosť čerpania prostriedkov 
z fondov EÚ na obnovu škôl by bo
la výrazným posunom oproti súčas
nej situácii, keď Bratislavský samo
správny kraj na opravy stredných 
škôl vo svojej pôsobnosti eurofon
dy využívať nemôže. „Urobíme 
všetko potrebné, aby sme v tomto 
procese boli úspešní, pretože by 
sme získali možnosť čerpať pro
striedky nielen na opravy škôl, ale 
aj na budovanie ihrísk, plavární či 

knižníc,“ zdôraznil Pavol 
Frešo. Slovensko je jedným 
z koordinátorov cieľov Du
najskej stratégie v oblasti 
rozvoja vzdelanostnej spo
ločnosti. Pre Slovensko, ale 
aj pre Bratislavskú župu je 
to jedinečná šanca, ako 
môže rozvíjať znalostnú 
ekonomiku, vedu, vo vyššej 
miere podporovať vedec
kých pracovníkov a sústre
diť sa aj na rozvoj vysokých 
škôl. Rovnako to znamená 
možnosť získať finančné 
prostriedky aj na nové pro
jekty.

Župan P. Frešo s podpred
sedom Európskej komisie 
Marošom Šefčovičom

Bratislavský župan Frešo: 

V otázke prístupu 
k eurofondom sme sa 
posunuli vpred

• Glazúrovanie vaní, tel.: 0905 98 36 02
rIadKovÁ INzerCIa
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Na čo všetko môže slúžiť bútľavina v stro
me. Je dosť vysoko na to, aby sa stala na 

maskovanou poštovou schránkou dobrodruhov 
na ukrývanie „tajných“ odkazov. Alebo žeby to, 
čo sme našli v bútľavine gaštana na Zámockej 
ulici, bola pozornosť v podobe občerstvenia pre 
unavených pocestných? Ktovie, možno len nie
kto vystrel ruku, pretože mu bolo ďaleko k naj
bližšiemu odpadkovému košu. Mimochodom, 
je o pár krokov ďalej.
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Pošepkal mi malý 
škriatok, že máš 
dneska pekný svia
tok, že dnes sláviš 
veľký deň, ktorý 
patrí Tebe len. Pra
jeme Ti teda zdra
via, šťastia hromadu a vždy tvárič
ku usmiatu.

Alexandre Krškovej k dvom ro
kom želajú všetko naj maminka, 
tatko, Miška a rodiny Turzová, Krš
ková a Chválová.

Miroslav Jurica a Slávka 
Schuhbauer; Ľubomír Greif a Na
tália Longauerová

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

80 – Viliam Abel; Janka 
Čermáková; Ing. Ján Džu
gan; František Fritz; Vla
dimír Mrník; Štefánia Su
choňová; Antónia Výle

tová; 85 – Mária Bilkovičová; Gejza 
Čermák; 90 – Anna Jamrichová

POVEDALI SI ÁNO:

Vít Kastl, Malacky (*1945); 
Miroslava Končeková, Ma

lacky (*1944); Mária Havranová, 
Lozorno (*1921); Jarmila Biksad
ská, Sološnica (*1950); Milan Ko
žuch, Malacky (*1952); Margita 
Ničová, Malacky (*1928); Pavel 
Petrla, Senica (*1943); Anna Jur
dáková, Lakšárska N. Ves (*1936); 
Ján Slivko, BratislavaNové Mesto 
(*1921); Mária Šimková, Jakubov 
(*1925);Vladimír Andrla, Malacky 
(*1952); Drahomíra Pávková, Jab
lonové (*1929); Mária Jánošová, 
Lozorno (*1930); Jozef Petráš, Ma
lacky (*1924); Jozefa Butašová, 
Moravský Sv. Ján (*1933)

SpomienkY blahoželáme

VÍTAME MEDZI NAMI:
Roman Chlpek, * 19. 5.

SPEKTRUM

malaCká maTRika
od 16. 5. do 30. 5. 2011

Súťažné práce posudzovala od
borná porota v zložení Milan Hru
boš, predseda poroty, aktívny výtvar
ník – člen skalického klubu výtvarní
kov, Libuška Čtveráková, malacká 
keramikárka, ktorá v minulosti pôso
bila ako pedagogička v ZUŠ, a riadi
teľka MCK Jana Zetková. 

Víťazné i niektoré vybrané práce 
sú vystavené v Knižnici MCK v det
skom oddelení. Témou pre 4. ročník 
Malackej palety bol Dobrý nápad 
pre naše mesto. Nápadov mali deti 
naozaj veľa, ale najviac kreslili fontá
nu, zoo či vyhliadkovú lanovku nad 

Zámockým parkom. Tento ročník bol 
iný v tom, že porota sa rozhodla ne
udeľovať prvé, druhé, tretie miesta  
a čestné uznania, ale ocenenia via
cerým súťažiacim a hlavné ceny. Naj
vyšším ocenením sa stala cena primá
tora mesta, ktorú získali dve žiačky 
Katarína Hájovská a Lucia Valentová 
zo ZŠ M. Olšovského, ktoré pracovali 
pod vedením Vlasty Peltznerovej.

Výsledková listina
Cena primátora mesta: 
Katarína Hájovská a Lucia Valen

tová, ZŠ M. Olšovského

I. kategória – predškolský vek –
Hlavná cena:
Grétka Ftáčniková, CVČ
Ceny: 
Eva Balaščíková, Adam Krajčír, An

drea Vozáriková, Ema Janečková,  
všetci z MŠ

II. kategória – žiaci 1.–4. ročníka 
ZŠ – Hlavná cena: 

Lujza Boďová, ZŠ Štúrova
Ceny: Denisa Cabadajová, ZŠ Štú

rova, Matúš Kočalka, ZŠ M. Olšovské
ho, Kristína Michalicová, Natália Sal
číková a Daniela Drinková, ZUŠ

III. kategória – žiaci 5.–9. roční
ka ZŠ – Hlavná cena: 

Alexandra Fratričová a Mária Be
lanská, ZŠ M. Olšovského 

Ceny: 
Patrícia Dobrovodská, ZŠ Dr. J. Dé

rera, Lucia Chmelová a Martin Kmec, 
ZUŠ, Dominik Sirný, ZŠ M. Olšovské
ho, Patrícia Arpášová a kolektív, Gym
názium Malacky

Text, foto: NATÁLIA SLOBODOVÁ

Dobrý nápad 
pre naše mesto

Dňa 25. 5. sa ko
nalo v zasadačke 
MsÚ slávnostné 
vyhodnotenie IV. 
ročníka výtvar
nej súťaže Malac
ká paleta. Do sú
ťaže sa mohli za
pojiť nielen žiaci 
škôl a školských 
zariadení, ale aj 
individuálne tvo
riaci výtvarníci. 
Dovedna bolo 
prihlásených 110 
výtvarných prác, 
spomedzi kto
rých bolo ocene
ných osemnásť. 

Katarína Hájovská pri 
preberaní ceny primá
tora mesta

Život prináša slzy, 
smiech, spomienky. 
Slzy uschnú, úsmev 
zmizne, ale spo
mienky žijú večne. 
Na Stanislava Tur
ka s láskou spomí
najú manželka Janka a dcéry.

18. 6. 2004 bol posledným dňom 
pozemského života našej drahej  
a starostlivej mamičky a starenky 
Kornélie Trenčanskej. V spomien
kach zostáva stále s nami. Tono, 
Elena a Andrej s rodinami

Uskutočňoval sa dvakrát do týž
dňa od 15. 2. do 31. 5. a viedla ho 
Jarmila Ondrejková. Dámy, ktoré  
sa pravidelne zúčastňovali, nešetri
li chválou práve na jej adresu. „Pani 
Ondrejková bola vynikajúca lektor
ka, na túto prácu je ako stvorená,“ 
zhodnotila Mária Hlaváčová.

Pri poslednom stretnutí zo se
nioriek sršal veľký optimizmus a ra
dosť z toho, koľko nového sa na
učili, ale neskrývali ani sklamanie 
z končiaceho sa kurzu, na ktorom 
získali nové priateľstvá a vytvoril  
sa veľmi príjemný kolektív. Pre zú
častnené dámy už teraz nie je prob
lémom napísať mail, skajpovať 
s vnúčatami či zistiť, aké bude po
časie budúci týždeň. Kurz im otvo
ril nové možnosti, ako samy hovo
ria, omladli o niekoľko rokov. Na 
začiatku mali síce obavy, či budú 
schopné naučiť sa a porozumieť aj 
moderným komunikačným pro
striedkom, no dnes v tom problém 
nevidia. Na otázku, prečo ste sa 
rozhodli absolvovať tento kurz, 
nám Margita Malášková odpove
dala takto: „Mala som pocit, že in
ternet a jeho ovládanie je v 21. sto
ročí nutnosť, a preto som sa to 
chcela naučiť. Mám rodinu v zahra
ničí a teraz s nimi môžem takto 
ľahko komunikovať.“  

Text, foto: naty

Nikdy
nie je
 neskoro
začať

Pred časom sme vás informo
vali o seniorskom počítačovom 
kurze fungujúcom v inkubáto
re v Malackách.

S príchodom leta sa pomaly, 
ale iste končia školské povin
nosti a taktiež rôzne záujmové 
aktivity. Podobne je to aj v ZUŠ 
v Malackách.

Vo štvrtok 26. 5. sa v synagóge 
v Malackách konala slávnostná zá

verečná vernisáž vyše dvadsiatky ab
solventov 1. a 2. cyklu výtvarného 
odboru ZUŠ v Malackách. Okrem žia
kov a študentov medzi nimi boli aj 
dospelí pracujúci, ktorí vo voľnom 
čase pestujú túto ušľachtilú umelec
kú záľubu. Všetkým prítomným, 
absolventom a zväčša ich rodinným 

príslušníkom sa prihovorila riaditeľka 
školy E. Zaicová, ale aj výtvarníčky 
a pedagogičky ZUŠ E. Režná a R. Ha
bová. Výstavu prác čerstvých absol
ventov si verejnosť môže prezrieť od 
30. 5. do konca školského roka v Ga
lérii MCK na Záhoráckej ulici. 

red; foto: zuš

ZUŠ má čerstvých absolventov

@
Máte postreh alebo informáciu, 
ktorá môže zaujímať Malačanov? 
Váš e-mail nás poteší na adrese: 

malackyhlas@malacky.sk

Absolventka 2. cyklu K. Kratochvílová so svojou „výtvarnou mamou” R. Habovou.

M. Malášková a M. Hlaváčová (v popredí) sa s výpočtovou technikou spria
telili.
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Starí poľovníci hovoria, že po
ľovník bez poľovníckeho psa je 
len polovičný poľovník. Určite 
aj preto, že dobre vycvičený 
pes vie svojmu pánovi poskyt
núť neoceniteľné služby, napr. 
pri stopovaní zveri.

Zákon o poľovníctve prísne urču
je pomer psov a strelcov na spoloč
ných poľovačkách, ako aj to, aké psy 
sa môžu použiť. V chate Poľovnícke
ho združenia Láb sa 28. 5. uskutočni
li farbiarske skúšky stavačov a ma
lých plemien. Chovatelia prihlásili 29 

poľovne upotrebiteľných psov. Stály 
dážď vyvolával obavy, ako sa zacho
vajú pachové stopy, ktoré dôsledne 
poľovníci PZ Láb vyznačovali v lese. 
Na záverečnom vyhodnotení sa stret
li všetci premočení a uzimení, ale 
spokojní. Rozhodcovia nikoho nevy
lúčili a netrpezlivo sa čakalo na bodo
vé hodnotenie a celkové poradie. 
V skupine stavačov sa výsledky dali 
očakávať. Vyhral Zoltán Nagy z Vl
čian, uznávaný chovateľ tohto pleme
na, s maďarským krátkosrstým stava
čom. V skupine malých plemien me
dzi prevládajúcimi jazvečíkmi boli aj 

dva nemecké prepeličiare a práve tie 
dosiahli najväčší a zároveň rovnaký 
počet 108 bodov. Pravidlo, že cen
nejší je výkon od mladšieho psa, ur
čilo, že zvíťazil D. Oslej z Malaciek 
pred P. Havlíkom z PZ Plavecký Štvr
tok. Na 3. mieste so ziskom 105 bo
dov sa umiestnil Jozef Horváth z PS 
Brezina Jablonové s plemenom bor
der teriér. Hlavný rozhodca František 
Dubčák ocenil organizáciu, disciplínu 
účastníkov i dosiahnuté výsledky. 
„Na takýchto podujatiach je radosť 
i česť robiť hlavného rozhodcu,“ do
dal.                 Text, foto: M. MERC

Marián Baláž BC 
RTJ sa stretol s bo
xerom Jozefom 
Gorcsom z Tomáši
kova. Duel bol ve
dený vo vysokom tempe, ktoré udá
val Marián Baláž z BC RTJ. Marián 
zaboxoval doposiaľ najkrajší zápas v 
jeho krátkej kariére. Obaja boxeri sú 
bronzoví medailisti z tohtoročných 
M SR. Marián v hmotnosti do 54 kg  
a Jozef Gorcs v hmotnosti do 57 kg. 
Hoci boxer BC RTJ štartoval vo vyššej 
hmotnostnej kategórii, nenechal ni
koho na pochybách, že bol lepšie 
pripravený po technickej, taktickej 
či kondičnej stránke. Marián svojho 
súpera doslovne „uštval”. Ján Kraj
čovič BC RTJ Malacky sa stretol s Ri
chardom Siposom s Tomášikova. 

Duel bol vedený tvrdými rých
lymi sériami na oboch stranách. Kon
dične mal navrch boxer BC RTJ a na 
konci druhého a začiatku tretieho 
kola Ján Krajčovič zasiahol súpera 
niekoľkokrát pravým hákom na hla
vu, čo ledva Tomášikovčan ustál. 

Veľkú úlohu tu zohrali zase roz
hodcovia, ktorých kritizovali nielen 
slovenskí tréneri, ale aj maďarskí  
a českí. Ján Krajčovič napokon pre
hral vo veľmi vyrovnanom dueli na 
body. Z pohľadu všetkých trénerov 
malo víťazstvo patriť Malačanovi.
Text, foto: ALI REISENAUER (krátené)

Šestnásťročná šprintérka Monika 
Baňovičová sa v úvode hlavnej se
zóny borila so zraneniami a choro
bami, ktoré ju brzdili nielen v trénin
goch, ale najmä na pretekoch. V po
sledných dňoch však avizoval jej tré
ner Vladimír Handl, že Baňovičová 
sa pomaly, ale isto dostáva späť do 
optimálnej formy a preteky v prihra
ničnej Břeclavi mali naznačiť, čo 
možno od malackej pretekárky oča
kávať. Zo šprintérskej kombinácie 
100 a 200 m štartovala len na kratšej 
trati. Tu v rozbehoch dosiahla tohto
ročné osobné maximum 12,86 s  
a skončila druhá medzi dorastenka
mi. „Hoci to nebolo úplne ono, jej vý
kon ma povzbudil do ďalšej práce. 
Navyše predviedla technicky veľmi 

pekný beh, radosť sa pozerať,“ ko
mentoval výkon Baňovičovej Handl. 
Malačianka v utorok 31. mája štarto
vala aj na predprograme prestíž
neho atletického mítingu Zlatá tret
ra v Ostrave, kde bojovala o lepší 
výkon na tejto trati. V trojskoku zví
ťazila medzi dorastenkami bezpečne 
Eliška Chvílová a potvrdila svoje 
kvality v tejto technickej disciplíne. 
Po náročnom úvode sezóny opäť 
skúšala skákať len zo skráteného 
rozbehu a najlepší pokus z druhej 
série mal hodnotu 11,46 m. „Hoci 
sme od Elišky zvyknutí na dlhšie po
kusy, takáto výkonnosť z desiatich 
krokov je sľubná. Forma by jej mala 
postupne narastať,“ povedal Handl. 

TK AC

Od 25. 5 do 29. 5. sa v susednom 
Rakúsku v meste Solden uskutočnili 
Majstrovstvá sveta v tlaku na lavičke 
– federácia IPF. Denis, ktorý je pre
tekárom KuO TJ Strojár Malacky, 
reprezentoval Slovenskú republiku 
v kategórii do 105 kg. Bojoval ako 
lev a nakoniec sa mu podarilo vý
konom 290 kg vytvoriť nový sloven
ský rekord a stal sa držiteľom strie
bornej medaily. 

O tom, že máme v Malackách 
hviezdu, hovoria aj Denisove minu
loročné úspechy, keď vybojoval  
4. miesto na majstrovstvách sveta 
a bronz na majstrovstvách Európy. 
Za jeho úspechmi však určite stojí  
aj podpora trénera Zdenka Krajčíra.

V tejto sezóne svoju silu Denis 
ešte predvedie na majstrovstvách 
Európy, ktoré sa uskutočnia v augus
te v Českej republike.

red; foto: Z. Krajčír

Farbiarske skúšky stavačov 
a malých plemien

Denisov nový rekord
Úspešný Malačan Denis Tangelmayer nespí na vavrínoch a opäť vy
bojoval medailu. 

Naháňanie 
výkonov pokračuje 

Dvojica dorasteneckých atlétok AC Malacky Baňovičová a Chvílová 
bojovala v sobotu 28. mája v Břeclavi v drese Olympu Brno o toh
toročné osobné maximá a prípadné limity na Majstrovstvá sveta 
atlétov do 17 rokov. 

28. 5. sa v To
mášikove bo
xovala II. SLB. 
V hlavnom zá
pase večera To
mášikovo proti 
zmiešanému 
družstvu moh
li diváci vidieť 
skutočne nád
herné zápasy, 
o ktoré je nú
dza aj naprí
klad na M SR.

Baláž uštval súpera
Pohár Záhoria

V sobotu 11. 6. o 15.00 h sa v Letnom ringu A. Reisenauera na  
Ul. 1. mája v Malackách uskutoční XVI. Ročník medzinárodného 
turnaja v boxe o Pohár Záhoria. Podujatie organizuje Boxing Club 
Robotnícka telovýchovná jednota Malacky. Za Malacky boxujú  
D. Klíma, J. Krajčovič, M. Baláž, J. Hanúsek, M. Ružička.

Na Hasprunskej 
rekordná účasť 

Májový turistický pochod Hasprunská päťdesiatka so štartom aj na 
kratších tratiach (10, 20 a 23 km) má za sebou svoj najúspešnejší ročník. 
Organizátori do jeho prípravy investovali  veľa energie a času a 28. ročník  
sa naozaj podaril. Štatistika hovorí o novom rekorde v počte účastníkov. Na 
štarte sa zaregistrovalo 993 turistov, boli však aj takí, ktorí pochodovali bez 
registrácie. „Podľa správ z jednotlivých kontrol odhadujeme účasť asi 1100 
turistov,“ povedala T. Ullerová z organizačného tímu.

Text: tabu; foto: T. Ullerová

Záhoráci sa 
v pelotóne
priateľstva 
nestratili 

Viac než tisícku priaznivcov 
bicykla  privítalo v sobotu 21. 
mája Námestie slobody v Bra
tislave na štarte už 22. ročníka 
medzinárodného cyklistické
ho podujatia Cyklotúra pria
teľstva. 

Motto podujatia 
venované myš

lienke priateľ
stva medzi su
sednými štát

mi naplnili or
ganizátori výbe 

rom trasy spájajúcej Slovensko, Ra 
 kúsko a Maďarsko, ako aj účasťou 
cyklistov z týchto krajín. 
 Niekoľko sto metrov dlhý pelo
tón, v ktorom nechýbala ani desiat
ka Záhorákov v sprievode dopro
vodných  vozidiel absolvoval 80 ki
lometrov dlhú trasu spojenú so za
stávkami v Maďarsku a Rakúsku, 
ktorej zavŕšením bol príjazd do  
cieľa na petržalskom Draždiaku, 
kde organizátori vytrvalcov odme
nili okrem občerstvenia aj zaujíma
vým kultúrnym programom.

  M. BULLA
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