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Videotext eM TV
na internete

úvodník

Za dverami

Prvý júnový deň v Malackách nepatril iba deťom, ale aj priaznivcom malackej lokálnej televízie eM TV. Malá televízia, ktorá patrí k mediálnym nástrojom
mesta, rozšírila okruh svojich divákov
o používateľov internetu.
Doteraz ju mohli sledovať výhradne
Malačania pripojení na káblové distribuč
né rozvody, ktoré v meste prevádzkuje firma PROGRES Malacky, spol. s r. o.
eM TV ako jediná
z takmer 50 členov
LOToS-u (Spolku lokálnych televízií) nemá
obrazové vysielanie, no práve preto sa usi
luje odvádzať do čo najkvalitnejšej podoby svoje dve textové formy. Pozitívom je,
že umiestnením„rozbalenej“ slučky video
textu na internete si čitateľ bez čakania
nalistuje správy, ktoré ho zaujímajú. Internet prekonáva aj priestorové obmedzenia.
Divákom eMTV sa tak môže stať ktokoľvek,
kto je pripojený na internet. Už 1. júna si
tak priaznivci eM TV mohli medzi obľúbené internetové stránky zaradiť aj
www.malacky.sk/emtv.                           -tb-

Za dverami mojej izby, smieš byť na mňa
krásne drzý... spievala v jednom zo svojich
najväčších hitov kučeravá Beáta Dubasová.
Driemajúca fantázia poslucháča, posmele
ná tónmi hudobných nástrojov, hneď zač
ne pracovať. Čo také sa môže diať za dvera
mi? Za týmito konkrétnymi môže naberať
na obrátkach začínajúci vzťah dvoch ľudí.
Za takmer dvoma metrami štvorcovými li
sovaného či masívneho dreva môže vrcho
liť hádka, ktorá nadobro zničí už existujúce
krehké puto. Za dverami sa v prítmí môže
pošepky viesť dôležitý konšpiračný rozho
vor nadlho ovplyvňujúci život nič netušia
cich ľudí. A za kusom otvárateľného materiá
lu z trojkomorového plastu a vákuového sk
la môže byť aj vytúžený výsledok niekoľko
ročného úsilia. Otvorenie pošty na malac
kom Juhu je malým víťazstvom. Južania dô
verne poznajú robinsonovský pocit opuste
nia ďaleko od centra mesta. Nová pošta je
priateľským Piatkom, poslaním ktorého je
zjednodušiť život na ostrove. V Malackách
je však ešte mnoho uzlov, ktoré treba rozsek
núť. Píšme o nich aj na nasledujúcich strán
kach.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
4. júna odvysielala TV Markíza v televíznych novinách reportáž, podľa
ktorej je pripravené rušenie takmer
dvadsiatich slovenských nemocníc.
Medzi nimi je aj Nemocnica v Malackách. Markíza sa odvolala na ana
lýzu Slovenskej lekárskej komory.

Je malacká
nemocnica
v zóne
ohrozenia?
Čítajte na 5. strane.

Pošta Malacky 3
už funguje
Od 1. júna máme v Malackách dve
pobočky Slovenskej pošty, a. s. Po
dlhoročnom hľadaní riešenia, ako
odbremeniť vyťaženú pobočku
Malacky 1, bola otvorená nová podávacia pošta Malacky 3 na sídlisku Juh v areáli miestnej škôlky na
Štúrovej ulici č. 5381/139A.
Náklady na rekonštrukciu priestorov
(147 m2)   si vyžiadali 1,5 mil. korún
z mestského rozpočtu. Slovenská pošta,

a. s., dodala interiér, zabezpečila automatizáciu priehradkových operácií a vytvorila podmienky pre poskytovanie
služieb 3,5-tisícovému sídlisku v nových,
moderných priestoroch.
Južania, netreba chodiť do mesta
Nová pobočka bude poskytovať
kompletné poštové služby vrátane služieb Poštovej banky. Obyvatelia a firmy
z tejto lokality budú môcť využiť 84 P. 0.
boxov a 2 univerzálne priehradky. Ako

nám povedal riaditeľ Regionálneho poštového centra v Dunajskej Strede Ing. C.
Urbán, pod ktorú Malacky patria, nová
pobočka má zatiaľ dvoch zamestnancov
– vedúcu pobočky M. Diviakovú a priehradkového zamestnanca. „Objektívne
posúdiť, ako a ktoré poštové služby sa
budú na Juhu najviac využívať, môžeme
tak o pol roka. Za ten čas sa reálne môže
stabilizovať klientela,“ vyjadril sa na
otázku, ako hodnotia prvé dni fungovania pošty, C. Urbán.
Prišlo vám doručenie
o oznámení zásielky?
Čítajte pozorne!
„Doručovanie budeme naďalej zabezpečovať len my,“ povedala vedúca
pobočky Malacky 1 M. Nečasová. To, do
Pokračovanie na . strane

Malačania strácajú
trpezlivosť, tvrdia:

„Dopravná situácia
v meste
je katastrofálna”
„Dopravná situácia v Malackách, to je
úplná katastrofa. Malacky nie sú dimenzo
vané na takú premávku. Nechápem, prečo sa nerobia postupne kroky na eliminovanie tejto  situácie. Je to skôr naopak. Na
miesto odklonenia dopravy mimo centra
sa doprava nasmeruje práve do centra
(povolenie stavby LIDL a Billa). Ďalším ne
logickým krokom bolo vybudovanie se
maforov pri predajni NAY, namiesto pláno
vaného kruhového objazdu,“ píše sa v Knihe návštev na www.malacky.sk.
Viac na 2. a 3. strane

Hoci ortuť teplomerov ukazovala letné teploty už niekoľko týždňov, na otvorenie sezóny letného kúpaliska si Malačania počkali do 2. júna. Deň detskej
radosti – celomestské podujatie organizované Mestom Malacky, MCK, AD
HOC a politickými stranami – prilákal desiatky návštevníkov. Niektorí z nich
sa môžu hrdiť tým, že boli jedni z prvých plavcov vo vynovených bazénoch
po zimnej údržbe. Viac vo fotoreportáži na 4. strane.

Malí oslávenci s napätím sledujú program Dňa detskej radosti. Moderoval ho DJ Pa
ľo, ktorý dokázal vytvoriť super atmosféru. Divákov zaujali vystúpenia Saltatrixu ju
nior, spevácka súťaž Malacká star, do ktorej sa mohli sami zapojiť. Odvážlivcov bolo
hneď niekoľko. Aj tí, čo nevyhrali v súťažiach, nemuseli odchádzať naprázdno. Mož
no sa na nich usmialo šťastie v bohatej tombole.
MH 07 F3
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SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU
• Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa 15. 5. uskutočnilo ďalšie koordinačné stretnutie v oblasti cestovného
ruchu. Rokovanie sa sústredilo na prípravu účasti Bratislavského regiónu na po
dujatí Thames festival v septembri v Londýne a Slovenských dňoch v októbri v Kra
kove. Úrad BSK bude zabezpečovať zázemie a financovať výstavnú plochu, samosprávy sa budú na reprezentácii kraja
podieľať vyslaním remeselníkov predvádzajúcich tradičné remeslá.
• V Gänserndorfe sa 22. 5. konalo rakús
ko-slovenské stretnutie na tému financovania cezhraničných europrojektov v novom programovacom období. Za malackú samosprávu sa na ňom zúčastnil zástupca primátora J. Bulla, ktorý má v kompetencii zahraničné vzťahy mesta.
• V Poprade sa 24. – 25. 5. uskutočnila
konferencia o spolupráci európskych
miest, ktorú organizovalo Združenie samospráv Slovenska. Okrem zástupcov
slovenských samospráv boli jej účastníkmi aj Francúzi, Belgičania a Rusi. O partnerských vzťahoch Malaciek s mestami
v Maďarsku, Čechách, Poľsku, Rakúsku
a Taliansku na konferencii informoval J.
Bulla.
• 5. – 6. júna sa v Tatranskej Štrbe uskutočnilo pracovné stretnutie primátorov
a starostov z troch záhorských okresov.
Štatutári samospráv z okresov Malacky,
Senica a Skalica zároveň absolvovali odborné školenie o audite miest a obcí a tréning Ako úspešne zvládnuť a kontrolovať
svoj život.
• 7. 6. sa uskutočnilo valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Psychológovia
na Kamennom mlyne

Na Kamennom mlyne sa 19. – 20. usku
toční pracovno-odborný seminár a porada riaditeľov pedagogicko-psychologických poradní pri príležitosti 50 rokov od
založenia výchovného a psychologického poradenstva na Slovensku. Po
dujatie sa koná pod záštitou Ministerstva
školstva SR. Za prácu v oblasti psycholo-

Malačania strácajú
trpezlivosť, tvrdia:
V minulom čísle sme vyzvali občanov 2. volebného obvodu, aby adresovali redakcii svoje názory, pripomienky, námety na zlepšenie situácie v časti mesta, v ktorej žijú.
Dôverne teda poznajú problémy,
s ktorými sa táto časť mesta borí.
Medzi reakciami občanov rezonovali podľa očakávaní problémy,
ktoré sa nedajú vyriešiť zo dňa na
deň, treba prijímať koncepčné
opatrenia na ich odstránenie – zlý
stav komunikácií a nezvládnutá
dopravná situácia. Vyberáme:

gického a výchovného poradenstva budú ocenení dlhoroční pracovníci, ktorí sa
podieľali na zrode poradenského systému na Slovensku. Pamätné listy prevezmú
z rúk štátnej tajomníčky MŠ SR Mgr. B. Obrimčákovej a prednostky Krajského školského úradu v Bratislave Mgr. V. Redechovej. 			              -mhTIK Malacky informuje

Od 1. 6. sa stal malacký TIK oficiálnym predajným miestom spoločnosti
Eventim sk. Môžete si tu zakúpiť vstupenky na festival Summerbeach Rudava
2007, tanečné podujatie Apokalypsa
v Brne, Wilsonic Festival 2007 v Bratislave a mnoho iných podujatí.
Propagujte sa u nás! Robíte akciu pre
verejnosť a neviete, ako ju spropagovať?
TIK Malacky vám ponúka bezplatnú
možnosť vylepenia plagátu alebo umiestnenia letákov na voľné rozdávanie v našich priestoroch. Je možné dohodnúť sa
aj na predaji vstupeniek na akciu.
Navštívte nás: Turisticko-informačná
kancelária Malacky, Bernolákova 1/A, alebo sa kontaktujte na t. č.: 034/772 20 55,
e-mail: info@tikmalacky.sk
ZAUJALO VÁS

-ipo-

POZVÁNKA

✒

Mesto Malacky vás pozýva na zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční 21. júna
so začiatkom o 9.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ na Radlinského ulici v Ma
lackách.
Prerokované budú aj tieto body: VZN o tvorbe, ochrane a údržbe zelene mesta
Malacky, návrh na schválenie záverečného účtu Mesta Malacky za rok 2006, správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií mesta, návrhy finančného krytia prevodu Pálfiovského kaštieľa, rekonštrukcie verejného osvetlenia, rozvoja sociálnych služieb v Malackách s návrhom finančného zabezpečenia
a analýzou predchádzajúceho obdobia k 31. 12. 2006. Poslanci sa o. i. budú zaoberať aj zámerom zriadenia sociálneho taxíka či zámerom schválenia podnikateľskej činnosti mesta Malacky.
Všetci ste srdečne vítaní. Kompletný program MsZ nájdete na www.malacky.sk.

Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 20. júna na adresu
redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, bu
dete mať šancu získať tričko a hrnček
s logom mesta z novej série reklam
ných predmetov. Tak neváhajte a za
pojte sa! Ak máme písať o tom, o čom
chcete čítať, musíme poznať váš názor.
Tak vystrihnite kupón a napíšte naň, čo
vás zaujalo. V minulom čísle to boli naj
mä Spomienky cez závoj času, Na
Mierovom námestí vyrastie moderné
obchodné centrum, Míľa pre mamu
naplnila Zámok detským džavotom.
V tomto čísle odmeníme Petra Prášila
zo Záhoráckej ul. v Malackách. Pro
síme výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.
ZAUJALO MA V ČÍSLE
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Len sa píše a nič nedeje
„Chcem reagovať na rubriku Problémom
na stope v 2. volebnom obvode. Bývam na
Ul. gen. M. R. Štefánika 38. A veľmi som zve
davá, či sa niečo vyrieši s rekonštrukciou
chodníkov, osvetlením a zavedením ma
ximálnej rýchlosti na komunikáciách na
40 km/h. Môj názor je však taký, že sa o tom
len píše a nič sa nedeje.”
BEÁTA SOKOLOVÁ

Boreckého – malá ulička
s veľkými problémami
Za všetkých obyvateľov tejto jednej
z najmenších ulíc v Malackách sa poduja
la do redakcie napísať MUDr. Margita
Mrázová.
„Keďže našu ulicu tvorí len šesť domov,
doteraz jej podľa nášho názoru nebola ve
novaná väčšia pozornosť, hoci je veľmi frek
ventovaná. Z tichej uličky spájajúcej Šte
fánikovu a Štúrovu ulicu sa stala cesta, kto
rou denne prechádzajú obrovské kamióny,
množstvo osobných áut, motoriek. Nekva
litne urobená cesta so zlým spádom, hlboko
posadenými kanalizačnými vpustmi, roz
kopávkami sa pri takejto premávke odráža
v praskajúcich budovách (čo je vidieť na č. 1,
2, 6). Dilatačné priestory na ceste tu spôso
bujú pri ťažkých nákladoch značné otrasy
budov. Chodník na ľavej strane cesty je tak
mer nepriechodný pre kočíky, na pravej
strane je značne poškodený a nerovný (po
zostatky odstránených stĺpov elektrického
vedenia).
Tiež treba doriešiť dopravnú situáciu na
križovatke so Štefánikovou ulicou, kde často
najmä nákladné autá nezvládnu ostrú zá
krutu a končia buď na dopravnej značke,

240-tisíc na podporu domácich projektov
Správna rada nadácie Pro
Malacky vyhodnotila žiadosti o finančnú podporu
projektov vo svojom prvom grantovom kole.
Podporené projekty

O dotáciu na realizáciu projektov z oblasti kultúry, športu
a spoločensko-záujmovej činnosti sa uchádzalo celkom 12
subjektov tretieho sektora. PäťŽiadateľ

členná správna rada, ktorej predsedom je RNDr. Jozef Ondrejka,
po formálnom i obsahovom posúdení predložených žiadostí
rozhodla o dotácii 9 subjektov.

Cieľ projektu

Celková čiastka, ktorú nadácia Pro Malacky rozdelí v prvom
grantovom kole, je 240-tisíc korún.
Partnerom grantového kola
je akciová spoločnosť NAFTA.

alebo v kríkoch na chodníku, či drvia betó
nový okraj cesty nad priekopou.“
Problémy Jánošíkovej a okolia
Z Jánošíkovej ulice sa ohlásila
rodina Trnková, ktorá napísala:
„Čo lokálne najviac trápi občanov, je
rýchlosť jazdy po Jánošíkovej ulici. Uvítali by sme spomaľovače rýchlosti na začiatku Jánošíkovej a možno aj ďalej. Prípadne celú oblasť brať ako obytnú zónu.
Jánošíkova je rovná ulica s novým asfaltom a mnohí majú dojem, že je to diaľnica. Keďže náš dom stojí na strane, kde
nie je chodník, je to dosť nebezpečné.
Hlavne pre deti. S týmto súvisí aj hluk,
ktorý v poslednom čase zažívame s motorkami.“
Medzi ďalšie bolesti
2. obvodu zaradila:
– Priechody pre chodcov na Štefá
nikovej (najmä pri Nádražnej ul.). Riešenie situácie by malo byť samozrejmosťou.
V tejto súvislosti chceme poďakovať mestu za nainštalovanie zábradlia k priechodu pri ZŠ Dr. J. Dérera. Super vec, bolo to
tam naozaj treba.
Cyklotrasy – toto je beh na dlhé trate,
ale zatiaľ mesto nepostavilo ani na štarto
vaciu čiaru. Bolo by treba sa inšpirovať na
pr. v neďalekej Břeclave. V prípade, že by
malo dôjsť k rekonštrukcii Štefánikovej, tak
treba na to myslieť. Mohlo by to veľmi po
môcť dopravnej situácii v Malackách.
Parkovacie miesta v centre.
Veľmi zlý je stav chodníka na Štefánikovej medzi Štúrovou a ZŠ Dr. J. Dérera (na strane Štúrovej). Keď naprší, sú
tam neskutočné mláky.
Preplnené kontajnery na plast. Hlav
ne v letnom období to býva pravidelne.
Možno by sa dalo uvažovať o zmene zberu
plastov. Mohli by sa vyvážať podobne ako
papier. Privítali by sme aj špeciálne igelitové
vrecia na plast, ktoré by sa vyvážali pravi
delne.
Ešte jeden zlepšovák. Veľa ľudí si ne
pamätá dátumy vývozu papiera. Mohla by
sa urobiť služba upozorňovania na vyvoz
papiera napr. e-mailom. Občania by sa
mohli zaregistrovať a prihlásiť sa na odber
upozorňujúceho mailu (príp. SMS), ktorá by
ich s predstihom informovala.
Chýbajúce bezbariérové zjazdy
z chodníka. Napríklad v mieste posunuté
ho priechodu pri novej rohovej stavbe opro
ti OD Stred a v iných častiach mesta.
Detské a športové ihriská.
Komunikáciu mesta s občanmi o bu
dúcich zámeroch.
Často sa stáva, že sú občania už iba in

-ipoŽiadaná
suma

Schv. dotácia nadácie Pro Malacky

Publikácia o františkánskom gymnáziu
v Malackách

OZ FORNIX

Spracovanie histórie pôvodného a súčasného gymnázia, vydanie publikácie

35.000,–

35.000,– Sk

Tillner

ÁNO, n. f.

Zorganizovanie samostatnej výstavy tvorby M. Tillnera zapožičaním obrazov z depozitára
Slovenskej národnej galérie

25.000,–

25.000,– Sk

Skultúrnenie a skvalitnenie športového
TJ Strojár Malacky
prostredia a zlepšenie tréningových i sú– Tenisový klub
ťažných podmienok tenistov v Malackách

Vybavenie športového areálu lavičkami a odpadkovými košmi.

50.000,–

25.000,– Sk

Rekonštrukcia bazéna v priestore
mestského futbalového štadióna

ŠK Malacky
– futbalový oddiel

Opätovné sprevádzkovanie bazéna a zateplenie miestnosti.

50.000,–

25.000,– Sk

Malacky 800 + 1

Stanislav Bellan

Vyhľadávanie a zhromažďovanie zdrojových údajov a prieskum terénu Pálfiovského kaštieľa a františkánskeho kláštora.

50.000,–

50.000,– Sk

XII. ročník medzinárodného turnaja
o pohár Záhoria

Boxing club – RTJ

Propagácia oddielu a mesta prostredníctvom organizácie podujatia; získanie nových
adeptov pre súťažný box.

41.756,–

10.000,– Sk

Letná beachvolejbalová liga

TJ Strojár Malacky
– volejbalový oddiel

Organizovanie dlhodobej súťaže v beachvolejbale určenej pre aktívnych i rekreačných
hráčov z Malaciek a okolia.

50.000,–

10.000,– Sk

Saltare orbis 2007
– celoslovenská tanečná súťaž

MCK Malacky – Taneč
né štúdio Saltatrix

Usporiadanie nultého ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky v tanečnom umení v kategóriách: disko, hip-hop, show formácií a scénickom tanci.

38.640,–

10.000,– Sk

„Zejdeme“ sa na hambálku

MCK Malacky
Organizovanie stretnutia nadregionálneho významu pre divadelných ochotníkov hra– Divadlo na hambálku júcich vo svojom nárečí.

50.000,–

50.000,– Sk



„Dopravná

Ani Ul. V. Clementisa nemá ideálny po
vrch. Podobných je v 2. obvode veľa vrá
tane Boreckého. Na zoznam plánovaných
rekonštrukcií (v tabuľke na 3. strane) na
najbližšie roky sa tieto ulice nedostali.
Všetko brzdí nedostatok financií.
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AD: DOPRAVA, DOPRAVA, DOPRAVA...

situácia v meste je katastrofálna”
formovaní o tom, že toto sa bude takto ro
biť a „máme na to projekt”. Chýba im mož
nosť pripomienkovať veci a diskutovať o
nich v predstihu. Je to škoda, lebo možno
práve nápady z takejto diskusie by mohli
projekty vylepšiť.
... tento názor a ďalšie kritické ná
zory občanov na dopravnú situá
ciu v meste sa množia v Knihe náv
štev na www.malacky.sk. Tak ako
občania, nie sú so situáciou spo
kojné ani vedenie mesta, ani po
slanci. Čo s tým? Ako vyzerá situá
cia s budovaním dopravných ob
chvatov mesta, ktoré by odklonili
prinajmenšom tranzitnú dopravu
z centra?
DOPRAVNÉ OBCHVATY MESTA
Primátor J. Ondrejka reagoval:
„Boli prijaté priority, medzi ktoré patrí aj
budovanie dopravných obchvatov v zmysle
schváleného územného plánu mesta. Väč
šina komunikácií však nepatrí do správy
mesta. Obraciame sa na príslušných správ
cov komunikácií (Slovenská správa ciest,
Regionálne cesty Bratislava), aby ich začali
budovať. Budeme presadzovať, aby si zara
dili aj malacké cesty do investícií. Určite ma
jú obmedzené finančné možnosti, ale as
poň začneme hľadať riešenie, ako v Ma
lackách budovať obchvaty. Je to štandardný
postup.“
Slovenská správa ciest však redakcii
potvrdila, že v investičnom pláne do
roku 2010 nie je naplánovaný obchvat
mesta Malacky.
„Kto si myslel, že doprava sa zmenší na
križovatke LIDL – NADJAZD – CENTRUM?
Plánovaná bola predsa kruhová križovat
ka, ktorá sa osvedčila aj v iných mestách.
Po roku je doprava na tomto mieste taká
istá, ba horšia ako pred prebudovaním.

O chvíľu môžu do rekonštrukcie križovatky
investovať opäť, aby bola priepustnejšia.
Na jednej strane sa mesto snaží prebudo
vávať, čo sa dá, ale kvantita predbieha, bo
hužiaľ, kvalitu.“
(názor občana z Knihy návštev)

KRUHOVÉ OBJAZDY – PREČO NIE SÚ
V pôvodnom návrhu sa uvažovalo
s kruhovými objazdmi pri OD LIDL a na
križovatke Severínek? Prečo je to inak?
„Bol som tiež za to, aby sa situácia riešila
kruhovými objazdmi. V rámci stavebného
konania si však Slovenská správa ciest ako
jeden z účastníkov rekonštrukcie (podieľali
sa na nej aj Mesto Malacky a Regionálne
cesty, pozn. red.) vyžiadala, aby sa spravilo
meranie hustoty dopravy. Dva kruhové ob
jazdy alebo jeden veľký kruhový objazd sa
ukázal ako nevyhovujúci. Špičky sú oriento
vané v rôznych smeroch. Kruhové objazdy
by neskutočne skomplikovali situáciu chod
com. Odbornými argumentmi aj mesto pre
svedčili, že pri takejto hustote premávky sú
dve svetelné križovatky, ktoré reagujú na
pohyb v jazdnom prúde, výhodnejšie,“ hovorí primátor J. Ondrejka. Podľa neho sa
kruhové objazdy situujú skôr na okraj
miest v miestach dopravných uzlov. „Naj
skôr musíme odkloniť tranzitnú dopravu,
inými opatreniami odbremeniť dopravu
v centre,“ dodáva.

ne v čase od 6.00 do 20.00 h a v sobotu od
6.00 do 12.00 h. Nikto z kompetentných
nám nevedel poskytnúť presné údaje.
Od jesene 2006, keď boli križovatky
s dynamickými slučkami vo vozovkách
uvedené do prevádzky, sa  čas podľa požiadaviek predlžoval. Na meste sú toho
názoru, že 24-hodinové fungovanie semaforov počas 7 dní v týždni je zbytočné.
Kamery odhalili, že už podvečer, kedy je
hustota premávky nižšia, niektorí vodiči
prechádzajú na červenú. Ing. V. Konček
argumentuje tým, že by sa zase našli vodiči, ktorým by nepretržité fungovanie
prekážalo. Na druhej strane menej skúseným by už zo psychologického hľadiska,
naopak, takéto riešenie vyhovovalo.
Signalizácia však nefunguje ani v ča
se, keď by mala. Prečo?
„Príčinu môžu odhaliť len technici z do
dávateľskej firmy, ktorá rekonštrukciu reali
zovala. Opakované výpadky mesto rekla
muje a technici poruchy priebežne odstra
ňujú,“ informoval V. Konček.
Večným problémom je Štefánikova
a parkovanie pri záhradkárskej predajni.
Podľa mňa je to veľmi nebezpečné miesto.

Dlhoročný problém s parkovaním na chodníku vyriešilo osadenie zábradlia. Pristúpiť
k takémuto radikálnemu kroku bude zrejme treba aj v ostatných častiach mesta.

Čo patrí medzi priority mesta
v oblasti dopravy
pre roky 2007 – 2010?
Doprava
Iniciovanie budovania obchvatov
mesta
Riešenie parkovania v meste
• Rozširovanie parkovacích miest na

P. Blahu, K. Orgoňa, A. Veselého, J. Murgaša, Budovateľská, Robotnícka, Kukorelliho, arm. gen. L. Svobodu, Mojmírova,
Rastislavova, Svätoplukova a chodníky na
Nám. SNP a Ul. gen. M. R. Štefánika
Č. Cesty
1 Hviezdoslavova
2 Nádražná
2 Kukučínova
4 Pribinova
5 Olšovského
6 Kubinu

PREČO VYPÍNAJÚ SVETELNÚ
SIGNALIZÁCIU?
Môže mi niekto vysvetliť, prečo sa vypí
najú semafory na križovatke aj v čase, keď
je v meste ešte veľa áut – napríklad cez ví
kend? Niekedy je problém sa dostať cez kri
žovatku, ak nie ste na hlavnej.
Reaguje Ing. Viliam Konček z odde
lenia dopravy a územného rozvoja:
„Program, ktorým je automaticky riade
ný chod križovatky, je nastavený tak, aby sa
svetelná signalizácia zapínala v stanove
nom čase v pracovné dni a v sobotu.” Údaj

7 Lesná
8 M. Benku
9 Dubovského
10 P. Blahu
11 Hlboká
12 Sládkovičova
13 J. Kráľa
14 Orgoňa
15 Veselého
16 Dilonga

Mesto postupne odstraňuje prekážky brániace plynulému prechodu z cesty
na chodník. Tešia sa najmä mamičky s kočíkmi.
Podľa vedenia mesta sa veľká časť tranzitnej
dopravy odkloní dobudovaním kruhových
objazdov pri vstupe do priemyselného parku
– od diaľničného privádzača na Továrenskú.
Práce finišujú. Pri jednom kruhovom objazde
sa 7. 6. uskutočnilo preberacie konanie, práce
na druhom majú byť skončené do 15. 6.

Kruhové objazdy v centre nebudú – skomplikovali by situáciu predovšetkým chodcom,
ktorí by „ťahali za kratší koniec...”
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Ide o cestu I/2, ktorá je v správe Slovenskej správy ciest. Podľa V. Končeka
z MsÚ sú problémy hlavne pri zásobovaní
prevádzok z komunikácie. A najmä v sobotu, keď tu najčastejšie prichádza k dopravným zápcham. V prípade parkovacích miest môže mesto požiadať majiteľov o spevnenie parkoviska. „Súhlas na výjazd na štátnu cestu nedávalo mesto. Vyjadroval sa Krajský stavebný úrad a Okresný dopravný inšpektorát. Obe inštitúcie
súhlasili. Mesto nemá oporu v zákone,
aby rušilo či obmedzilo súhlasné stanovisko vyšších inštitúcií. Požiadame dopravný inšpektorát o opätovné preskúmanie situácie,“ hovorí V. Konček.
Na záver však treba dodať, že podobnými problémami sa neboria len Malacky.
So stúpajúcim trendom počtu áut na cestách sa budú vyostrovať. Riešiť sa nedajú
ani z mesiaca na mesiac, ani z roka na rok.
Môžu prísť aj o niekoľko rokov. Mesto sa
opiera hlavne o schválené priority v ob
lasti dopravy pre rok 2007 – 2010, možnosti rozpočtu a schválený systém opráv
miestnych komunikácií.
Rozpočtované akcie pre tento rok
Budovanie parkovísk za 500 000 Sk,
vybudovanie chodníka medzi ŠH Malina
a MŠ (už zrealizované, pozn. red.), rekonštrukcia J. Kostku (vyčlenené 4 000 000 Sk),
rekonštrukcia križovatky (vyčlenené
5 000 000 Sk), kofinancovanie projektu
rozširovania infraštruktúry v priemyselnom parku (9 632 000 Sk), revitalizácia
Záhoráckej ulice (kofinancovanie 739 000
Sk, získanie financií na III. etapu, projekt
je už podaný, pozn. red.).

sídliskách a v centre so zodpovedajúcou
náhradou zelene.
• Zavedenie ekonomických nástrojov
pri využívaní parkovísk.
Rekonštrukcia komunikácií
• Dokončenie rekonštrukcie Záhoráckej ulice (podaný projekt na podporu zo
štrukturálnych fondov).
• Rekonštrukcia Ul. J. Kostku (podaný
projekt na podporu zo štrukturálnych fon
dov).
• Rekonštrukcia parku na Kláštornom
námestí (Podaný a schválený projekt. Mesto
na ňu získalo prostriedky z európskych fon
dov. Celkový rozpočet projektu, ktorý pod
poril program Európskej únie JPD 2 (NUTS II
Bratislava Cieľ 2), je 8,7 mil. Sk z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja. Začne sa reali
zovať po verejnom obstarávaní).
• Rekonštrukcia križovatky Severínek
v centre mesta (pre rok 2007 je v rozpočte
mesta vyčlenených 5 mil. Sk).
• Rekonštrukcia Továrenskej ulice
(Nadväzuje na rekonštrukciu kanalizácie,
ktorá nie je vo vlastníctve mesta. Rokuje sa
o spoluúčasti.)
Podpora MHD
• Finančné dotácie.
• Náhrada chýbajúcich spojov MHD,
prípadne podpora prevádzkovania so
ciálneho taxíka (zámer zriadenia sociálne
ho taxíka bude prerokovaný na zasadnutí
MsZ 21. júna).
Rekonštrukcia verejného osvetle
nia
Komunikácie
Podľa poradia dôležitosti systému
opráv komunikácií schváleného poslancami v 2. obvode v najbližších štyroch rokoch čaká oprava tieto ulice – Nádražná,

17 Němcovej
18 Murgaša
19 Budovateľská, Robotnícka
20 Kukorelliho
21 L. Svobodu
22 Mojmírova, Rastislavova
23 Svätoplukova
24 Záhradná
chodníky
1 Na majeri
2 Kollárova
3 SNP
4 Štefánikova
5 Továrenská
6 Stupavská
7 Legionárska
8 Pribinova
9 Pezinská
10 Bernolákova
11 Záhradná
12 Pezinská pri HSF
13 Němcovej
parkoviská
1 Partizánska
2 Bernolákova
3 Juh
4 kúpalisko
5 Partizánska vnútri
LUCIA VIDANOVÁ, foto: archív
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Pošta Malacky 3
už funguje
Dokončenie z . strany
akej miery ich pobočka Malacky 3 odbremení, môže hodnotiť až po niekoľkých mesiacoch. Pobočka 1 naďalej zostáva akousi centrálou. Zásielky budú
chodiť na Zámockú ulicu a prerozdeľovať sa budú na pobočku 3.
„Občania bývajúci v spádovej oblasti Juhu
musia pozorne čítať oznámenie o uložení
zásielky. Podľa pečiatky na tlačive zistia,
či je ich zásielka na pobočke 1 alebo 3,“
upozorňuje M. Nečasová.

Otváracie hodiny
novej pošty:

Reakcie občanov na zriadenie
novej pobočky
Južania sa tešia, že majú poštu v blízkosti. Niektorí prijali rozporuplne umiest
nenie pobočky v areáli škôlky.
Malačianka v Knihe návštev na www.
malacky.sk vyjadruje obavy, či sa zrekonštruovaná budova nestane terčom útokov vandalov. Novej pošte však želá veľa
šťastia.

v pondelok, stredu a piatok:
9.00 – 12.30 a 13.30 – 18.00 h
v utorok a štvrtok:
10.30 – 12.30 a 13.30 – 18.00 h
v sobotu:
9.00 – 11.00 h

Iným sa nepáči spojenie škôlky s poštovým úradom. Pravdou však je, že spomedzi všetkých alternatív, ktoré prichádzali do úvahy (pôvodne sa uvažovalo
o umiestnení pobočky v mestskej budove „internátu“ na Skuteckého ulici), bola
táto možnosť pre zriaďovateľa – Slovenskú poštu, a. s. – najlepšia.
Nový poštový úrad bolo možné
zriadiť aj za podmienky výhodnejšieho nájomného – 1 euro/m2/ročne. Po
dlhoročných hľadaniach kompromisných riešení, ba dokonca lobovaní za
rozšírenie poštových služieb v našom
meste na pôde parlamentu prostred
níctvom poslankyne za ĽS HZDS Kataríny Tóthovej, je nová pobočka otvo
rená v čase, keď sa v iných samosprávach pre racionalizáciu siete ostatné
poštové úrady rušia, alebo zlučujú.

▼

RIEŠIME PODNETY Z WEBU
Z 18. 4.
Rád by som upozornil kompetentných
na cestu, ktorá vedie cez Malé námestie
okolo obytného domu popri lekárni a kaviarňach. Veľmi často sa stáva, že vodiči tadiaľto jazdia neprimeranou rýchlosťou.
Ohrozujú tak hlavne deti, ktoré sa v tomto
priestore často nachádzajú. Prosím o zváženie inštalácie tzv. spomaľovačov. Hlavne
zo zadnej strany obytného domu a na konci
prednej časti, kde na to vodiči zvyknú riadne dupnúť.
Z 20. 4.
Plne súhlasím. Autá jazdia cez Malé námestie naozaj rýchlo, čo je v kombinácii
s prítomnosťou detí nebezpečné. Kompetentní by s tým mali niečo urobiť skôr, ako sa
tam niečo stane. Nechápem vodičov, ktorí si
tu testujú výkon motora.
REAKCIE KOMPETENTNÝCH
Celé Malé námestie je označené ako
obytná zóna. Vodiči by tu mali jazdiť opatrne s prihliadnutím na toto obmedzenie,
ktoré ich informuje, že sa na ceste môžu
hrať aj deti. Bohužiaľ, mnohí vodiči nedodržujú základné predpisy cestnej premáv
ky. Dohľad zabezpečuje štátna polícia, ba
aj mestská polícia. Jedine dôslednou kontrolou a vyvodzovaním dôsledkov z nedodržiavania predpisov o cestnej premáv
ke môžeme zabezpečiť, aby sa prístup vodičov zmenil.
Ing. Gabriela Reháková,
vedúca oddelenia dopravy
a stavebného poriadku MsÚ

LUCIA VIDANOVÁ

PRE ZAUJÍMAVOSŤ
Prečo pobočka Malacky 3?
„Číslom 2 sa štandardne označuje
vlaková pošta, preto sme toto číslo pri
zriaďovaní novej pobočky preskočili,“
vysvetlil nám C. Urbán.

V oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je oprávnená mestská polícia riešiť v blokovom konaní len priestupky, ktoré sú spáchané neuposlúchnutím
zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej pre
mávky vykonanej dopravnými značkami
alebo dopravnými zariadeniami a vychá-

dzajúc zo VZN mesta i zastavením a státím vozidla na chodníku. Oprávnenie merať rýchlosť mestskou políciou nie je právnymi predpismi upravené a Mestská polícia Malacky nie je na meranie ani technic
ky uspôsobená (nemá k dispozícii radar).
Nevylučujem však možnosť, že umiestnením vhodných spomaľovačov by sa situácia pre občanov z hľadiska uvedeného
problému do veľkej miery vyriešila. Zrejme účinnejšie, ako spoľahnúť sa na prítom
nosť hliadky Policajného zboru SR, keď tú
to hliadku nie je často vidieť pri riešení
prekračovania povolenej rýchlosti v meste (a to ani na kritickejších miestach).
Mgr. Ivan Jurkovič,
náčelník MsP v Malackách

Od 1. 5. prišlo k dlhšie očakávanému
čiastočnému zvýšeniu tabuľkového počtu
dopravných policajtov Okresného doprav
ného inšpektorátu (ODI) v Pezinku, pod
ktorý patrí aj celý okres Malacky, čo sa
priaznivo prejaví najmä v požadovanom
preventívnom meraní rýchlostí v riziko
vých úsekoch. Vyčlenenie samostatnej
hliadky dopravnej polície výlučne len pre
mesto Malacky nie je z hľadiska personálno-technických možností ODI v súčasnos
ti možné. S problematikou dopravno-inžinierskych opatrení (spomaľovače, dopravné značenie a pod.) je potrebné sa obrátiť
na príslušný cestný správny orgán – MsÚ
Malacky, Obvodný úrad dopravy a pozem
ných komunikácií v Malackách, resp. krajský úrad. Tunajší ODI písomne vyzval vyššie uvedené orgány na spoločné riešenie
situácie na Malom námestí, ako aj na prerokovanie celkovej dopravno-bezpečnostnej situácie v Malackách a navrhnutie
opatrení na jej zlepšenie (za ODI poverený
kpt. Ing. R. Kubaljak, t. č.: 0961 52 35 15).
mjr. JUDr. Martin Švec,
riaditeľ ODI v Pezinku

Sezónu na letnom
kúpalisku odštartoval
Deň detskej radosti
Novinky sezóny 2007
„Zrekonštruovali sme detský bazén, ktorý je teraz obložený vymývanou dlažbou. Zlepšila sa tak nielen jeho vizáž, ale hlavne bezpečnosť pre deti. Obnovili sme
nátery malého aj plaveckého bazéna, pri ktorom pribudla dráha „kamikadze toboganu“. Rozšírilo sa detské ihrisko s hojdačkami pre malé deti aj pre starších. K novým atrakciám patria ruské kolky, ktoré návštevníci nájdu vedľa minigolfového ihriska. Priaznivcov basketbalu poteší, že pri plážových volejbalových ihriskách je
umiestnený mobilný basketbalový kôš,“ prezradil riaditeľ AD HOC Vladimír Mihočko. Pod každoročne stúpajúcu návštevnosť (asi 25-tisíc návštevníkov v uplynulom
roku) malackého letného kúpaliska sa podpisuje rozšírenie služieb. Aj v tomto roku
správca areálu plánuje rozšíriť najmä bufetové služby.
Čo sa týka hygieny, návštevníci sa nemusia ničoho obávať, výsledky pravidelných kontrol regionálneho úradu verejného zdravotníctva dosvedčujú, že letné kúpalisko je pripravené aj po tejto stránke.

Hoci kúpaniu počasie ešte veľmi neprialo, našli sa aj odvážlivci, ktorých chladná voda pritiahla do bazénov. Niektorí
z nich vyskúšali aj nový tobogan.

-lucy-, foto: S. Osuský

Otváracie hodiny:
jún
júl – sept. (do 2. 9.)

Služby:
poskytnutie skrinky	 15 Sk,
vypožičanie slnečníka	 50 Sk,
vypožičanie ležadla	 60 Sk,
minigolf 1 palica/h	 30 Sk,
stolný tenis 30 min.	 30 Sk,
ruské kolky/h	 60 Sk.

záloha za kľúč	   50 Sk,
záloha za slnečník	 100 Sk,
záloha za ležadlo	 200 Sk,

Občerstvenie:
teplé jedlá i rýchle občerstvenie sú zabezpečené v troch bufetoch.
V cene je:
plavecký bazén (22 x 50 m), detský bazén (5 x 10 m), detský tobogan,
dva detské sklzy, detské ihrisko s preliezačkami a hojdačkami,
dve volejbalové a plážové ihriská.



Pre deti bolo pripravených množstvo
súťaží. Aj za víťazstvo v streľbe z luku
čakala na víťazov odmena.

Po – Pia  14.00 – 19.00 h,      So – Ne 10.00 – 19.00 h
Po – Ne  10.00 –19.00 h

Jednorazové vstupné:
deti do 3 rokov 	
deti od 4 do 15 rokov
dôchodcovia, študenti, ZŤP 	
dospelí
Permanentky: 	
deti do 15 rokov
dôchodcovia, študenti, ZŤP
dospelí

10.00 – 16.30 h 	
zdarma 	
25 Sk
35 Sk
50 Sk

po 16.30 h
zdarma
15 Sk
20 Sk
35 Sk

10-vstupová 	
170 Sk
240 Sk 	
350 Sk

sezónna
500 Sk
700 Sk
1000 Sk

Dôchodcovia, študenti, vojaci ZP a ZŤP-S sa musia preukázať na požiadanie
platným preukazom totožnosti s fotografiou.
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Nemocnica v zóne
ohrozenia
„Pred siedmimi rokmi podpísalo
viac ako 16-tisíc obyvateľov mesta
a regiónu petíciu za zachovanie
nemocnice. V tom čase bolo zariadenie v katastrofálnom stave. Súčasná podoba nemocnice sa s ním
nedá ani porovnať,“ reaguje primátor Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka na medializovanú informáciu o údajnom navrhovanom zrušení Nemocnice v Malackách.

TV Markíza vo svojom hlavnom spravodajskom formáte odvysielala informáciu, podľa ktorej je pripravené rušenie takmer dvadsiatich slovenských nemocníc. Medzi nimi je aj Nemocnica
v Malackách. Markíza sa odvolala na
analýzu Slovenskej lekárskej komory
(SLK).
J. Ondrejka verí, že informácie
z médií sú skreslené
J. Ondrejka: „Už štvrtý rok nemocnicu
prevádzkuje spoločnosť Nemocničná,
a.s., s účasťou mesta, ktorá investovala
súkromný kapitál do rekonštrukcie objektu a nákupu nových medicínskych
prístrojov. Len pred dvoma mesiacmi
bolo otvorené ďalšie nové pracovisko
magnetickej rezonancie. Očividné zmeny i rastúca spokojnosť pacientov potvrdzujú, že nemocnica je v dobrých rukách. Obsah dokumentu, ktorý Slovenská lekárska komora odovzdala premiérovi Robertovi Ficovi a ministrovi zdravotníctva Ivanovi Valentovičovi, nepoznám, pevne však verím, že informácie, ktoré sa dostali do médií, sú
skreslené.“

Komora sa od príspevku TV Markíza dištancovala
Slovenská lekárska komora reagovala na odvysielaný príspevok tvrdením,
že nikdy nepredložila médiám ani štátnym orgánom žiadny zoznam na rušenie lôžkových zariadení. Predsedovi vlády predložila analýzu siete lôžkových
zariadení, ktorá rozoberá metodiku posudzovania zdravotníckych zariadení na
základe množstva faktorov. Analýza obsahuje aj zoznam nemocníc, ktoré v
hodnotení dopadli najhoršie.

R. Bardún: NsP Malacky a Nemocničná, a. s., sú dva samostatné právne
subjekty
MUDr. Radoslav Bardún, predseda
predstavenstva Nemocničnej, a. s., na
medializované informácie reaguje: „SLK
sa 5. júna na svojej web stránke dištan
covala od skreslenia medializovaných
informácií. NsP Malacky je názov doposiaľ existujúcej organizácie, ktorá pred
príchodom Nemocničnej, a. s., prevádzkovala Nemocnicu v Malackách. Nejde
teda o súčasného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v týchto priestoroch, preto nie je možné zamieňať si či
stotožňovať tieto dva samostatné právne subjekty vrátane výsledkov ich činnosti. Nemocničná, a. s., má záujem aj
naďalej pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v jej neustálom
skvalitňovaní.“
V. Bajan s rušením rovnako nesú
hlasí
S rušením Nemocnice v Malackách
nesúhlasí ani predseda Bratislavského

V ostatných dvoch rokoch revitalizovala a smeruje k vybudovaniu zariadenia s modernou medicínskou technológiou s dostatočným
počtom erudovaných odborníkov.

samosprávneho kraja (BSK) Vladimír Bajan:
„Ani jednu z uvedených nemocníc
nie je možné zrušiť bez toho, aby kvalita
a dostupnosť zdravotnej starostlivosti
nebola obmedzená,“ povedal. Názor samosprávneho kraja by v tomto prípade
nemal byť prehliadaný. Zrušením nemocníc v Modre a v Malackách by došlo
k výraznému zhoršeniu dostupnosti
zdravotnej starostlivosti, najmä pre sociálne slabšie skupiny.

Bratislavský kraj nemá prebytok,
ale nedostatok postelí
Bratislavský kraj nielenže nemá prebytočné postele, ale naopak, má nedostatok 81 postelí. Ukázali to výsledky
analýzy z roku 2006, zohľadňujúc údaje
k 31. 12. 2005. Po reforme v roku 2006 sa
lôžkový fond zredukoval. Dnes v ňom
teda chýba asi 259 postelí. Zástupcovia
ministerstva zdravotníctva preto požiadali prítomných riaditeľov zdravotníckych zariadení o nahlásenie aktualizo-

vaného počtu postelí v jednotlivých sledovaných odboroch k 1. 1. 2007, ako aj
návrhov na riešenie reštrukturalizácie.
„O 10-dňovej lehote na predloženie návrhov na redukciu lôžok zo strany samosprávnych krajov na ministerstvo zdravotníctva sme sa dozvedeli len z médií,
žiadna takáto požiadavka nám nebola
písomne doručená,“ reagovali na BSK.
-ipo-, -lucyFoto: I. Potočňáková

Rukojemníci zdravotníctva?

Bodku za podujatím urobila hudobná skupina No Perfect, ktorá sa predstavila
prvýkrát v novej formácii na verejnosti. Príďte si ju vypočuť na vlastné uši aj na
StreetFest 2007.

Deň detskej radosti
sponzori tomboly:

Ruské kolky zvládnu za asistencie dospelého aj naj
menší.

MALACKÝ HLAS
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•	FLY, RNDr. Hubert Klčo, Zámocká 1
•	SIMBA-SHOP, s. r. o., Kláštorné
námestie 64
•	KNÍHKUPECTVO Ľubica, Zámocká ul.
•	KNIHY Hromkovičová, Duklianskych hrdinov
• Nemocničná, a. s.
•	Hračky Halabrínová, OD Stred
•	TEST Ferdinand Buzek, Záhorácka 100
•	JUNIOR Slavomír Binčík, Kostolište 266
• KHAI BUI VAN, hotel Atrium
• JÁN SCHEINER, Ľ. Fullu 1641/2
•	C.A.MERKUR – OD, Kláštorné
nám. 64
•	ZVAC SYSTEMS, s. r. o., Sasin
kova 1D

Čitateľka Lenka S. adresovala redakcii Malackého hlasu e-mail, z ktorého vyberáme:
„Nedávno mi lekárka zistila vážnu
chorobu pľúc. Vraj sa mám za poplatok
200 Sk telefonicky objednať na odborné
vyšetrenie. Súhlasila som, no objednali
ma až o 3 týždne. Moja lekárka s tým ne
súhlasila a trvala na tom, aby som tam
zašla osobne. Objednali ma ešte o týž
deň neskôr, aj keď videli odporúčanie
a diagnózu. Lenže ja som 8. mája dosta
la záchvat, a tak som išla na pohotovosť,
kde ma pekne prijali a poskytli mi po
moc. Jedna vec sa mi však nepáčila – že
som za to musela zaplatiť. Tak sa pýtam,
je to fér, keď chorý človek musí za všetko
platiť? Prečo treba platiť za nevyhnutnú
pomoc?
A ešte jedna pripomienka: Dňa 8. 5.
(vo sviatok) mala byť otvorená lekáreň
Harmónia na Malom námestí Keď som si
však išla vyzdvihnúť antibiotiká, ktoré
som vážne potrebovala, tak som zvonila
zbytočne! Volala som aj do nemocnice, či
ešte nejaká iná lekáreň nemá pohoto
vosť, ale tam vôbec nezdvíhali. To musí
človek najprv umrieť, až potom sa budú
také veci riešiť?“
V oficiálnej odpovedi na podnet Ing.
J. Martanovičová – PR manažérka Nemocničnej, a. s., ktorá malackú nemocnicu
spravuje, vyjadrila úprimné poľutovanie
nad tým, že pacientka bola nútená vyhľadať lekársku službu prvej pomoci (LSPP)
skôr, ako bola objednaná v malackej nemocnici na odborné vyšetrenie. Vo svojej
odpovedi ďalej uvádza: „Takmer všetky
naše ambulancie majú oprávnenie na zá
klade rozhodnutia z BSK vyberať poplatok
za prednostné poskytnutie zdravotnej sta
rostlivosti vo výške 200, resp. 300 Sk. V sku

točnosti sa poplatok vyberá iba v ambu
lancii pneumologická, ortopedická a aler
gologická. Tie majú najdlhšie čakacie le
hoty práve pre veľký záujem o vyšetrenia
zo strany pacientov.“ Tu však možno namietať, že pacientka s poplatkom za prednostné vyšetrenie súhlasila, hoci termín
o 3 – 4 týždne určite nie je prednostný.
Ako to údajne funguje
„Ak treba pacienta akútne vyšetriť,
odosielajúci lekár sa zvyčajne spojí s príslušným špecialistom v našej nemocnici
a dohodnú sa na ďalšom postupe. Nie je
možné posudzovať akútnosť stavu a nutnosť okamžitého vyšetrenia na základe
telefonátu pacienta, ktorý preberá personál bez medicínskeho vzdelania,“ pokračuje odpoveď, ktorá síce poteší, no pacientovi nepomôže. Ak personál nereš
pektuje upozornenie pacienta, že jeho lekár žiada okamžité vyšetrenie, niekde je
chyba! Veď sa nehrá o fazuľky, ide o život.
K poplatkom za pohotovosť
Poplatky za poskytnutie LSPP sú stanovené § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004
Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
v nariadení č. 485/2006. Podľa nich na pohotovosti platí pacient poplatok 60 Sk,
pričom platba je rovnaká v prípade lekárskej služby prvej pomoci aj nemocničnej
pohotovosti. Ak poistenca po prehliadke
na pohotovosti hospitalizujú, poplatok
60 Sk neplatí.
Je pohotovosť lekární dostačujúca?
Pátrali sme, kto zostavuje rozpis pohotovostných služieb a na základe akých

pravidiel. Lekárnička Mgr. E. Foltýnová
nás voviedla do problematiky: „Pohoto
vosť má každá lekáreň vždy dva týždne
počas víkendov a sviatkov do 15.00 h. Vy
striedajú sa pravidelne všetky lekárne.
Služby v lekárni však poisťovňa nehradí
a keďže všetky lekárne sú súkromné, zo
hľadňujú nerentabilnosť týchto služieb.
Zákon určuje iba povinnosť vykonávať po
hotovosť, neurčuje však jej rozsah. Služby
v súčasnom rozsahu sú určené ešte v ča
soch predchádzajúcej garnitúry na BSK
a vznikli ako výsledok dohody majiteľov
lekární, okresného a krajského lekárnika,
ale aj predstaviteľov mesta. Kedysi lekáreň
v nemocnici fungovala, ale to bola ešte
nemocnica štátna, neskôr bola dohoda
s nemocnicou a poskytovali sme do po
hotovostných ambulancií nevyhnutné lie
ky, aby ich pacienti dostali a vydržali s ni
mi do rána, kým sa lekáreň neotvorí. Ak
dnes lekári z pohotovosti pošlú pacienta
s receptom do lekárne po 15.00 h, zrejme
viazne komunikácia. Táto situácia je ža
lostná. Z lekární je tvrdý biznis. O čiastoč
nú dotáciu tejto služby verejnosti majite
lia lekární žiadali aj mesto, no dostali za
mietavú odpoveď.“
Otázku: ako je to s fungovaním pohotovosti v lekárňach? sme adresovali
aj farmaceutke BSK PharmDr. K. Radovej.
Prečo je pohotovosť v okresnom meste
Malacky natoľko nerentabilná, že sa za
pohotovosť takmer ani nedá pokladať?
Veď v Bratislave sa nemôže stať, že by ste
sa v noci nedostali k potrebným liekom.
Za podnet sa nám poďakovala a prisľúbila
prednesenie problému na odborných fórach, no jeho skoré vyriešenie prisľúbiť
nemohla. Nuž, pacient, trpezlivosť ruže
prináša. Len aby to neboli tie smútočné!
TATIANA BÚBELOVÁ
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Hlad po čerstvých
správach
Hľadáte vhodné kancelárske prie
story či pozemok na stavbu bu
dúceho sídla vašej spoločnosti...
Potrebujete súrne vyriešiť personálny problém a nájsť nového pracovníka... V susedstve vašej firmy
sa v noci pohybovala polícia a vás
zaujíma, čo sa tam mohlo odohrať... Manželka apeluje na vašu
zaneprázdnenosť a požiadala vás
o lístky do divadla... Kde inde náj
dete aktuálne lokálne spravodajstvo, komunálne kauzy, ponuky
nehnuteľností vo vašom okolí či
najnovšie výsledky regionálneho
športu?
Práve regionálne no
viny prinášajú informá
cie z vášho bezprostred
ného okolia. Vďaka špe
cializácii na človeka
a prostredie, v ktorom
žije, sa stali vyhľadávaným produktom
na mediálnom trhu. Zvyšujúci sa záujem
o regionálne noviny je toho bezprostred
ným dôkazom.
Týždenníky MY vychádzajú na celom
západnom a strednom Slovensku už viac
ako päť rokov. Záujem o MY – Týždenník

pre Záhorie sa zvyšuje. Šéfredaktor Gab
riel Kopúnek na margo toho spomenul:
„Tak ako inde, aj na Záhorí cítiť hlad po
čerstvých správach z regiónu. Ľudí priro
dzene okrem celospoločenských otázok
zaujíma aj dianie v ich bezprostrednom
okolí. A našou snahou je im vyhovieť
a prinášať každý pondelok atraktívny
produkt zložený z klasického spravodaj
stva, reportáží o zaujímavých ľuďoch
a tiež zo športových správ. Spokojnosť či
tateľov chceme dosiahnuť aj kvalitným
grafickým spracovaním našich novín.
Z ohlasov vieme, že naši čitatelia tiež oce
ňujú, že aktuálne a nezávislé spravodaj
stvo dostávajú stále za nezmenenú cenu
9 Sk. Záhorie, čiže okresy
Senica, Skalica a Malac
ky, poskytuje týždeň čo
týždeň dostatok podne
tov, aby sme vytvorili pú
tavý mix tých najzaují
mavejších. Je pravdou,
že sme sa spočiatku snažili etablovať naj
mä v Senickom a Skalickom okrese, no
v súčasnosti je našou prioritou presadiť
sa aj v Malackách a okolí. Preto prináša
me v poslednom roku čoraz viac spravo
dajstva práve z Malackého okresu.“
-pr-

Hotel Guest Centre v Štúrove

vám ponúka hotelové ubytovanie
pri termálnom kúpalisku.

MH 07 F19

Stravovacia spoločnosť

prijme do TPP pre svoju prevádzku
v priemyselnom parku v Lozorne do
3-zmennej prevádzky zamestnancov
na pozíciu:

pracovníčka
na výdaj stravy
a prácu s registračnou
pokladnicou

Kontakt: 0918/70 63 39.

MH 07 F25

Vo svojich 2 apartmánoch, 12 izbách po
núka svojim hosťom ubytovanie vyššie
ho štandardu. Každá izba je vybavená
kúpeľňou a toaletou, chladničkou, tele
fónom, rádiom a televízorom.
V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky
vo forme švédskych stolov, večere podľa
aktuálneho výberu, možnosť uložiť cen
né veci do trezoru na recepcii, parkova
nie na stráženom parkovisku a bazén.
Okrem toho relaxačno-rehabilitačná časť
ponúka návštevníkom možnosť zacvičiť
si na posilňovacích strojoch, očistiť telo i
ducha v saune a oddychovať pri masáži.
Naším cieľom je zabezpečiť pre vás prí
jemný pobyt.

V Guest Centre stačí
vysloviť želanie...
tel.: 036 751 10 23, fax: 036 751 13 43,
e-mail: recepcia@hotelguestcentre.sk,  
www.hotelguestcentre.sk
MH 07 F14

Spoločnosť MFA, s. r. o., je organizátorom letného intenzívneho pobytového kurzu anglického jazyka na
Kamennom mlyne pri Malackách
známeho aj ako Canadian Summer
School. Po troch ročníkoch kurzu organizovaného v Modre sa tento rok
kurz uskutoční v areáli Kamenného
mlyna. Prinášame vám rozhovor
s organizátorom kurzu Ing. arch.
Marekom Fillom.

ších a večerných hodinách sa realizujú ak
tivity zamerané na konverzáciu podľa vý
beru a záujmov študentov. Každý pedagóg
má inú aktivitu a študenti majú možnosť
výberu. Na každý večer je pripravený spolo
čenský program. Kurzy sú týždenné a začí
najú sa vždy v nedeľu a končia sa v sobotu.
Pre akú vekovú kategóriu je vhodná
Canadian Summer School?
Máme vekovú hranicu študentov od 15
do 60 rokov. Študenti vo veku do 18 rokov

Letný intenzívny pobytový kurz anglického jazyka

s kanadskými lektormi
na Kamennom mlyne
Môžete nám predstaviť Canadian
Summer School?
Ide o konverzačné kurzy anglického jazy
ka s kanadskými lektormi. Hlavná myšlien
ka nášho kurzu spočíva v tom, že študent je
v kontakte s „native speakers“ počas celého
dňa od rána až do večera a má možnosť
konverzovať v angličtine. Naši lektori sú uby
tovaní v tom istom zariadení ako študenti.
V doobedňajších hodinách sa koná vyučo
vanie v triedach podľa skupín. V poobedňaj

sa môžu zúčastniť kurzu so súhlasom rodi
čov. Deti od 12 rokov môžu navštevovať
kurz spolu s rodičom.
Ako sú študenti rozdelení do skupín?
Predovšetkým na základe vstupných po
hovorov. Takto fungujú v dopoludňajších
hodinách v triedach, poobedňajšie aktivity
si študenti vyberajú podľa záujmu.
Aké sú termíny Canadian Summer
School?

ČÍTAJTE A VYHRAJTE
Detektívka od Thomasa Perryho Tanec za mŕtvych poteší každého čitateľa,
ktorý miluje napätie. Jane Whitefieldo
vá, odvážna mladá žena s výnimočnými
fyzickými i psychickými schopnosťami
a nezvyčajným povolaním, je vždy ochot
ná pomáhať ľuďom, ktorým dýcha na
krk smrť v podobe ľudských dravcov.
Tentoraz však
neznámy pro
tivník, ktorý
chce vo svojej
túžbe po penia
zoch pripraviť
o život nevinné
ho chlapca, pre
kročil všetky hra
nice ľudskosti.
Zastaví ho Jane?
Ako sa napínavý
príbeh rozpletie?
Titul Kto uniesol žriebä Faraóna? od Thomasa
Brezinu poteší najmä deti a mládež.
Sám autor dnes patrí k najúspešnejším
po nemecky píšucim autorom. V tomto
príbehu tajný pes Bello Bond – bystrý te
riér ovládajúci množstvo trikov, tentoraz
privedie svojich priateľov na horúcu sto
pu. Vedie priamo do jazdiarne, kde od
haľujú hrôzostrašnú záhadu.

Knihu Prečo si muži berú potvory
s podtitulom Ako si získať srdce muža od
Sherry Argovovej vyhráva Draha Kohútová z Ul. arm. gen. L. Svobodu z Malaciek.
Prosíme výhercov, aby sa ohlásili
v redakcii na Radlin
ského ul.
2751/1 na
3. poscho
dí, č. d. 407.

ka č. 1; starorímsky peniaz E milenec; tla
čovo-bezpečnostná agentúra; predložka;
spoluhlásky slova leziete; postrach túla
vých psov v 2. páde F červený po anglic
ky; tajnička č. 3; označenie obľúbených
cukríkov G prvý muž; pohrebná hostina;
aténsky futbalový klub; meno speváčky
Sumac; hlavné mesto Peru.

dukt včiel 3 Mária po domácky; kaz 4 hli
ník; hostinec; rímskych 1000 5 iniciála
krstného mena herca Adamčíka; tri mäk
ké spoluhlásky; nie inak 6 časť budovy;
ŠPZ Malacky 7 rozvodový závod; selek
cia 8 Eduard; meno hrdinky z Arcu 9 ne
zrozumiteľne 10 kráča; zariadenie pre
lyžiarov 11 stred slova necíti; časti tela
s centrom nervového systému 12 rezort
bez začiatku; dômysel 13 predložka
s 2. p.; tri dusíky; kráčala v Plzni 14 pred
chodca človeka; samohlásky v slove

Ak chcete sú
ťažiť o pred
stavovanú
publikáciu, po
šlite do 25. júna nalepený ku
pón a možno prá
ve na vás sa usme
je šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium
telefón: 772 67 34
Po – Pia: 9.00 – 17.30 h
So: 9.00 – 12.00 h
KUPÓN
kníhkupectvo Ľubica
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Prvý termín je od 15. 7. do 21. 7. Druhý
termín je od 22. 7. do 28. 7.
Je možné sa kurzu zúčastniť aj bez
ubytovania?
Áno, pre záujemcov z blízkeho okolia
ponúkame aj túto možnosť.
Môžete nám predstaviť vašich lektorov?
Sú to štyria kanadskí pedagógovia , kto
rí majú pedagogické vzdelanie, alebo majú
skúsenosti s pedagogickou činnosťou. Lek
tori priletia na Slovensko špeciálne kvôli to
muto projektu. Sú priateľskí a vždy ochotní
pomôcť študentom všetkých jazykových
úrovní. Všetky aktivity sú zamerané na kon
verzáciu v angličtine. Niektorí z nich sa vrá
tia už po štvrtý raz.
Kontakt:
Katarína Fillová, gsm: 0905 75 31 04,
tel./fax.: 02 48 29 43 29, MFA, s. r. o., Čečino
va 2, 821 05 Bratislava, fillova@chello.sk,
www.canadiansummerschool.sk
-pr-

Drobná inzercia
• Predám 3-i byt v BA, výborné prostredie,
10 minút od centra. Tel.: 0905/64 54 55
• Predám 6-árový pozemok v Perneku, IS
pri pozemku. Cena 1 350 Sk/m2. Kontakt:
0903/82 26 53.

Polícia vyzýva
na spoluprácu
V záujme zefektívnenia komuni
kácie policajného zboru s verejnos
ťou, vytvorenia osobného kontaktu
občanov s nadriadenými policajné
ho zboru a utvárania priaznivého ob
razu o činnosti policajného zboru
môžu občania svoje podnety, náme
ty a názory na prácu policajného
zboru vyjadriť riaditeľovi Okresného
riaditeľstva PZ v Bratislave-okolí so
sídlom na Šenkvickej ulici č. 14
v Pezinku aj osobne po dohovore
na telefónnom čísle 0961/52 31 01.
ppor. Bc. V. Karcolová

DO POZORNOSTI
MESTSKÁ POLÍCIA MALACKY ponú
ka zabezpečenie objektov pripojením
na pult centrálnej ochrany. Úhrady sú
rozdelené do šiestich kategórií podľa dru
hu objektu. Cenník úhrad nájdete na
www.malacky.sk v sekcii Inštitúcie, pod
sekcii Mestská polícia.
Bližšie informácie – t. č. 0915/75 42 56,
sekretariát – 034/772 67 66, stála služba –
034/772 38 33, bezuch@malacky.sk.

Krížovka
Pohorie Javorníky tvorí súčasť flyšové
ho pásma Karpát, leží na slovensko-mo
ravskom pomedzí. Na severe na ne nad
väzuje Turzovská vrchovina, na východe
hraničia s Kysuckými Beskydami a Kysuc
kou vrchovinou. Z juhovýchodu prevažne
so Žilinskou kotlinou a na juhu s Bielymi
Karpatmi. Os horského pásma tvorí málo
rozčlenený chrbát, budovaný masívnymi
pieskovcami. Najvyšším bodom na ňom je
(tajnička č. 1), 1071 m. Papajským sed
lom je na juhozápade oddelená skupina
Makyty. Hornatina je obklopená širokým
pásmom vrchoviny, a to tak na severe
k údoliu Vsetínskej Bečvy, ako aj najmä na
juhu k údoliu Váhu.
Javorníky poskytujú vynikajúce pod
mienky pre celoročnú turistiku a svojím
miernym charakterom hrebeňa sú ideál
nym terénom na lyžiarsku turistiku. Sú čas
ťou CHKO Kysuce, ktorá bola vyhlásená
v roku 1984.V Javorníkoch je čas trvania
snehovej prikrývky 150 dní a prvý sneh sa
objavuje už v polovici októbra a posledné
snehové prehánky môžu prekvapiť ešte



začiatkom mája. Častý je vznik teplotných
inverzií, kedy sú teploty v dolinách nižšie
ako na priľahlých svahoch pohorí. Je to ce
loročný úkaz najčastejšie sa vyskytujúci v
zimnom období, keď trvá aj niekoľko dní.
Rieky, ktoré pramenia v Javorníkoch,
patria do povodia Váhu. Pramení tu aj je
den z najväčších prítokov Váhu, a to rieka
(tajnička č. 2), ktorá pramení v severnej
časti Javorníkov. K zaujímavostiam flyšo
vého pásma patria (tajnička č. 3) pri osa
de Megoňky a Klokočovské skálie zo zle
pencov a pieskovcov v okolí Čadce a Tur
zovky. Flyšové pásmo sa tu vyznačuje aj
ojedinelým výskytom ropy malej výdat
nosti, kde sa na povrch dostáva pri obci
Korňa.
VODOROVNE
A sladkovodná ryba; nedorozumenia;
vrch nad Nitrou B síra; konzumoval teku
tinu; spoluhlásky slova Ďuro; stane sa de
dičom; zinok; domáce zviera; draslík C pa
pagáj; stred slova odšťavil; časť voza; nie
stereo; pozmývaj D vodík a kyslík; tajnič-

ZVISLE
1 Kamil; známa púšť 2 firma s potre
bami pre záhradkárov v Malackách; pro
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

9

počítame; rímskych 50 15 mimo; krt
kovia 16) čln s ôsmimi veslármi; hmot
ný investičný majetok 17 polomer; tajnička č. 2.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 20. júna pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s na
lepeným kupónom, budete mať šancu
získať knihu Zastreliť Elvisa od Róberta
Eversza.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali správne vylúštenie tajničky –
1. Roháče, 2. Račková dolina, 3. Volovec, 4. Smutné – sme vyžrebovali
Vincenta Hosťoveckého z Radlinského ulice, ktorý vyhral sadu hu
dobných CD.

MALACKÝ
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Tanečníci úspešne
reprezentovali
Malacky
V druhej polovici mája sa v Devínskej Novej Vsi uskutočnila súťaž v ta
nečnom športe GALA CUP 2007. Ma
lacky reprezentovalo desať tanečných párov v rôznych vekových kategóriách. Vďaka výkonom všetkých
súťažiacich párov boli Malacky tretím najúspešnejším mestom (po Bra
tislave a Lučenci) na tohtoročnom
GALA CUPe.
Do finále sa v detskej kategórii pretancoval pár Janko Kunštek a Beátka
Vrablicová. V konečnom hodnotení obsadili krásne 5. miesto. V juniorskej kategórii sa najviac darilo páru Daniel Ondruš a Laura Olexová, ktorí si vybojovali
3. miesto. V kategórii dospelých sa páru
Jozef Knotek a Monika Ondrisková darilo viac v latinskoamerických tancoch,
kde obsadili 2. miesto. V seniorskej kategórii priniesol obrovskú radosť bronz
v „latine” manželského aj tanečného páru Jozefa a Mirky Čutkovcov. Vo svojej
výkonnostnej kategórii získali manželia
Jozef a Gabriela Csizmaziovci 3. miesto
v štandardných aj latinskoamerických
tancoch.			
-gabi-

Inšpirácia z Nových Zámkov
Zaujali ma príspevky čitateľov týkajúce sa nápadov, ako zlepšiť detské
ihriská, prípadne vybudovať nové.
Je potešujúce, že si ľudia uvedomujú, čo by sa dalo v okolí vylepšiť alebo vytvoriť.

Hostia zo škôlky

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Mrazený
jahodový krém
Spotreba:
150 g jahôd, 30 g práškového cukru,
2 plátky želatíny, 2 lyžice koňaku, ¼ l
studenej šľahačky
Na zdobenie: 1/8 l studenej šľahačky, 4 veľké jahody
Postup:
4 dezertné misky dáme do chladničky
ochladiť. Jahody s práškovým cukrom
roztlačíme na pyré a cez sito prepasíru
jeme. V studenej vode necháme napu
čať želatínu, ktorú rozpustíme v teplom
koňaku. Pridáme jahodové pyré, zmie
šame a necháme vychladnúť. Ušľahá
me tuhú šľahačku, zmiešame s jahoda
mi a rozdelíme do misiek. Prikryté dá
me do mrazničky. Pred podávaním ich
preložíme do chladničky na 20 minút,
krém ozdobíme šľahačkou a celými ja
hodami.

Záhoráčky
víťazia

Krajské kolo speváckej súťaže Slávik
Slovenska sa uskutočnilo 30. 5. v Bratislave. Z okresu Malacky doňho postúpili tri
víťazky vo svojich kategóriách. Z triedy
učiteľky O. Ballayovej zo ZUŠ Malacky postúpili dve žiačky. Karolína Valachovičová
(1. ročník ZUŠ) v I. kategórii získala 1. mies
to a postupuje do celoslovenského kola.
Klaudia Říhová (3. ročník ZUŠ) získala 3.
miesto v II. kategórii. ZŠsMŠ Veľké Leváre
reprezentovala Veronika Lomňančíková,
ktorá v III. kategórii získala 3. miesto. Všetky žiačky na klavíri doprevádzal Peter Kraj
čír, učiteľ zo základnej umeleckej školy.
-red-
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Keď som sa presťahovala za manželom do Nových Zámkov a narodila sa
nám dcérka, začala som hľadať priestor
na hranie. Ihriská boli zastarané a zdevastované. Zaujala ma preto výzva v médiách na podávanie projektov na skrášlenie
Pri príležitosti MDD sme
v ŠKD pri ZŠ Štúrova priví
tali budúcich prváčikov
z MŠ na Štúrovej ulici. Žia
ci pre nich pripravili dar
čeky – kvietky, balóniky
a sladkosti. Básničkami im
pripomenuli, že sa blíži čas
povinností. Škôlkari nás
však veľmi milo prekvapili.
Množstvom básničiek a vy
stúpením mažoretiek sa
rýchlo zaradili medzi ško
lákov. Zrazu zmizol strach
zo školy a zostalo len šan
tenie. Spoločne sme si aj
zaspievali. Škôlkari odchá
dzali s úsmevom. 		
vychovávateľky ŠKD

Športové hry po novom
Tridsiaty šiesty ročník Športových
hier malackej mládeže, kde v rámci
MDD žiaci základných škôl mesta
bojujú o Putovný pohár primátora
mesta, si obliekol nové šaty. Stretnutie reprezentantov jednotlivých
škôl sa prenieslo z ihrísk v Zámockom parku na školské dvory jednotlivých základných škôl.
Cieľom zmeny bolo zapojiť viacerých
žiakov do športových súťaží (po prvý raz
štartovali žiaci 1. stupňa), umožniť voľnejší program pre divákov i zabezpečiť slávnostnejšie odovzdávanie cien najlepším
v priestoroch Spoločenského domu MCK.
Prvé ohlasy sú skôr pozitívne. Bojovalo sa v ôsmich súťažných disciplínach.
V atletike chlapcov 1. a 2. ročníka zvíťazila ZŠ Štúrova, v atletike dievčat 1. a 2.
ročníka patrilo prvenstvo usporiadajúcej
škole ZŠ Záhorácka. Tretím športom na
tejto škole bol volejbal žiačok 8. a 9. roč-

níka, kde si prvenstvo odniesli dievčatá
zo ZŠ Dr. J. Dérera. ZŠ M. Olšovského pri
pravila súťaž dievčat vo vybíjanej pre žiač
ky 3. a 4. ročníka, prvé miesto napokon
patrilo ZŠ Štúrova. Na „dérerke“ bojovali
futbalisti z 3. a 4. ročníkov (1. miesto – ZŠ
Záhorácka) a hádzanári 8. a 9. ročníkov
(víťaz ZŠ Štúrova). Basketbal 5. až 7. roč.
vyhrali dievčatá zo ZŠ M. Olšovského
a chlapci zo ZŠ Dr. J. Dérera.
O celkovom víťazovi ZŠ Záhorácka
rozhodol rozdiel jedného bodu (25 b)
pred ZŠ Štúrova (24). Tretia skončila so ziskom 21,5 b ZŠ Dr. J. Dérera a štvrtá bola
ZŠ M. Olšovského so ziskom 17,5 b.
Vecné ceny a diplomy si víťazi prevza
li v SD MCK 4. júna z rúk primátora mesta
RNDr. Jozefa Ondrejku a predsedu Komisie školstva a sociálnych vecí MsZ Mgr.
Antona Pašteku. Víťazná škola si pone
chala Putovný pohár primátora mesta
i pre rok 2007.
Anton Pašteka

svojho okolia. Pri materskom centre bolo
staršie ihrisko, a tak po dohode s vedúcou MC sme sa rozhodli podať projekt na
jeho vylepšenie. Na účet pribudlo 56 000
Sk, ktoré sme využili na stavbu lezeckej
steny s pieskoviskom, šmýkačkou a dvoma lavičkami. Mestská samospráva
prispela na stavbu potrebnou technikou
a dodala piesok. Ďalej sme vypracovali
štúdiu, v ktorej prioritu tvorila výsadba
stromového a kríkového porastu. S Mestom NZ sme pripravili projekt ozelenenia
plochy ihriska, a tak po získaní grantu vo
výške 112 000 Sk sa tu podarilo vysadiť
26 stromov a kríkový porast, ktorý oddeľuje plochu ihriska od okolia. O nejaký čas
ešte pribudnú lavičky, odpadkové koše
a informačné tabule. A na stole čaká na
podanie ďalší projekt, pomocou ktorého
zaistíme inštaláciu nových závesných
hojdačiek.
Ak teda máte nejaký nápad, nečakajte! Existujú nadácie, mobilní operátori či
niektoré banky, ktoré ponúkajú finančné
prostriedky na podobné účely. Na začiatok stačí iba chcieť.
Ing. Eva Nováková, Foto:

22. – 24. jún
STREETFEST MALACKY 2007

Padne rekord
v návštevnosti?
Pridajte sa
aj vy!
Necelé tri týždne ostávajú do otvorenia brán Zámockého parku v Malackách, kde sa od piatka 22.6. až
do nedeľného rána uskutoční už
10. ročník hudobno-športového po
dujatia StreetFest Malacky 2007.
Organizátori podľa predaja permanentiek očakávajú až 5-tisíc návštevníkov denne, čo by bol nový rekord StreetFestu. Podujatie má charakter hudobného festivalu, na ktorom sa predstaví 42 hudobných sku
pín a interpretov na dvoch pódiách.
Na rockovom pódiu
vystúpia IMT Smile, Hor
kýže slíže, Hex, Mňága
a Žďorp, Gladiátor, Mango Molas, Polemic, Lavagance, Diego, Plus mínus a iní. Na hip-ho
povej scéne sa pedstavia Kontrafakt, H16,
Moja reč, Strapo, 2Hpozitiv, Dramatikzzz,
Sketa show, Presso63. Novinkou bude
piatková tanečná scéna, kde počas piatkovej noci bude hrať 5 DJov – Martin
Gredner, Miss Rodez, Lukas O., Eddie
Sedner a ReOrder (www.streetfest.sk).
Novinkou StreetFestu bude súťaž mla
dých talentov o nahrávanie vlastného
cédečka, ktorá má názov Crystal records
stars. Predstaví sa na nej 10 hudobných
skupín (wwww.crystalrecords.sk).
V rámci podujatia sa uskutoční aj tradičný streetbalový turnaj zaradený do
série Streetball tour 2007, ktorá vyvrcholí
záverečným turnajom v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na
stránke www.basketland.sk. V rámci
streetbalového turnaja návštevníkov
okrem iného čakajú aj exhibičné zápasy,
súťaže v streľbe, v smečovaní do koša,
nebudú chýbať tanečné a hudobné vystúpenia.
Súčasťou StreetFestu bude 20 občerstvovacích a reklamných stánkov, nebudú
chýbať atrakcie, nafukovačky, pivné mes
tečko, stanové mestečko, koktailové bary.
Permanentky na podujatie sú v pred
predaji v sieti ticketportal.sk do 20. 6..
-bo-

BlahoželaniA
Michaelka
Habová – 20. 5.
Si pre nás slniečko so žia
rivými očkami. Buď stále
zdravá, šibalská a hravá.
Všetko najlepšie k 5. na
rodeninám ti prajú rodičia, babka Jarka, de
do Bohuš, starenka a stareček.
Gabika
Ocharovichová
– 30. máj
Milá naša Gabika, ty si
naša ružička, kvitni nám
ešte veľa rokov, dnes máš
sladkých 15 rokov. Praje
me ti k tvojmu sviatku od nás pusu sladkú,
k tomu šťastie, zdravíčko a úsmev na líč
kach. Rodičia, Branko a brat Peťo s Milkou.
Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Jún 2007
80 – Juliána Beňková; Juliána
Halmová; Genovéva Hofferová;
Helena Šimunová; 85 – Július Sikula; Albert Ščasný; 94 – Jana Jurkovičová.
POVEDALI SI ÁNO:
Od 21. 5. do 4. 6.
Miroslava Žilavá a Peter Augustín; Darina Kimličková a Ján Baláž

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Od 21. 5. do 4. 6.
Helena Kubinová, 1942, Kúty;
Mária Poláková, 1952, Malacky; Pavel
Horňáček,1923, Malacky; Jozef Onger, 1921, Veľké Leváre; Viliam Zední
ček, 1936, Sekule

Štefanovi
Odišiel kráľ – kráľ huslí,
čo slákom šteklil tóny zvoniace.
Odišiel a slnko mizne z tváre
nielen mne,
ale mnohým Malačanom,
veď poznali ho tisíce.
Nestihol slovko vyriecť,
nevedel, kedy príde späť.
Nik netušil, čo ho čaká,
že bez rozlúčky
NAVŽDY opustí TENTO SVET.
Každému raz svieca dohorí
a je ťažké prijať skutočnosť,
že nebudeš tu na zemi s nami,
že kráčaš už len pre večnosť.
S anjelmi piesne budeš hrávať
a my ich chceme počúvať,
dotĺklo síce TVOJE srdce,
ale nie pre toho, kto ŤA mal rád.
ANNA BEŇKOVÁ

DO POZORNOSTI

VO TJ Strojár Malacky pripravuje

2. – 7. júla:

volejbalový kemp
Riša Nemca pre deti
od 10 do 16 rokov,
kde budú mať možnosť trénovať pod
vedením jedného z najlepších slovenských hráčov a ďalších bývalých aj súčasných reprezentantov.
Informácie a prihlášky na:
www.volleymalacky.sk,
volleymalacky@volleymalacky.sk
alebo t. č.: 0907/79 33 99.
Podujatie sa uskutoční na športoviskách v priestoroch letného kúpaliska na
Jesenského ulici a v Zámockom parku.
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Prvenstvá
zostali
domácim

Posledný utorok v máji patril v Mest
skom centre kultúry mladým šachis
tom. Po tridsiaty štvrtý raz bojovali
o Putovný pohár MDD. Spoluorga
nizátormi podujatia boli Klub Mla
dých sociálnych demokratov v Ma
lackách a ZŠ Dr. J. Dérera v Malac
kách.

Za šachovými stolmi sa stretlo 38 chlap
cov a dievčat z Malaciek, Rohožníka, Lábu
a zo Závodu. Všetky tri prvenstvá zostali
napokon v rukách domácich. V celkovom
hodnotení jednotlivcov prvenstvo patrilo
Štefanovi Juzovi zo ZŠ M. Olšovského
v Malackách pred dvojicou zo ZŠ Dr. J. Dé
rera Kristínou Očenášovou a Martinom
Fockom. V hodnotení dievčat sa stala ví
ťazkou turnaja K. Očenášová a skončila
pred Lenkou Matúškovou z tej istej školy
a Nátaliou Kubejovou zo ZŠ Láb A.
Hlavná trofej – Putovný pohár MDD
nezmenila majiteľa. Víťazom sa stalo dvoj
členné družstvo ZŠ Dr. J. Dérera (Martin
Fock a Štefan Mrkva), za nimi sa umiest
nilo družstvo ZŠ Láb B (Stanislav Sloboda
a Jakub Dufek). Tretie miesto obsadila
dvojica z „dérerky“ – K. Očenášová a L.
Matúšková. Najlepší si odnášali domov
vecné ceny, ktoré venovali MsÚ Malacky
a ZŠ Dr. J. Deŕera.		               -ap-

Doplnenie
mužstiev
ŠK Malacky

Malacké volejbalistky minulý roč
ník skončili v extralige deviate, ten
to rok o tri priečky vyššie a boli veľ
mi blízko k historickému piatemu
miestu. Pred nimi skončilo len pro
fesionálne družstvo Senice A a B
družstvá Slávie UK Bratislava, Do
prastav Bratislava a Pezinok. Para
doxne, Malačianky extralige dajú
zbohom po najúspešnejšej sezóne
v histórii ženského oddielu. Ten v
nej fungoval dva roky a po deviatej
priečke si v minulej sezóne vybojo
val šieste miesto.

Spoločná fotografia hráčok z minulej sezóny.
Horný rad zľava: L. Michalovičová, Z. Hasono
vá, K. Grófová, B. Nemečkayová, D. Ďuržová
a A. Šimšíková (kapitánka)
Dolný rad zľava: P. Přidalová (v tejto sezóne už
hrala za UKF Nitra), H. Ježková (prerušila ak
tívnu činnosť), D. Dorková, K. Pozorová (túto
sezónu vynechala pre zranenie), J. Kučerová
(ukončila aktívnu činnosť), L. Gajdošová (ukon
čila aktívnu činnosť), trénerka Michaela Cibu
lová (v decembri ukončila spoluprácu, nahra
dila ju jej asistentka Libuša Šimková). S číslom
11 liberka Zuzana Snopková. Túto sezónu ká
der doplnili: M. Ferancová, M. Máteová, Z. Ha
sonová, K. Knappová, J. Benedikovičová, E. Ha
lášová.
Hráčkam, ktoré sa podieľali na tohtoročnom
úspechu a podávali výkony na hranici svojich
možností, patrí veľká vďaka.
Foto: F. Fiľakovský

Zhodnotenie sezóny
„Na začiatku ligy sa dievčatám príliš
nedarilo, keď po prvej časti súťaže boli je
den bod pred posledným Žiarom nad Hro
nom, čo znamenalo vypadnutie zo súťa

Malacké volejbalistky predali licenciu
VK Račianska Bratislava
že. Dievčatá sa však vzchopili a napriek
nepriaznivým okolnostiam ťahali sériu ví
ťazstiev, vybojovali si účasť v play-off, do
stali sa dokonca cez favorizované Koši
čanky, aby napokon v peknom zápase na
domácej palubovke porazili aj B družstvo
Slávie UK. Na ich palubovke už na ne ne
stačili, ale aj tak majú za sebou úspešnú
sezónu a konečné šieste miesto môže te
šiť,“ zhodnotila sezónu trénerka L. Šimko
vá. Pred dvomi rokmi si jej zverenkyne ví
ťazstvom v 1. lige a následnej baráži vy
bojovali miesto v elitnej desiatke na Slo
vensku, dva roky sa tam udržali (deviate

a šieste miesto). „Čo bude ďalej je však
otázne, lebo na ďalšiu sezónu chýbajú fi
nancie,“ vyjadrila sa Šimková pred pár týž
dňami. Dnes je situácia jasná. Končia.
Predali licenciu
„Informácia o predaji extraligovej li
cencie v minulej sezóne šiesteho tímu naj
vyššej súťaže volejbalistiek TJ Strojár Ma
lacky do rúk štvrtého tímu I. ligy VK ZSŠ
Račianska Bratislava udrela ako blesk z
jasného neba,” napísal denník Šport.
„Áno, 31. mája sme podpísali zmluvu
a keď budú splnené ďalšie náležitosti, dá

me avízo SVF o predaji extraligovej licen
cie,“ povedal predseda volejbalového od
dielu TJ Strojár Malacky Dušan Rusňák.
V praxi to znamená, že celá transakcia sa
uzavrie v momente, keď na účet klubu zo
Záhoria nabehne suma, ktorej výška je
podľa oboch strán predmetom obchod
ného tajomstva. Rusňák priznal, že prvý
kontakt ohľadom predaja licencie prišiel
zo Žiaru nad Hronom, do hry však víťazne
vstúpil bratislavský prvoligista.
Čo bude ďalej?
Ako píše denník Šport, v Malackách

ešte nevedia, či sa zo ženskej volejbalovej
mapy vytratia úplne, pretože ich B tím zho
dou okolností postúpil do I. ligy. Jasno za
tiaľ nemajú ani v otázke účinkovania muž
ského tímu, ktorý v extralige skončil za se
bou dvakrát šiesty. „V prípade mužov má
me stabilizovaný káder a chceme sa udr
žať. Situáciu riešime, ale, ako som už spo
menul, máme finančné problémy,“ dodal.
V každom prípade prihlášky pre novú ex
traligovú sezónu musia kluby na SVF po
slať do 30. júna.
Po dvoch rokoch účinkovania v najvyš
šej súťaži sa ženský káder hlavne pre ne
dostatok financií rozpadá. Niektoré hráč
ky z Malaciek sa podľa vyjadrenia trénera
VK ZSŠ Račianska Bratislava Jindřicha Ša
fářa pre denník Šport môžu objaviť aj v je
ho kádri.
-mh-, Zdroj: denník Šport

Futbalový oddiel ŠK Malacky pripra
vuje nábor na doplnenie mužstiev. Ak
máš 8 až 14 rokov, si z Malaciek ale
bo okolia a máš rád futbal, tak neváhaj
a príď na tréning v pondelok, stredu
a piatok od 16.00 h na štadión do Zá
mockého parku.
Máš možnosť zmerať si svoje futba
lové umenie v zápasoch o. i. s futbalista
mi Slovana, Interu a Petržalky v 2. regio
nálnej lige. Zaručujeme podmienky na
zvyšovanie futbalovej výkonnosti a na
predovanie cez žiacke mužstvá, doraste
necké tímy až po mužstvo seniorov.
Informácie:
0907/78 37 58 (tréner p. Ďuriš).
Finančné náklady spojené s trénin
govým procesom sú plne hradené klu
bom.
Výbor ŠK FO Malacky

Boxing Club
RTJ Malacky
pozýva svojich
fanúšikov
a priaznivcov boxu na

XII. ročník
medzinárodného
turnaja
o pohár Záhoria,
na ktorom budú Slovensko reprezen
tovať domáci boxeri Dávid Klíma a Igor
Bakan.
Turnaj sa uskutoční 16. – 17. júna v Let
nom ringu Aliho Reisenauera na Ul.
1. mája. Začiatok v sobotu o 15.00 h
a v nedeľu o 9.00 h. Vstup je voľný.



Kam za čerstvým vzduchom a dobrou zábavou?
Predsa na Country mlyn 2007!
Posledný júnový víkend 29. – 30. 6.
sa rekreačný areál Kamenný mlyn
pri Malackách už 10 rokov stáva
mekkou nielen priaznivcov coun
try, folku či bluesgrassu. Uskutoční
sa tu jeden z najprestížnejších hu
dobných festivalov na Slovensku –
Country mlyn 2007. Na čo sa môže
me tešiť?

Hviezdy Country mlyna
Na festivale hral a spieval už takmer
každý, kto v žánri country, folku či blues
grassu niečo znamená. Postaviť teda kva
litný program, ktorý priláka návštevníkov
z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia,
je čoraz náročnejšie. Organizátorom sa to
však podarilo. Na podujatí vystúpia hviez
dy umeleckého neba ako Waldemar Ma

dujatia: tradičný je turnaj v plážovom vo
lejbale zmiešaných družstiev BIOMIN
VOLLEY CUP, program pre deti v indián
skom tábore, špeciálny program COCA
Pódium nádejí
COLA DEŤOM, animácie CVČ Malacky pre
Country mlyn je príležitosťou aj pre
najmenších. Aj dospelí sa môžu tešiť na
začínajúcich, amatérskych hudobníkov,
súťaže o zaujímavé ceny, ktoré tradične
spevákov získať uznanie v súťaži Pódium 
odmoderujú Paľo Hraško a Rado Mešša.
nádejí, ktoré môže znamenať štart v ich
V piatok po koncerte posledného vystu
umeleckej kariére. Víťaz súťaže okrem fi
pujúceho si „hudobní odvážlivci“ môžu
nančnej odmeny dostane možnosť vy
zahrať v Gitarovej dvorane Zlatý bažant.
stúpiť v hlavnom programe pred zaplne
A cenu za výkon si vyžrebujú z klobúka.
ným hľadiskom vedľa profesionálnych hu
V sobotu by mali návštevníci prísť v po
dobníkov. Aj keď sa už uskutočnilo prvé
hodlných topánkach, čaká ich totiž coun
výberové kolo, možnosť postúpiť pro
try diskotéka až do rána.
stredníctvom „divokej karty“ stále trvá.
tuška, Hanka Zagorová, Zuzana Smatano
vá, Vašo Patejdl, Wabi Daněk, Jumping
Drums, Taxmeni.

Sprievodné podujatia
Ako každý dobrý hudobný festival aj
Country mlyn dotvárajú sprievodné po

Vy ešte nemáte vstupenky?
Môžete si ich zakúpiť v predpredaji
v hoteli Rozália na Kamennom mlyne,

v ktorom si môžete objednať aj ubytova
nie (t. č.: 034 779 32 79), alebo u ostatných
predajcov v Malackách – kníhkupectvo
Ľubica, CK Satur, bistro Na peróne – želez
ničná stanica (Malacky). Cena jednodňo
vej vstupenky je 350 Sk a permanentky
500 Sk. Kvalitný program v prírodnom
amfiteátri a dobrý servis pre návštevníkov
(hotel s 250 lôžkami, 2 reštaurácie a množ
stvo stánkov, bazén, 800 parkovacích
plôch a každoročne rastúci počet náv
števníkov dokazujú, že Country mlyn je
dobrý tip na príjemné prežitie posledné
ho júnového víkendu.
Celý program a viac informácií
nájdete na novej stránke
www.countrymlyn.sk.
-pr-
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