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Už o 19 dní

úvodník

„Hententiky”
Ententiky dva špendlíky, vyletel čert
z elektriky, baba sa ho zľakla, na kolená
kľakla, en ten hen a Ty ideš z kola ven – zľu
dovená detská povedačka, ktorú čoraz čas
tejšie berieme do úst aj my dospelí. No v po
mýlenom význame. Kým najmenší sa pred
biehajú v tom, aby na nich osudný prst ne
ukázal a nevyradil ich ako vyškereného mo
bíka Tea v reklame na SuperStar, my starší
sme vyradení z kola zodpovednosti radi.
Aké pohodlné.
– Ja nemusím, to hen ten – princíp, ktorý
sa ako zákerný mor udomácnil v mnohých.
No našťastie sa nenakazil každý. „Padzel
čania“ vzali lopaty a hrable, krompáče a fú
riky, štetce a farby a pustili sa do práce. Pod
ich rukami sa staré zhrdzavené a zarastené
detské ihrisko, na ktorom sa už dávno
„neholopasovalo“, zmenilo na atraktívne
miesto. Oddýchnu si tu najmenší i pamät
níci.
Cvakali spúšte fotoaparátov, keď mladý
poslanec vymenil oblek za montérky a lovil
v zbernej nádobe na plasty vhodnú fľašu
na preliatie farby. „Znížil“ sa k ľudu. Pardon,
pochopil, o čom je komunálna politika
a práca s občanmi. Nie o mudrovaní za ho
rou papierov. Presvedčil o tom aj zástupcov
mesta či Holcim, ktorí ho vďačne podporili.
Tak čo. Zahráme sa na „hententiky“? Na
ktorú stranu sa pridáte Vy? Ja som si už svo
ju cestu vybrala, hoci nie je tá jednoduch
šia.
LUCIA VIDANOVÁ

POZVÁNKA
Pozývame vás na mimoriadne zasad
nutie poslancov MsZ, ktoré sa uskutoč
ní vo štvrtok 15. novembra o 17.00 h
vo veľkej zasadačke MsÚ na Radlinské
ho ulici 2751/1 v Malackách.
Poslanci prerokujú VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
KO a drobný stavebný odpad v roku
2008, prvý návrh ročného a viacročného rozpočtu mesta a i.

Adventné
Malacky 2007
2. decembra sa rozhorí prvá svieca na
adventnom venci, ktorá nám pripomenie
blížiace sa Vianoce. O 17.00 h si pri tejto
slávnostnej príležitosti príďte vypočuť
koncert opernej speváčky Márie Eliášovej a cigánskej cimbalovej kapely
Violin Orchestra Bratislava.
Kompletný program adventných po
dujatí prinesieme v budúcom čísle Ma
lackého hlasu. Každú stredu o 17.00 h
sa vo františkánskom kostole uskutočnia
koncerty a tradične každú nedeľu bude
na Malom námestí pestrý program pre
malých aj veľkých s vianočnými trhmi
15. 12. 			              -mh-

Sociálny taxík

Na Záhorí sme vítali egyptského faraóna, tatranského medveďa aj slovenského veľvyslanca

Witamy w Poznaniu

Na októbrovom zasadnutí poslancov
MsZ schválili Všeobecne záväzné naria
denie č. 5/2007 o poskytovaní prepravnej
služby mestom Malacky. VZN určuje pod
mienky a postup pri poskytovaní služby,
spôsob určenia úhrady a jej výšku či spô
sob platenia úhrady za poskytovanie pre
pravnej služby. Tú je možno poskytovať
občanovi s trvalým alebo prechodným

Vďaka podpore EÚ realizuje Mesto Malacky projekt Prezentácia Dolného Záhoria na veľtrhoch cestovného ruchu
s investíciou do 9 miliónov korún. Tieto prostriedky umožnili mestám a obciam mikroregiónu zažiť svetovú premiéru na
18. ročníku veľtrhu s názvom „Międzynarodowe Targi Poznańskie“ (24. – 27. 10.). Poznaň – jedno z najstarších a najväčších poľských miest (cca 580 000 obyvateľov), nazývané aj hlavným mestom hospodárstva Poľska, ale aj mestom hudby,
patrí do šnúry miest (Poznaň, Brno, Bratislava, Miškolc), ktoré Dolné Záhorie navštívi.

Dolné Záhorie? Słowacija?
Záhorácku expozíciu umiestnili uspo
riadatelia vedľa expozície cestovných kan
celárií z Talianska, Chorvátska, Egypta či
Brazílskeho veľvyslanectva. Na okoloidú
cich, ktorí nevedeli slovenský región za
radiť, pôsobila exoticky. „Dolné Záhorie
bolo jediným regiónom zo Slovenska,
ktorý mal samostatnú expozíciu. Ostatné
regióny sa prezentovali pod patronátom

Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
(SACR), ktorá mala „stojisko“ o pár metrov
ďalej,“ prezradila vedúca malackej výpra
vy Ivana Potočňáková. „Sedemročné skú
senosti z prezentácie Združenia miest
a obcí záhorskej oblasti na bratislavskom
veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiato
ur boli dobrým východiskom. Na druhej
strane máme stále čo vylepšovať – v Po
znani sme našli ďalšiu inšpiráciu,“ dodala.

Malaga – Malacky
Prvé dva dni veľtrhu boli prístupné od
bornej verejnosti. Slúžili predovšetkým
na nadväzovanie obchodných kontaktov,
v piatok a v sobotu „targy“ zaplavili najmä
študenti a ostatná verejnosť. Úradným ja
zykom Malačanov sa napriek príprave na
angličtinu a nemčinu stala poľština. Bez
bariérový slovanský jazyk umožnil rozvi
Pokračovanie na . strane

pobytom na území Malaciek s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorý podľa
príslušného orgánu (ÚPSVaR) je odkáza
ný na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom. Rovnako občano
vi, ktorý poberá od príslušného orgánu
peňažný príspevok na prepravu, alebo je
invalidný, poberajúci dôchodok podľa
Pokračovanie na . strane

Do parku na Kláštorné námestie sa
okrem robotníkov, ktorí realizujú
rekonštrukciu, a zlodejov (elektric
kých káblov) zakradla jeseň. Domi
nantnú žltú čoskoro vystrieda sne
hová pokrývka a štrkom vysypané
nové chodníky zámková dlažba. Svo
je si dožil aj starý javor s výraznou
puklinou, ktorý je už odstránený.
Text, foto: -lucyMH 07 F3
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SPRAVODAJSTVO

Školstvo v číslach Sociálny taxík

JEDNOU VETOU
• 24. 10. zasadali v Malackách dve zo
sekcií Združenia miest a obcí Slovenska –
finančná a sekcia školstva.
• V ten istý deň vykonali kontrolnú
návštevu Pálfiovského kaštieľa pracovníci
Krajského pamiatkového úradu, ktorá sú
visela so žiadosťou mesta o povolenie re
konštrukcie objektu a prípravou statické
ho posudku.
• Pripravovaná správa o finančnej
a vecnej analýze činnosti Mestského cen
tra sociálnych služieb bola 29. 10. pred
metom stretnutia primátora RNDr. Jozefa
Ondrejku s riaditeľkou centra Danielou
Mračnovou. Výsledným dokumentom sa
budú na svojom zasadnutí 6. 12. zaoberať
poslanci mestského zastupiteľstva.
• Primátor mesta so svojím zástupcom
Ing. Jozefom Bullom sa 30. a 31. 10. zú
častnili vo Viedni na konferencii o ener
getike. Jej hlavným poslaním bola pre
zentácia možností mapovania aktuálnej
energetickej situácie regiónov.
• V prvom novembrovom týždni začal
svoju činnosť nový preventívny technik
Dobrovoľného hasičského zboru Michal
Plavčan, ktorého vymenovali na túto po
zíciu poslanci MsZ. Svoju pozornosť sú
streďuje predovšetkým na zabezpečenie
odborného vyškolenia dobrovoľných ha
sičov, ktorí budú následne vykonávať pre
hliadky protipožiarneho zabezpečenia
objektov v meste.
• Primátor J. Ondrejka navštívil 2. 11.
Okresný archív v Modre s cieľom nahliad
nuť do dôležitého dokumentu – inventár
neho súpisu Pálfiovského kaštieľa z roku
1831. Tento dokument môže zohrať vý
znamnú úlohu pri mapovaní kaštieľa a ur
čení, na aký účel slúžili jednotlivé miest
nosti.
• Príprava mestského rozpočtu na rok
2008 zamestnávala primátora mesta
a ekonóma Ing. L. Adamoviča v týždni od
5. 11. O návrhu budú poslanci MsZ roko
vať na svojom mimoriadnom zasadnutí
15. 11.			             
• 5. 11. navštívil viceprimátora J. Bullu
zastupujúci veliteľ Dobrovoľného hasič
ského zboru z Angernu Gerhard Nowak.
Na stretnutí si dohodli detaily návštevy
dobrovoľných hasičov z Angernu a Ollers
dorfu, ktorá je plánovaná v decembri. Jej
súčasťou bude odovzdanie ďalšieho daru
(3 dýchacích prístrojov) malackým hasi
čom. 			
-ipo-

Prečo sa rušia ihriská na Juhu?
V Knihe návštev na www.malacky.
sk sa v podnete zo 4. 11. zrejme
obyvateľ Juhu pýta na príčiny rušenia niektorých detských ihrísk na
tomto sídlisku.
Odpovedá Ing. M. Gajdárová,
odd. ŽP MsÚ:
„To, ktoré ihriská zostanú a ktoré sa zru
šia, sa rozhodlo podľa lokality, kde sa na
chádzajú, a podľa ich návštevnosti. Nie
ktoré sú blízko cesty, čo nie je pre deti bez
pečné, niektoré sú na maličkej ploche
v ústraní.
Na také miesta by sme radšej dali la
vičky a vysadili nové stromy. Na posudzo
vaní ihrísk sa podieľal aj poslanec za tento
volebný obvod L. Čas, ktorý sám vyvinul

iniciatívu za skvalitnenie ich úrovne. Okra
je zostávajúcich pieskovísk čaká nový dre
vený obklad a obnovia sa nátery na pre
liezačkách. Zostanú a štandard si vylepšia
ihriská na Štúrovej pri ZŠ, na Ul Ľ. Fullu (za
tiaľ zrekonštruované rodičmi) a na Ul. Ma
lovaného.
Ešte v tomto roku ich čaká doplnenie
o niektoré nové certifikované prvky, ktoré
spĺňajú aj prísne bezpečnostné normy EÚ.
Nároky sa kladú najmä na úpravu terénu
pod hojdačkami, hracím domčekom a pod
zvieratkami na pružinách. Navyše zrekon
štruované ihriská budú oplotené. Veríme,
že deti z Juhu budú s chystanými zmenami
spokojné.”

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
samosprávy sú tri základné školy. ZŠ Dr. J.
Dérera navštevuje v tomto školskom roku
527 žiakov (21 tried), ZŠ Štúrova 347 žia
kov (16 tried) a najpočetnejšie zastúpenie
detí má ZŠ Záhorácka, a to 671 žiakov (28
tried). V Materskej škole na Kollárovej ulici
so štyrmi elokovanými triedami je v tom
to roku zapísaných 504 detí. Najviac tried
(7) majú na Kollárovej ulici, kde chodí 160
detí. Krúžková činnosť v CVČ na Ul. M. Rá
zusa funguje od 17. septembra, zapája sa
do nej do 500 členov. Pod správu mesta
patrí aj Základná umelecká škola so síd
lom na Záhoráckej ulici. Navštevuje ju 577
žiakov, najviac vo výtvarnom odbore –
265, druhý najpočetnejšie zastúpenie má
hudobný odbor s 213 žiakmi. 	              -mh-

ZAMĚSTNÁNÍ
V LOZORNU
Přijmeme

Kosenie
Keď u nás kosili trávu pri činžiakoch, medzi kríčkami to nechali tak. Teraz opadávajú
listy zo stromov a ako ich máme vyhrabať z takej vysokej trávy?
Psičkári
Mám ťažké srdce na psičkárov. Venčia psov, ale to, čo ich miláčik urobí na chodníku,
nechajú tam alebo v tráve. Česť výnimkám. Začali tu chodiť aj s veľkými psami, čo
nechá za sebou, ich nezaujíma. Deti sa tu hrávajú, dospelí vešajú bielizeň, všetci sa
však musia pozerať pod nohy, aby do „niečoho“ nestúpili.
Chudák gaštan
Na Veľkomoravskej ulici (sídlisko Domky) č. 35 – 41 je veľmi starý strom lipy, ktoré
ho konáre sa ťahajú až po zem. Vedľa neho o necelých 5 metrov nejaký „záhradník“
zasadil gaštan. Asi si myslel, že zostane stále taký malý a neporastie. Žiaľ, už jeho ko
runa zasahuje až do koruny starej lipy. Neviem prečo, keď tu na jar strihali vedľa
stromčeky, toto nevideli.
Malačianka z Domkov

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Severný obchvat
mesta v riešení
Na ostatnom zasadnutí MsZ schválili
poslanci návrh stratégie postupu budo
vania obchvatu mesta a splnomocnilo
primátora k podpísaniu kúpnej zmluvy
a zmluvy o budúcej zmluve s vlastníkmi
nehnuteľnosti v riešenom území. Budo
vanie obchvatu patrí medzi prioritné úlo
hy mesta v rokoch 2007 – 2010. Samo
správa sa zaoberá prípravou trasovania
obchvatu v severnej časti mesta, a to
s možnosťou napojenia kruhového objaz
du vo Veľkých Levároch so štátnou cestou
Malacky – Studienka. To sa bude budovať

pozdĺž diaľnice E 65 po pravej strane diaľ
nice v smere Kúty – Bratislava v ochran
nom pásme diaľnice. Týmto obchvatom
sa bude spájať i vetva A s vetvou B Prie
myselno-technologického parku Záhorie.
Príprava územia sa bude realizovať v spo
lupráci s akciovou spoločnosťou Euroval
ley. K budovaniu cesty v ochrannom pás
me diaľnice bude nutné žiadať o udelenie
výnimky Ministerstvo dopravy, pôšt a tele
komunikácií SR, a to na základe kladného
stanoviska Národnej diaľničnej spoločnos
ti.				              -mh-

Foto: L. Vidanová

Info na tel.: 00420/541 592 323
MH 07 F 34



• Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2007 o po
žiarnom poriadku mesta Malacky,
• preplatenie ušlej mzdy novo vyme
novaného preventivára PO mesta Micha
la Plavčana,
• prevod nehnuteľnosti v k. ú. Malacky
– parc. č. 1139, zastavaná plocha, diel č. 1
o výmere 187 m² a parc. č. 1140, zasta
vaná plocha, diel č. 2 o výmere 231 m²,
t. j. celková zastavaná plocha o výmere
418 m², v prospech vlastníkov a spolu
vlastníkov 11 bytov v bytovom dome na
Jánošíkovej ul., súp. č. 1067 za cenu 3 Sk,
čo je 1 254 Sk so zvýšením ceny o 7 900 Sk
za vyhotovenie GP,
• prenájom parciel č. 266, 270 a 273,
k. ú. Malacky o celkovej výmere 614 m² na
dobu neurčitú, s účinnosťou od 1. 3. 2007
v zmysle platného VZN v prospech Špe
ciálnej ZŠ a Praktickej školy, Pribinova ul.
16/2 v Malackách za účelom ich využitia
na ihrisko s umelým trávnikom,
• prenájom parcely č. 5547/2 k. ú.
Malacky, ostatná plocha o celkovej vý
mere 961 m² podľa GP č. 95/2005 na do
bu určitú, t. j. 20 rokov za cenu 5 Sk/m²
od VLM SR, š. p., OZ Malacky, čo pred
stavuje celkovú výšku nájomného 4 805
Sk/ rok,
• návrh zmeny rozpočtu na rok 2007

so zapracovaním pripomienok a zmien
z mestskej rady,
• návrh stratégie postupu budovania
severného obchvatu mesta Malacky, ako
aj majetkovoprávne usporiadanie pozem
kov v danej lokalite za cenu 20 Sk/m².
MsZ zrušilo
• VZN č. 12/1992 o stanovení poplat
ku za likvidáciu odpadov na mestskom
smetisku,
• VZN č. 3/1993 o stanovení ceny za
vývoz tuhého komunálneho odpadu,
• VZN č. 6/1993 o vytváraní životného
prostredia na území mesta Malacky.
MsZ uložilo mestskému úradu
• zaobstarať osobné motorové vozi
dlo prispôsobené na prepravu imobil
ných a zdravotne postihnutých osôb pod
ľa stanoveného postupu v súlade so zá
konom o verejnom obstarávaní.
MsZ uložilo riaditeľke MsCSS
• vydať Prevádzkový poriadok pre po
skytovanie prepravnej služby v zmysle
schváleného VZN o poskytovaní preprav
nej služby mestom,
• pripraviť personálne a vecné pod
mienky pre riadne fungovanie prepravnej

služby (postup pri správnom konaní, ob
jednávanie klientov, evidencia spisovej
agendy, vyhodnocovanie služby a pod.).
MsZ odporučilo primátorovi mesta
• udeliť nájomcovi – Špeciálnej ZŠ
a Praktickej škole na Pribinovej ul. výnim
ku na 1 Sk/ rok za prenájom parciel na zá
klade schváleného uznesenia.
MsZ splnomocnilo primátora mesta
• podpísať kúpne zmluvy s jednotli
vými vlastníkmi bytov na Jánošíkovej ul.,
súp. č. 1607 o prevode nehnuteľnosti
v zmysle schváleného uznesenia,
• podpísať nájomnú zmluvu o prenáj
me nehnuteľností Špeciálnej ZŠ a Praktic
kej škole na Pribinovej ul. na základe pri
jatého uznesenia,
• podpísať nájomnú zmluvu uzavretú
medzi Mestom Malacky a VLM SR, š. p.,
OZ Malacky o prenájme nehnuteľnosti
v zmysle prijatého uznesenia,
• podpísať kúpne zmluvy a zmluvy
o budúcich kúpnych zmluvách s vlastník
mi nehnuteľností pre severný obchvat
mesta Malacky a lokalitu zóny B Priemy
selného parku Eurovalley na základe
schváleného uznesenia.
V rámci zasadnutia sa poslanci zozná

mili s informáciami o účinkovaní detí
a mládeže Malaciek na Kultúre bez tlmoč
níka v Žnine a o začiatku školského roka
2007/2008 v školách a školských zariade
niach mesta Malacky.
Anton Pašteka

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 20. novembra
na adresu redakcie, ktorý príspevok
vás zaujal, budete mať šancu získať
tričko a hrnček s logom mesta z no
vej série reklamných predmetov.
Tak neváhajte a zapojte sa! Ak máme
písať o tom, o čom chcete čítať, musí
me poznať váš názor. Tak vystrihnite
kupón a napíšte naň, čo vás zaujalo.
V minulom čísle to boli najmä Do Ma
laciek mieria supermarkety, Hľa
dali sme tajné chodby (2), V štát
nom gymnáziu bolo rušno, Chýbajú
lekári? a iné.
V tomto čísle odmeníme Vladimíra
Blažeka z Ul. 1. mája v Malackách.
Prosíme výhercu, aby sa ohlásil v re
dakcii.

✒

samostatného opraváře
stavebních strojů
pro dílenské opravy a servis
na Slovensku
a v České republice.

-mh-

VYSYPANÉ Z OBÁLKY

O čom rokovali poslanci MsZ na zasadnutí 25. októbra?
MsZ schválilo
• VZN o poskytovaní prepravnej služ
by mestom Malacky,
• VZN o dodržiavaní poriadku a čisto
ty a užívaní verejných priestranstiev
v meste Malacky,
• VZN o zeleni mesta Malacky,
• VZN o určení názvov nových ulíc na
území mesta,
• Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2005 o úhra
dách za poskytovanie sociálnych služieb
v meste Malacky, ktorým sa upravuje
úhrada za stravu v MsCSS a menia sa
podmienky príspevku mesta dôchod
com,

Dokončenie z . strany
osobitného zákona či obyvateľ zariadení
sociálnych služieb. Prepravná služba sa
poskytuje na základe písomnej žiadosti
občana. K žiadosti je okrem iného po
trebné doložiť aj potvrdenie o tom, že
občan nemá priznaný peňažný príspe
vok na kúpu osobného motorového vo
zidla. Suma za prepravu sa v jednotli
vých kategóriách pohybuje v rozmedzí
10 – 18 Sk/km prepravnej vzdialenosti.
Niektoré osoby sú od platby oslobode
né.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. marca 2008.
Jeho komplexné znenie nájdete na
www.malacky.sk.

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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SAMOSPRÁVA
NA PRAVÚ MIERU

Anketa

Dlhoročný „najproblém“ –
chýbajúca kanalizácia

V Malackom hlase 19 sme v posla
neckej rubrike nedopatrením uverej
nili pôvodné znenie druhej otázky pre
J. Říhu:
• Počas svojho krátkeho pôsobenia vo funkcii poslanca ste už aktívne iniciovali stretnutia s občanmi s
konkrétnymi výsledkami. Môžete
ich priblížiť? Ako občania takúto aktivitu poslanca vítajú?
Upravená otázka, na ktorú posla
nec odpovedal, bola naformulovaná
takto:
• Aktívne spolupracujete s občanmi na riešení problémov vášho
obvodu. Máte už konkrétne výsledky?
Naším spoločným cieľom by malo
byť aj povzniesť váhu komunálnej po
litiky o čosi vyššie, a to dosiahneme
len poctivou prácou a neustálym kon
taktom s ľuďmi. Výsledky mojej práce
vidia občania snáď sami, preto ma isto
pochopíte, že tento priestor na prezen
táciu nevyužijem. (odpoveď J. Říhu)
Za omyl sa ospravedlňujeme.
Redakcia

Nové ulice
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
č. 4/2007 mesta Malacky o určení názvov
ulíc na území mesta Malacky určuje názvy
novo vzniknutých ulíc nachádzajúcich sa
na území mesta. VZN sa určujú názvy ulíc
v lokalite Padzelek – Stromová ulica; Lipo
vá ulica; Agátová ulica; Gaštanová ulica;
Brezová ulica; Javorová ulica; Jelšová uli
ca, v lokalite Riadok – Hodžova ulica.
Lokalita Padzelek s novými ulicami sa

nachádza juhovýchodne od centra Ma
laciek. Plocha, kde sa ulice nachádzajú,
susedí so Záhradnou ul., na východnej
strane s Vojenskými lesmi a na západnej
strane ju ukončuje areál kúpaliska. Južnú,
resp. juhozápadnú hranicu tvorí potok
Mlynský náhon, za ktorým sa nachádza
teleso komunikácie diaľničného privá
dzača.
Lokalita Riadok s novou ulicou sa vy
skytuje v severovýchodnej časti Malaciek
a je spojnicou Ul. J. Kráľa a Hlbokej ul.
-mh-

Bývam v 6. volebnom obvode a trápia nás
viaceré veci. Najviac chýbajúca kanalizácia.
Na našej ulici je deväť domov (bývalý VO
Záhorie) a nie je tu ani jedna lampa verej
ného osvetlenia. Večer je tu úplná tma. Za
ujímalo by ma konkrétne, kedy bude aj v na
šej časti kanalizácia. Ďalším problémom je
časté parkovanie kamiónov a blokovanie
cesty: Duklianskych hrdinov a Rakárenskej.
KATARÍNA HODEKOVÁ

Problémom odkanalizovania zvyšnej
časti Malaciek sme sa zaoberali na strán
kach Malackého hlasu MH 16/2007. Ho
vorca spoločnosti BVS, a. s., Mgr. Zenon
Mikle za správcu kanalizačnej siete v Ma
lackách povedal, že v súlade so záväzka
mi vlády SR k Európskej únii musí byť mes
to odkanalizované do konca roka 2010.
BVS, a. s., bude na výstavbu a rekonštruk
ciu stokovej siete v spádovom území ČOV
mesta Malacky žiadať prostriedky z EÚ
z operačného programu Životné prostre
die. Základným predpokladom odkanali
zovania celého mesta bolo zvýšenie kapa
city ČOV po jej rekonštrukcii v minulom
roku. K 30. 11. sa ukončí skúšobná pre
vádzka ČOV, potom by malo byť dielo
zaradené do stálej prevádzky.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia je
jednou z hlavných úloh mesta v budú
com období. Rovnako samospráva reflek
tuje na dopravné problémy 6 VO a hľadá
riešenia na zlepšenie situácie.

Dlhoročná skratka z Partizánskej ulice
cez obytnú zónu k pošte zanechala
„krátery“ na chodníku pred bytovkou.

Cez Duklianskych hrdinov celý deň
hrmocú kamióny smerujúce najčastejšie
do rohožníckej cementárne.

Namiesto tradičnej ankety s občan
mi uverejňujeme výsledky prieskumu
verejnej mienky obyvateľov VO č. 6,
ktorý v období august – október 2006
realizoval dnes už poslanec za tento
obvod Juraj Říha. Výsledky prieskumu sú aj po roku aktuálne, hoci nie
ktoré problémy sa aspoň čiastočne vy
riešili. Prinášame výsledky za jednotlivé ulice.
OTÁZKA: Aké problémy považujete
vo svojom okolí za najzávažnejšie za
posledné roky?
Jesenského ul.
1. nevybudovaná kanalizácia; 2. neod
hlučnenie a neosvetlenie prípojnej cesty
na diaľnicu; 3. podjazd pri kúpalisku a je
ho zaplavovanie; 4. neorganizovaná a ne
vhodná výstavba v centre mesta (Lidl a po
lyfunkčné domy); 5. nedodržiavanie rých
losti na ulici.
Dubovského ul.
1. neodkanalizovanie ulíc; 2. rozbitá
cesta a chodník; 3. slabá údržba komuni
kácií (výtlky v ceste, nerovnosť chodníka);
4. žiadny rozhlas pri bytovkách vrátane
osvetlenia a chodníkov; 5. žiadny obchod.
Sadová ul.
1. žiadna kanalizácia; 2. nedostavaný
chodník a chýbajúce verejné osvetlenie;
3. nedostatočná zimná údržba cesty; 4.
zlé umiestnenie kontajnerov na separo
vaný odpad; 5. chýbajúce potraviny pre
starších ľudí.
Záhradná ul.
1. nedostavaná vozovka na ulici a tak
mer nulová komunikácia za kúpaliskom;
2. hlučnosť privádzača; 3. žiadna kanalizá
cia; 4. nezavedený mestský rozhlas; 5.
nedobrý, resp. žiadny spoj MHD ku kúpa
lisku.
Pezinská, Továrenská, Dielenská ul. a O. Kožucha
1. nevybudovaná kanalizácia; 2. ne
dostatočne upravená komunikácia na To
várenskej; 3. neosvetlená komunikácia
a chodníky k domom VOZ a Továrenskej
ul.; 4. nedostatočne odvodnená cesta
(neudržiavaná krajnica a odtoky); 5. ne
primeraná rýchlosť kamiónov.
Rakárenská ul. a Táborisko
1. chýbajúca kanalizácia; 2. nedobré
osvetlenie a rozhlas; 3. neprimeraná rých
losť kamiónov z Rohožníka; 4. neexistujú
ca zvuková bariéra od diaľnice; 5. zrušená
MHD.
Duklianskych hrdinov
1. neprimeraná rýchlosť a veľká pre
vádzka kamiónov (otrasy); 2. nevybudo

Čakajú nás zmeny v daňovej politike mesta

Odpovedá primátor Jozef Ondrejka
Rozpočet na rok 2008, vyhliadkový
trojročný rozpočet mesta do roku
2010, návrhy zmien v daňovom systéme samosprávy – to sú nosné
témy mimoriadneho zasadnutia
poslancov MsZ, ktoré sa uskutoční
15. novembra vo veľkej zasadačke
MsÚ na Radlinského ulici. Čakajú
nás zmeny? Zvýšia sa sadzby daní
a prečo? To boli nosné otázky rozhovoru s primátorom Jozefom Ondrejkom.
Dva varianty rozpočtu
„Budúcoročný rozpočet pripravujeme
v dvoch variantoch. Prvý zohľadňuje štan
dardnú hospodársku situáciu mesta pri
plnení jeho úloh tak ako v tomto roku.
Druhá rozšírená alternatíva rozpočtu
s predpokladaným zvýšením výdavkov
MALACKÝ HLAS
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do 110 miliónov korún v sebe zahŕňa in
vestičné zámery, ako napríklad rekonš
trukciu verejného osvetlenia, budovanie
mestskej kompostárne, zateplenie škôl,
nadstavbu Mestského centra sociálnych
služieb na Ul. 1. mája, zabezpečenie pro
jektovej dokumentácie na rekonštrukciu
kaštieľa“ vysvetľuje J. Ondrejka. Mesto
by rovnako rado zvýšilo príspevky špor
tovým a ostatným neziskovým organizá
ciám.
Kde vziať potrebné financie?
Mesto by aj v budúcom roku chcelo
zabezpečiť čo najviac financií z fondov
EÚ, časť z potrebného balíka sa dá získať
predajom prebytočného majetku a do
tretice možno príjmy mesta zvýšiť úpra
vou daňových sadzieb. Diskutovať sa
o tom bude na najbližšom poslaneckom

stretnutí. „V porovnaní s okolitými okres
nými mestami máme oveľa nižšie sadzby
daní z nehnuteľností. Tu vidím rezervu.
Znamená to aj menej prostriedkov na
podporné aktivity,“ hovorí primátor. Vzá
pätí vysvetľuje navrhované zmeny.

tivovať. Navrhujeme vyčleniť 1,5 milióna
korún na refundovanie 50 % z doterajších
30 % z poplatkov za vývozy. Táto pomoc
by už mohla byť zaujímavá a verím, že ju
občania v budúcom roku využijú vo väč
šom ako doteraz,“ dúfa štatutár mesta.

Výraznejšia pomoc za vývoz žúmp
So zvýšením daňových sadzieb z ne
hnuteľností vo vzťahu k občanom sa ne
počíta. „Chceme zjednotiť daňové pásma
z 3 Sk/m2 na 4 Sk/m2. Zvýhodnení boli tí,
ktorí bývajú v neodkanalizovanej časti
mesta. Pre rok 2007 sme pre túto skupinu
motivačne vyčlenili 100 000 korún na re
fundovanie časti nákladov s vývozom
žúmp. K 30. 9. sa vyčerpalo len 18 000 ko
rún. Ak chceme chrániť životné prostre
die a zabrániť nelegálnej likvidácii odpa
dových vôd, musíme výraznejšie ľudí mo

Koniec špekulovaniu
Špecifický prístup samospráva v da
ňovej politike zaujala voči podnikateľom.
Doteraz sme mali rozdelené sadzby. Na
príklad na priemyselné stavby 45 Sk/m2
a stavby na podnikateľskú činnosť 65
Sk/m2, na výrobu 93 Sk/m2. Mnohí v sna
he ušetriť zámerne preklasifikovali svoje
stavby do nižších pásiem. Špekuláciám za
bránime zjednotením sadzby. Táto sadz
ba sa už dlhšie uplatňuje aj v iných okres
ných mestách,“ dodáva J. Ondrejka. Isté
zmeny sa chystajú aj v zdanení zastava

vaná kanalizácia; 3. zrušené spoje MHD;
4. žiadne detské ihrisko; 5. stav a kvalita
vozovky.
Lesná ul. a B. Němcovej
1. nevybudovaná kanalizácia; 2. stav
cesty a chodníka na Lesnej ul.; 3. slabá
údržba konca ulice (viac vodnej údržby);
4. málo kvalitných ihrísk pre deti; 5. tole
rancia polície k priestupkom „vyvolených“.
R. Dilonga
1. chýbajúca kanalizácia; 2. znečisťo
vanie záhrad žumpou a ovzdušie pále
ním; 3. žiadna zimná údržba ciest; 4. sla
bé spojenie MHD; 5. slabá prezentácia
poslancov MsZ.
J. Kráľa
1. chýbajúca kanalizácia; 2. nedosta
točná úprava ciest a chodníkov; 3. vypa
ľovanie záhrad; 4. zlé spojenie MHD; 5. te
čúca voda po vozovke.
Ďalšie problémy: žiadny bankomat;
málo obchodov s rozličným tovarom;
čierne skládky odpadu.
Hurbanova ul.
1. chýbajúca kanalizácia; 2. zápach pri
vypúšťaní žúmp do záhrad; 3. nevyhovu
júci počet zberných nádob na plasty; 4.
nedostačujúca MHD; 5. málo ihrísk pre
deti.
Partizánska ul.
1. rušenie nočného pokoja na parko
visku pri ihrisku; 2. málo detských ihrísk
(neudržiavanie existujúcich); 3. zlý stav
komunikácie a chodníka na ulici; 4. ne
rovný meter MsP k občanom; 5. údržba
ciest a chodníkov v zime (uličky pred by
tovkami).
Písniky
1. nevybudovaná kanalizácia; 2. zru
šenie MHD; 3. údržba a oprava ciest; 4.
nevybudované chodníky; 5. odpadky
v okolitom lese.
Hlboká, Vysoká, Džbankáreň
1. chýbajúca kanalizácia; 2. zrušenie
väčšiny liniek MHD; 3. pálenie záhradné
ho odpadu;
4. zlá údržba a oprava ciest; 5. vynáša
nie odpadu do lesa.
Na majeri (aj VOZ bytovky)
1. spojenie s mestom bez osvetlenia
pre peších aj pre cyklistov; 2. malý počet
zberných nádob (a žiadnych na plasty); 3.
slabá informovanosť o dianí v meste; 4.
neexistujúca káblová televízia; 5. nedob
rá údržba cez zimu; 6. neexistujúci roz
hlas a osvetlenie od Továrenskej ulice; 7.
žiadna zimná údržba chodníka na Pezin
skej ul. po navádzač; 8. chýbajúce kontaj
nery na plasty a sklo; 9. potrebný chodník
od bytoviek a domov VOZ.
ných plôch a nádvorí a pri ostatných plo
chách. Domácnosti by nemali zasiahnuť.
Dane z nehnuteľností sa za 9 rokov
len „kozmeticky“ upravovali
J. Ondrejka dodáva, že za obdobie,
v ktorom je vo funkcii, sa sadzby daní z ne
hnuteľností pre občanov oveľa nezvyšo
vali. „Dlhodobo sme boli pod úrovňou su
sedných miest. Myslím si, že v prípade vy
rovnania sadzby na 4 Sk/m2 sa pri rozlohe
bytu so 100 m2 ročná daň zvýši o 100 Sk.
Pri súčasnej inflácii je to nepatrná zmena,
no mestskej pokladnici pomôže,“ myslí si.
Menšie úpravy sa očakávajú aj v prípade
poplatkov za komunálny odpad. Zvýšenie
o 10 % zo súčasných 398 na 438 Sk. V po
rovnateľných mestách sa pritom poplatky
už dlhšie pohybujú nad hranicou 550 Sk.
„Pripomínam, že ide len o návrhy. Defini
tívne ich môžu schváliť, ale aj svojimi ná
vrhmi upraviť poslanci na zasadnutí,“
ukončuje rozhovor primátor.
Stranu pripravila LUCIA VIDANOVÁ
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V záhoráckej expozícii sme privítali aj urodzenú návštevu.
Mnohé expozície
lákali ukážkami
zručnosti ľudo
vých umelcov.

Witamy w Poznaniu
Dokončenie z . strany
núť rozhovor až k podrobnostiam o kul
túrnom, prírodnom aj ľudskom bohat
stve kraja za Malými Karpatmi. Nechýba
li ani milé náhody. „Malacky, to znie ako
Malaga,“ usmial sa nad nápisom sympa
tický Španiel. Vzápätí priniesol propa
gačný materiál a DVD o Malage, rodnom
meste Pabla Picassa. „Je pre vás poľština
komická?“ opýtali sa domáci. „No niekto
ré slová rovnako znejú, no niečo iné zna
menajú, tým môže prísť k nedorozume
niu,“ odpovedali Záhoráčky.

va najvzácnejšia – slovenský veľvyslanec
v Poľsku František Ružička.
Najväčšie prekvapenie veľtrhu
Tretí deň veľtrhu patril prezentácii
atraktivít našej krajiny, ktorú poľskí turisti
poznajú najmä vďaka chýrnym termál
nym kúpaliskám a zlepšujúcej sa ponuke
zimných stredísk. Tlačovú konferenciu
viedol Ján Bošnovič, zastupujúci Sloven
skú agentúru cestovného ruchu v Poľsku.
Domácich potešila informácia, že Poliaci
sú po Čechoch druhým najpočetnejším

nejedného Slováka sa Poľsko končí na tr
hu v Nowom Targu. Pritom mestá Krakov
či Toruň, ale i hostiteľská Poznaň patria
medzi kultúrne i architektonické skvosty.
František Ružička, veľvyslanec SR
v Poľsku, neskrýval nadšenie, keď medzi
vystavujúcimi našiel Dolné Záhorie.
„Účasť Záhoria je pre mňa najväčším
prekvapením na veľtrhu!“ potešil sa Ján
Bošnovič zo SACR. Obaja nepohrdli ka
líškom slivovičky pod veľkou mapou Zá
horia a nechali pozdravovať všetkých
dobrých Záhorákov.
S 3D modelovaním
Ďalšou zastávkou na spanilej ceste
Dolného Záhoria za získavaním dobrého
Dolné Záhorie
sa na veľtrhu hr
do hlásilo k Bra
tislavskému sa
mosprávnemu
kraju. O propa
gačné materiály
v poľštine bol
veľký záujem.

PRE ZAUJÍMAVOSŤ
Poľsko-slovenský slovník:
samochod – auto
vykorzistanie funduszow europejskich – využívanie európskych fondov
ustrój – zriadenie
wieprzowina, wołowina i drób – bravčové, hovädzie a hydina
stolica Polski – hlavné mesto Poľska
rowery – bicykle

TOUR SALON 2007 v číslach

Tvár mladého Tutanchamóna už pozná vďaka sprístupneniu jeho mumifikovaného tela celý svet. Jeho kráľovský príbuzný zavítal aj
do Poľska. Z Vrátnej si do Poznane priamo z tatranských lesov odskočil tento chlpáč.

Faraón, medveď a veľvyslanec
Súčasťou veľtrhu boli mnohé sprie
vodné podujatia. Vystavovatelia lákali
do expozícií tancom, spevom (Sloven
sko zastupoval armádny folklórny súbor
Jánošík zo Zvolena a Skaličania piekli
Skalický trdelník – prvý certifikovaný vý
robok EÚ zo Slovenska, pozn.) i ukážka
mi remeselných prác. Pri Dolnom Záhorí
sa zastavil egyptský faraón so svojím
sprievodom, veselé maškary, ktoré pri
pomínali tie slovenské fašiangové, krás
ne čokoládové moslimky aj tatranský
medveď z Vrátnej. Nechýbala ani návšte



národom navštevujúcim naše územie –
ročne ich príde na Slovensko 850-tisíc.
Pre porovnanie, zo susedných Čiech pri
chádza až 1,5 milióna turistov. Dynamic
ká obrazová prezentácia ukázala novinky,
ktorými sa pýšia silné turistické regióny
a končila sa víziou skorého dobudovania
diaľničnej siete. Hodenou rukavicou pre
našich investorov i návštevníkov z okoli
tých krajín bola pozvánka na hokejové
majstrovstvá sveta, ktoré sa u nás usku
točnia v roku 2011. Na konferencii zazne
la výzva pre domácich, aby lepšie prezen
tovali svoju krajinu na Slovensku. Veď pre

mena v prostredí cestovného ruchu bude
v januári neďaleké Brno. Na tento veľtrh
už pocestujú Malacky s novou multimedi
álnou prezentáciou s 3D modelovaním.
Ani v Brne asi nebude núdza o prekva
penia, aké sa v stánku Dolného Záhoria
udiali pred pár dňami. Postarali sa o ne aj
poľskí seniori, ktorí zaspievali prvú slohu
slovenskej hymny a lúčili sa so slzami
v očiach a slovami: „Na Slovensku máte
najkrajšie hory na svete...“
Lucia Vidanová,
Ivana Potočňáková
Foto: -lucy, -ipo-

• 788 vystavovateľov vrátane 200 zahraničných destinácií z 38 krajín sveta
• vystavovateľská plocha pavilónu 5 (Tour salon) 9 000 m2 o 2 000 m2 (viac ako
pred rokom), so zarátaním pavilónu 3A a 4 predstavovala vystavovateľská plocha až
26 000 m2
• veľtrh navštívilo viac ako 20 000 návštevníkov, bol to svojho druhu najväčší veľtrh
cestovného ruchu v Poľsku
ZDRAVA, s. r. o.,
Hurbanova 17, Malacky
RELAXAČNO-REGENERAČNÉ CENTRUM
Darčekové balíčky:

Vianočná ponuka masáží
• zdravotné
• skrášľovacie
• detoxikačné

Za výhodné ceny, zľava

MH 07 F31

PRIPRAVUJEME

20 %

Po – Ne: 9.00 – 21.00 h
Tel.: 034/772 52 17, 0907/50 10 28
www.zdrava-ma.sk

Vianočná súťaž

s Nemocničnou, a. s.,

o atraktívne ceny.
Čítajte v budúcom čísle.

MH 07 F33
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Občania priložili ruku k dielu a tešia
sa z nového detského ihriska

Na začiatku bola myšlienka poslanca za 6. volebný obvod Juraja Říhu navrhnúť komplexné riešenie
ťažiskovej križovatky ulíc Dubovského, Jesenského a Sadovej. V rámci neho malo vzniknúť okrem
malej oddychovej zóny s lavičkami - s novou výsadbou zelene, so zrekonštruovaním chodníkov,
najmä funkčné a bezpečné detské ihrisko. Zámer položili J. Říha a Mgr. M. Vicianová na papier
a uchádzali sa s ním o podporu v grantovom kole za rozvoj regiónu spoločnosti Holcim Slovensko.
Uspeli a získali 70 000 Sk. Nákladnejší projekt podporilo aj mesto. Najcennejším prínosom však bolo vlastné zapojenie občanov. Vďaka ich zapáleniu a ochote priložiť ruku k dielu sa v priebehu
dvoch dní (13. – 14. 10.) premenilo zarastené, zanedbané ihrisko na „detský raj“. Bravó.
ponentov ihriska. „Aj napriek precíznemu systému
komunikácie s občanmi a mestským úradom sa
termín ukončenia prác posunul. Ihrisko tak bude
zrejme slúžiťk plnej spokojnosti občanov až v nad

k zámeru. Mnohé z pripomienok sa podarilo v zá
verečnej fáze zakomponovať. Ľudia to uvítali. Sú
radi, ak sa spolupodieľajú na zlepšení okolia ich
domovov. Snáď motivujú občanov z iných častí
mesta,“ myslí si iniciátor.

Potom
chádzajúcej jarnej sezóne,“ hovorí J. Říha. S občan
mi sa predtým stretol dvakrát. Raz s priamymi su
sedmi ihriska, druhýkrát aj s ostatnými obyvateľmi.
„Na stretnutiach mal každý možnosť vyjadriť sa

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej
podpore spoločnosti Holcim udelenej v súťaži
Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie.

Predtým
Ciele s jasnými výsledkami
Najmladší spomedzi poslancov Juraj Říha má už
dnes zálohu projektov, ktoré chce realizovať v bu
dúcom roku (medzi najväčší patrí budovanie ska
teparku). To, že snaha sa mení pod šikovným ma
nažovaním a vybavovaním v konkrétnu pomoc, je
neodškriepiteľné. „Už pri rekonštrukcii ihriska som
si stanovil za cieľ pomôcť najmä mladým rodinám
a ich deťom vytvoriť zdravé prostredie na oddych.
Zároveň som chcel spojiť sily občanov pri obnove
detského ihriska a už pri príprave rekonštrukcie
prehĺbiť komunikáciu medzi nimi, súbežne revitali
zovať zeleň,“ dodáva poslanec.
Názor občanov má svoju váhu
Samotnému projektu, ktorý sa realizoval v me
siacoch jún až október, predchádzali „vybavovač
ky“, dohadovanie termínov s dodávateľom, kom

Koľko to stálo? 237 000 Sk.
70 000 Sk – Holcim, 167 000 Sk – mesto
POĎAKOVANIE

Samotnej brigády sa nad očakávanie zúčastnilo vyše 20 rodín. Občania pomáhali pri príprave betónu, osadení
aj natieraní oplotenia či iných zariadení ihriska - kolotoču, hojdačiek a iných. Práce sa zhostili v dobrej nálade
už od ranných hodín.

Rezervačný
a vyvolávací systém
Potrebujete ísť k lekárovi? Neustále informujeme o zmenách v Nemocničnej, a. s., a vy už pomaly neviete, aký je postup, keď chcete ísť na vyšetrenie?
Nemocnica uviedla od augusta do prevádzky nový rezervačný a vyvolávací
systém. Obidva systémy sú novinkou a ich cieľom je zjednodušiť a zlepšiť organizáciu návštev pacientov v ambulanciách. Ako to teda funguje?
Prvý krok – Rezervačný systém
V prípade záujmu o konkrétne vyšetrenie
kontaktujte sa s nami v pracovných dňoch
v čase od 7.00 do 15.00 na telefónnych
číslach: 034/28 29 700 a 0915/66 61 11.
Na objednanie potrebuje náš personál
základné informácie o pacientovi (meno,
rodné číslo, zdravotná poisťovňa) a tele-

� Noví lekári:

Kardiologická ambulancia
MUDr. Branislav TOMAŠOVIČ
Neurologická ambulancia
MUDr. Juraj MODRAVÝ
� Pre veľký záujem od 1. 11. rozširujeme prevádzkové hodiny bufetu Nemocničná takto:
pracovné dni:
6.30 – 16.45
sobota, nedeľa:
13.45 – 16.45
� Od 1. 10. je návštevníkom nemocnice k dispozícii zadný vchod zo Zámockého parku, vľavo od kaštieľa.
Vchod je otvorený denne od 6.00
do 17.00 h.

Ešte sa to nekončí...
Po skončení prác na ihrisku sa samotná realizá
cia projektu ešte nekončí. Má širší rozmer. Chystá
sa výstavba nových spojných chodníkov s prie
chodmi pre peších v týchto miestach tak, aby ob
čania nevstupovali pri prechádzaní touto križovat
kou do komunikácií. Na toto sa podarilo pri zmene
rozpočtu získať 115 000 Sk. „V prípade zvýšenia fi
nancií je pripravená aj inštalácia jedného brzdiace
ho pásu pre vozidlá. V jarných mesiacoch nás čaká
popri posune zberných nádob z vozovky predo
všetkým založenie novej výsadby zelene so stro
mami v mieste predchádzajúceho ihriska, čo však
je už v rukách pracovníkov mestského úradu,“ do
dal poslanec.
LUCIA VIDANOVÁ
Foto: J. Říha

fonický kontakt na pacienta, aby sme ho
zastihli v prípade nečakaných zmien, ktoré by mohli ovplyvniť termín alebo čas
vyšetrenia. Na všetky vyšetrenia do všetkých ambulancií budete objednaný bezplatne, na presne určený čas v závislosti
od typu vyšetrenia.
Prednostné vyšetrenia sú možné iba vo
vybraných ambulanciách za poplatok
300 Sk. Túto možnosť ponúka:
� urologická ambulancia
(denne 14.00 – 15.00),
� ortopedická ambulancia
(pondelok a streda 14.00 – 15.00),
� pneumologická ambulancia
(piatok 8.00 – 13.00).
Druhý krok – Vyvolávací systém
Pri príchode do nemocnice sa prihláste pri prijímacom pulte (vestibul polikliniky), prípadne pri centrálnom pulte
(trakt B). Tu vás zaregistrujeme a cez počítačový rezervačný systém vám vystavíme časenku, ktorá je „vstupenkou“ do
ambulancie.

Na časenke je uvedené:
� Vaše vyvolávacie číslo – prideľuje ho
rezervačný systém v momente vášho
prihlásenia pri jednom z pultov.
� Ambulancia – číselný kód ambulancie,
do ktorej máte rezervovaný termín. Číslo ambulancie nájdete pri jej dverách.
� Čas – hodina, na ktorú ste objednaný
na vyšetrenie.
Po prevzatí časenky si skontrolujte všetky
uvedené údaje, či korešpondujú s vašimi
požiadavkami.
Pri dverách jednotlivých ambulancií je
okrem čísla ambulancie aj malý červený
displej. Keď na displeji zasvieti vaše poradové číslo, môžete vstúpiť do ambulancie, ste na rade. Na chodbe je pre lepšiu
orientáciu k dispozícii aj veľký trojriadkový displej. Nájdete na ňom vždy v riadku
číslo ambulancie – zelené a číslo pacienta, ktorý je na rade – červené.

Dôležité je vedieť, že ak sa neprihlásite
pri pulte, lekár vás v systéme nenájde,
a preto vás nemôže vyvolať do ambulancie, lebo nevie, že ste v čakárni.
Podrobnejšie informácie vám ochotne
poskytne a na všetky vaše prípadné otázky a nejasnosti týkajúce sa rezervačného
a vyvolávacieho systému odpovie náš

Naša vďaka za pomoc patrí aj primátorovi
mesta, mestskému úradu a dostupným médiám v meste, Drogérii u Spuchláka, Autodo
prava Vladimír Chmela – štrk, kameň, piesok
za finančnú podporu a taktiež všetkým občanom, ktorí sa do prípravy a samotnej rekonštrukcie dobrovoľne zapojili.

personál pri centrálnom a prijímacom
pulte. V blízkej budúcnosti plánujeme
uviesť do užívania objednávanie cez internet. O tejto možnosti budeme pacientov včas informovať.
Veríme, že nový rezervačný a vyvolávací systém prispeje k uľahčeniu organizácie návštev v jednotlivých ambulanciách
a poskytne vám lepší prehľad o priebehu
poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Upozorňujeme, že pacientov s akútnym zdravotným problémom ohrozujúcim ich život naďalej ošetrujeme
prednostne aj bez objednania.

Pomáhajú
nám
Nemocničná, a. s., v mene svojich zamestnancov aj v mene stoviek pacientov Záhoria vyjadruje
úprimné poďakovanie spoločnostiam, ktoré svojimi darmi prispeli
k tomu, že nemocnica poskytuje
kvalitnú zdravotnú starostlivosť
v príjemných priestoroch s moderným prístrojovým vybavením.
Nadácia Jednota COOP darovala Nemocničnej, a. s., 4 monitory vitálnych
funkcií v celkovej hodnote 450 000 Sk.
Monitory slúžia pacientom hospitalizovaným na Jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorá je súčasťou novo zrekonštruovaného interného oddelenia.

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

Spoločnosť POZAGAS, a. s., poskytla
nemocnici ﬁnančný príspevok vo výške
50 000 Sk, za ktorý sa zakúpia rozhlasové
a TV prijímače pre pacientske izby.
Bolo pre nás cťou prevziať dary od spoločností, ktoré si ako jeden zo svojich cieľov určili podporu zdravotníctva a touto
formou pomáhajú skvalitňovať zdravotnú starostlivosť na Záhorí. Ďakujeme.

Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ
CALIBRUM 50 PLUS
� obsahuje presne vyvážené množstvo

�
�
�
�
�

13 vitamínov, betakaroténu a 15 minerálov a navyše výťažok zo ženšenu
a ginko biloby,
posilňuje imunitu organizmu,
dodáva telu vitalitu pri únave, strese
alebo rekonvalescencii,
pomáha pri slabnutí pamäti,
zlepšuje pozornosť a duševnú rovnováhu,
podporuje prekrvenie končatín, redukuje pocit napuchnutých a boľavých nôh.

236,90 Sk

50 Sk
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Bratislavský samosprávny kraj – kraj bez hraníc
V  uplynulom mesiaci usporiadal
Bratislavský samosprávny kraj projekt s názvom Dni BSK, pripravovaný predovšetkým pre občanov
kraja, ale i pre jeho návštevníkov.
S projektom ste sa mohli stretnúť
počas šiestich dní na území celého
kraja. BSK ho pripravil v spolupráci s mestami, obcam,i ako aj zariadeniami v regióne. Na všetkých čakal atraktívny, zaujímavý a pútavý
program, o čom svedčí vysoká návštevnosť a pozitívne ohlasy na jednotlivé podujatia. Celý program,
všetky jeho akcie spájal spoločný
motív Kraj bez hraníc – kraj, kde
spolu komunikujeme.
Dni BSK sa začali slávnostným zasad
nutím Zastupiteľstva BSK, na ktorom
predseda BSK V. Bajan s podpredsed
níčkou BSK M. Flašíkovou-Beňovou
odovzdali ocenenia BSK osobnostiam,
ktoré sa svojou činnosťou významne
zaslúžili o rozvoj regiónu, život jeho ob
čanov alebo významne prezentovali
Bratislavský kraj doma či v zahraničí.
Tento rok si Cenu Samuela Zocha od
niesli Bratislavské bábkové divadlo, vý
tvarný umelec Ignác Bizmayer, bývalý
starosta obce Slovenský Grob Jozef Ja
vorka a MUDr. Eva Siracká, CSc. Pamät
ný list predsedu BSK získali historik
a mestský kronikár Peter Wittgrúber,
Alžbeta Žáčiková za dlhoročnú činnosť
v Obecnej knižnici v obci Nová Dedin
ka. Ocenenie získala aj zakladateľka, di
rigentka a manažérka Bratislavského
chlapčenského zboru (BCHZ) Magdalé
na Rovňáková.
Dni BSK a ich konanie úzko súviselo
s výzvou Rady Európy pre členské štáty
EÚ pripraviť Európsky týždeň miestnej

Novinky
Chcete vedieť čo je nové v Malackách? Aké kultúrne podujatia sa
v najbližších dňoch chystajú? Aký je
program kina? Hľadáte kontakty na
malacké inštitúcie?
Informácie nájdete
na www.malacky.sk

Osobnosti, ktoré získali Cenu Samuela Zocha, Pamätný list predsedu BSK.

Zdroj: BSK

Vladimír Bajan - predseda BSK, Marek Chovan – župan na jeden deň.

Zdroj: BSK

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
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stal županom a túto úlohu počas celé
ho dňa bral veľmi vážne a zodpovedne.
Základnou myšlienkou projektu bo
lo prezentovať Bratislavský samospráv
ny kraj, jeho význam a pôsobnosť. Pro
jekt mal poukázať na otvorenosť nielen
našich hraníc, ale aj na možnosti a for
my komunikácie s občanmi v kraji. Po
núknuť im možnosť spoznať kompe
tencie samosprávy, priblížiť ju verejnos
ti a zintenzívniť účasť obyvateľstva na
správe vecí verejných. Spätný ohlas ob
čanov bol viditeľný počas Dňa otvore
ných dverí Úradu BSK, ktorý bol dňom
otvorených rozhovorov, kde sa ľudia
dozvedeli o aktivitách odborov v Úrade
BSK.

Bratislavský samosprávny kraj
je Kraj bez hraníc...

Deň otvorených dverí bol dňom
otvorených rozhovorov

Na mnohých podujatiach sa zúčast
nili mladí ľudia, študenti stredných škôl,
ktorých zaujímali rozličné témy. Ich rôz
norodosť vypovedá o šírke rozhľadu
a záujmu dnešných mladých ľudí. Zau
jímalo ich, ako to chodí v demokracii
a v samospráve. Kto môže za to, že
v meste či obci vyrastá mnoho – často
aj nechcených, stavieb? Prečo mestská
doprava v Bratislave nefunguje? Padli aj
otázky na tému slovensko-maďarských
vzťahov alebo Benešových dekrétov.
„Veľmi ma teší záujem mladých ľudí
o podobné témy, ich snaha dozvedieť
sa viac či tlmočiť svoj názor. Sú to bu
dúci prvovoliči a dúfam aj budúci po
slanci. To, že nie sú ľahostajní, je veľmi
dôležité,“ povedal po vzájomnej disku
sii so študentmi V. Bajan.
Svoj aktívny záujem na veciach ve
rejných prejavil aj Marek Chovan (Gym
názium Malacky), ktorý sa na jeden deň

Prvý ročník projektu Dni BSK tvorilo
množstvo väčších či menších akcií a pod
ujatí, ktoré zaujali verejnosť. Uskutočnilo
sa 16 podujatí v Bratislave i v regióne
a niekoľko ďalších pripravili miestne sa
mosprávy aj samostatne. Stretli sme deti
zdravé aj hendikepované, mladých aj se
niorov, umelcov aj športovcov, pracovní
kov samosprávy aj zariadení, ktoré sú
v správe BSK, poslancov BSK, miestnych
i obecných zastupiteľstiev... „Bol to prvý
ročník a som presvedčený, že dal dosta
točne pevný základ, na ktorom môžeme
budovať náš dialóg s občanmi aj počas
dní všedných,“ povedal V. Bajan. Najmä
tí, ktorí sa zapojili aktívne, alebo svojou
účasťou prispeli k usporiadaniu tohto
podujatia, sa presvedčili, že Bratislavský
kraj je skutočne Kraj bez hraníc – kraj,
kde spolu hovoríme a nie sme k sebe ľa
hostajní.			               -pr-

Mesto Malacky, Radlinského ul. č. 2751/1, Malacky

Srbský guláš

ponúka na prenájom nebytové priestory

Spotreba: 400 g hov. mäsa z nôh
(lýtko), 40 g masti alebo olivového ole
ja, 40 g cibule, 200 g paradajok, 150 g
zelenej papriky, 10 g hladkej múky, soľ,
červená paprika, voda

Cena v súlade so VZN mesta Malacky – 2 700 Sk/m2/rok.
Informácie na tel. č.: 034/796 61 61, Denisa Bebčáková.

Na masti zapeníme cibuľu,
pridáme mäso pokrájané na kocky, po
pražíme, pridáme červenú papriku, po
solíme, podlejeme vodou a dusíme. Pred
dodusením pridáme umytú zelenú pap
riku pokrájanú na rezance a rozštvrtené
paradajky. Po udusení zaprášime múkou
a necháme prejsť varom. Podávame
s knedľou, ryžou alebo zemiakmi.

o výmere 32 m2 a 16 m2 (vhodné i na kancelárske priestory).

FYTOPHARMA, a. s., Dukelských hrdinov 651, Malacky

Postup:

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE

demokracie. Jeho účelom je každý rok
zvýšiť povedomie občanov o práci
miestnych orgánov, informovať ich
o rozličných možnostiach účasti na roz
hodovacom procese na miestnej úrov
ni a upriamiť ich pozornosť na fakt, že
ich účasť na miestnych záležitostiach je
rozhodujúca pre život miestnej a regio
nálnej demokracie.
„Heslo Kraj bez hraníc... má symboli
zovať rúcanie bariér, otvorenosť akejkoľ
vek formy komunikácie – medzi deťmi
a dospelými, staršími ročníkmi a štu
dentmi, medzi zdravými a ľuďmi, ktorí
potrebujú pomoc iných. Komunikácia
bez bariér a hraníc bola citeľná na
všetkých podujatiach,“ povedal V. Bajan.

ponúka na prenájom

KANCELÁRIE o veľkosti 20,40 m2 a 36,85 m2  navzájom prepojené dverami, majú sa
mostatný vchod z chodby – 38,65 m2. Nájomné 2000 Sk/m2/rok. V cene sú zahrnuté
energie, voda, používanie sociálneho zariadenia, kuchynky a osobného výťahu.
SKLADY o veľkosti 137,25 m2, 244,35 m2, 253,47 m2,  280,84 m2  –  max. zaťaženie 400
kg/m2. Nájomné 1700 Sk/m2/rok bez energií, v cene je zahrnuté používanie nákladné
ho výťahu. Bližšie informácie podá Elena Michálková na tel. čísle 034/772 20 57.
MH 07 F30

Viac na: www.bratislavskykraj.sk

DROBNÁ INZERCIA
• Predám elektroakustickú gitaru zn. Mon
tana (15 000), a el. klávesy zn. Hohner
(3000) a Technics, AV CONTROL STEREO
RECEIVER SA-GX 390 (dolby surround pro
logic) + reprosústava (subwoofer + 2 re
proboxy – stredy a výšky). Cena dohodou.
Kontakt: 0910/57 46 47, mistrik@pobox.sk.
• Predám pianíno Petrof - opera 125, v per
fektnom stave, ako nové. Cena dohodou.
Kontakt: 0910/38 27 53, 0915/92 67 30.

Chcete schudnúť?
100 % garancia výsledkov.
www.chudnete.sk/overene
MH 07 F29

Krížovka
V severovýchodnej časti východoslo
venského kraja sa nachádza Vranovský
okres a na jeho území sa rozprestiera pre
važná časť Slanských vrchov. Ide o vulka
nické pohorie Matransko-slanskej oblasti,
ktoré sa tiahne od severu na juh s mier
nym vyklenutím na východ.
V pohorí je 5 výrazných masívov. Naj
krajšia je (tajnička č. 1) 1092 m n. m. s ďal
šími najvyššími vrcholmi – Čierna hora
(1072,7 m n. m.) a Tri chotáre (1025,2 m n.
m.). Potom sú to Makovica, Mošník, Bo
gota a Milíč. V oblasti je 17 kvalitných a vý
datných minerálnych prameňov. Prevaž
ne listnaté lesy sú bohaté na zver. Sú tu ná
leziská hnedého uhlia, železnej rudy a po
lodrahokamu (tajnička č. 2).
V Slanských vrchoch, konkrétne v kú
peľoch Herľany-Rankovce sa nachádza
nenapodobiteľný prírodný (tajnička č. 3),
ktorý samovoľne strieka do výšky 15 až 20
metrov s periódou 32 – 34 hodín, erupcia
trvá približne 25 minút. Je aktívny nepre



tržite vyše 120 rokov. Bol aktivovaný ume
lo, vrtom hlbokým 404,5 metra. Od iných
gejzírov sa líši nízkou teplotou vody. Prie
merná výdatnosť je 25 – 30 litrov vody za
sekundu. Pri striekaní je mineralizovanou
vodou vynášaný ílovitý sediment, ktorý
obsahuje viaceré minerály. Gejzír je európ
skym unikátom a je vyhlásený za chráne
ný prírodný výtvor. V súčasnosti postupne
stráca na sile a čas medzi erupciami sa pre
dlžuje.
VODOROVNE
A trend obliekania; postavenie; rím
skych 1000; prázdny; časť Slovenska B
meno bývalej TV moderátorky Strakovej;
prechod cez rieku; postrach túlavých
psov; antikoncepčný prípravok; Európa
nia C staroegyptský boh Slnka; skutoč
nosť; starý kôň; praobyvateľ Nového Zé
landu; amerícium D rímska jedna; tajnička č. 3; kyslík E citoslovce buchnutia – det
sky; súprava; stred slova stema; časť ope

ry; zliatina F tajnička č. 2; svadobný kvet;
čas vo fyzike; patriaci Eve; atletické nára
die G dravý vták; obyvateľ mesta na Zá
horí; najkrajší cit.
ZVISLE
1 slovinské mesto 2 oslavná báseň;
padne – detsky 3 ruský súhlas; chemická
značka železa; panovník 4 spojka; plané
ta; čínske ženské meno 5 telocvičné po
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

stavenie; vodík 6 východ po nemecky; pr
vý muž 7 skratka staršieho; poháňala 8
Teodor; dlh; hliník 9 české ženské meno
10 rímskych 500; predložky so 7. p.; evi
denčné číslo 11 slovenská rieka; južná su
kulentná rastlina 12 na tom mieste; meno
filmovej postavy Bronkowicsovej stvárne
nej herečkou J. Robertsovou 13 žiadny
obrátene; rímskych 50 14 síra; domáce
zviera; daruje 15 3,14; časť slova varí; tón
9

„c“ znížený o poltón 16 Írska republikán
ska armáda; hazard 17 tajnička č. 1.		
Na pomoc: B Hakk
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 20. novembra pošlete správ
ne vylúštenie tajničky krížovky spolu s na
lepeným kupónom, budete mať šancu
získať reklamné predmety mesta a publi
káciu Antona Gútha.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Zlatý
stôl, 2. Kojšovská hoľa, 3. ortuť –
sme vyžrebovali Pavla Malého zo
Slovenskej ulice v Malackách, ktorý
vyhráva celoročné predplatné ma
gazínu Žena.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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Michal Tillner – čo
ukáže výstava?

Ak sa nezaoberáte umením, tak sa
môže stať, že si meno Michal Tillner spo
jíte skôr s etnografiou než s maľbou či
grafikou. V múzeu, ktoré nesie jeho me
no, je totiž takmer 1000 zbierkových
predmetov z tejto oblasti (keramika, dre
vené a kovové nástroje, nábytok, hodiny
a hlavne lampy...). M. Tillner bol pritom
povolaním skôr grafik, konkrétne reklam
ný grafik a maliarstvu sa začal venovať
až v 40. rokoch minulého storočia. Ob
dobne to je i s jeho osobnými údajmi,
narodil sa vo Viedni (25. 5. 1895) a zo
mrel v Bratislave (19. 2. 1975), a tak sa
znovu stráca to: ,,rodák z Malaciek“. Pri
tom to nie je celkom pravda. Tí, čo cho
dia na starý cintorín, vedia, že tu má svoj
hrob, že tu žili jeho rodičia, že chodil
v Malackách do školy to, že v 70. rokoch
venoval svoju etnografickú zbierku mes
tu a od roku 1975 má v meste múzeum,
ktoré nesie jeho meno.
Výstava chce ukázať Tillnera z iného
pohľadu, nie ako zberateľa, ale ako ma
liara. Hlavnou témou sa mu stala krajina,
ktorá prechádzala až do abstraktného
vyjadrenia. Jeho životopisci píšu, že mal
po 48. roku problémy so socialistickým
realizmom, čo sa odrazilo v jeho odml
čaní a neskôr v tvorbe obrazov s budo
vateľskou tematikou. Znovu sa vracia
k abstrakcii a po uzdravení po dlhej cho
robe zase maľuje krajinky. To už zbiera
so svojou druhou manželkou lampy a ke
ramiku. Jeho obrazy sa objavujú na vý
stavách, na aukciách ich kupujú galérie,
nachádzajú sa v súkromných zbierkach.
Otvorenia vlastného múzea sa už nedo
žil, zomiera v roku 1975 a jeho urna je na
starom cintoríne.
Výstava chce ukázať na Tillnera ako na
maliara. Keďže dnes je všetko o penia
zoch, nie je možné pozvážať obrazy z ce
lého Slovenska, a tak s finančnou pod
porou grantu nadácie Pro Malacky majú
Malačania a návštevníci mesta možnosť
vidieť prierez tvorby, ktorú vlastní Sloven
ská národná galéria, konkrétne jej časť.
Aby bol záujem „väčší“, redakcia
využíva sponzorský dar od firmy Med
Pharma SK a tým, čo odpovedia správ
ne na otázku, venuje vecný dar, tým,
čo nebudú vedieť, zase voľné lístky do
SNG, aby si zopakovali to, čo od školy
zabudli.

Zimný rodinný
tábor HKR
Od 23. 2. do 1. 3. 2008, v čase jar
ných prázdnin Nitrianskeho, Trnav
ského a Bratislavského kraja, Hnutie
kresťanských rodín (HKR) ponúka ro
dinám s deťmi týždňový relaxačnoduchovný pobyt na horách v spolo
čenstve s kňazom Františkom Kapus
ňákom a spolu s ďalšími veriacimi ro
dinami.
Okrem tradičných zimných špor
tov a duchovného programu súčas
ťou programu bude aj cyklus odbor
ných prednášok Finančné gazdova
nie v rodine, vedený profesionálnymi
lektormi. Prihlásiť sa možno do 20.
novembra na adresu:
Pozvánka
Meno maliara a grafika M. Tillnera je
nerozlučne späté s Malackami. Žil tu, štu
doval, je pochovaný na starom cintoríne,
má tu múzeum. Ak však spomeniete jeho
meno, akosi automaticky sa vybavujú pe
trolejové lampy, ktoré sú základom jeho
múzea, zbierky, ktorú ešte za svojho živo
ta daroval Malackám.
Jeho obrazy, grafiky sú však skoro na
celom Slovensku, asi najviac v Záhorskej
galérii v Senici, ale aj v Slovenskej národ
nej galérii v Bratislave, v galériách v Koši
ciach, Nitre, Liptovskom Mikuláši.

Keď v minulom roku vypísala nadácia
Pro Malacky grantové kolo k propagácii
Malaciek, spracoval ÁNO, n. f., Malacky
najprv projekt a po obdržaní dotácie ne
stálo nič v ceste zrealizovať výstavu Z tvor
by Michala Tillnera.
Uskutoční sa od 12. 11. do 7. 12.
v priestoroch Múzea M. Tillnera na
Záhoráckej ulici (denne od 10.00 do
17.00 h, v So, Ne od 14.00 do 17.00 h)
a návštevníci si budú môcť pozrieť
prierez z tvorby malackého rodáka.
MIROSLAV JUZA

Len pred pár týždňami
sa vrátila Lucia Bolfo
vá (20) z Malaciek
zo súťaže SLAVIC BE
AUTY CONTEST, kto
rá sa uskutočnila
v Belehrade. Zúčast
nilo sa jej 38 dievčat
z 13 krajín (Čierna
Hora, Chorvátsko Ma
cedónia, Srbsko, Poľ
sko, Česko, Slovensko,
Slovinsko, Bosna a Her
cegovina, Bulharsko,
Rusko, Ukrajina, Bielo
rusko). „Počas týždňo
vého sústredenia sme
vystriedali tri hotely
v rôznych mestách. Bo
la to výborná skúse
nosť. Najväčší zážitok
mám z predvádzania
svadobných šiat,“ pre
zradila ctižiadostivá
Malačianka.

Súťažná otázka?
V ktorom roku vzniklo Múzeum
Michala Tillnera v Malackách?

Laura & Karol Husár,
Macharova 9, 851 01 Bratislava
alebo na e-mail: hkr@pobox.sk.
CHVÍĽKA POÉZIE

Cesta do neba
Boli časy veselé, boli časy smutné.
Až tu smrtka u dverí, poď, Matúško, riekne.
Pôjdem a čo by som nešiel i tam sú
dobrí známi.
Ale iba do neba, a to s gajdencami.
Ide Matúš s gajdami zamyslený trošku.
Až ho Peter zastaví a spýta sa.
– Kamže kráčaš, kam?
– Do neba!
– A čo si robil dolu?
Matúš smelec ako vždy klobúk sotil z tyla.
– Gajdoval som slovači, keď ju krivda bila.
– No ták, ty molodec?
– A čože to máš v rožku?
– Nijakú ver mrcha vec,
toť ľa piesní trošku.
Trocha piesní slovenských,
čo ich dolu berú
Ej, vy tu krajších nemáte, ej, nemáte veru.
MÁRIA KRAVECOVÁ

POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým prí
buzným a známym, kto
rí na poslednej rozlúčke
24. 10. odprevadili
Františka
Fiľakovského 	
z Malaciek.
Smútiaca priateľka

Spomienka
21. novembra uplynie
rok, čo dotĺklo dobré
a šľachetné srdce
plk. gšt. Ing. Michala
Šamaja.
Odišiel si rýchlo a nečakane,
kde každý chodí sám,
len dvere spomienok
si nám nechal dokorán.
Kyticu a sviečku na hrob
ti môžeme dať, chvíľu postáť
a tichú spomienku ti venovať.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
S láskou spomínajú
manželka a synovia

Spoločenská kronika
POVEDALI SI ÁNO:
Od 22. 10. do 5. 11.
Lucia Matulová a Pavol Polák; Silvia
Papšíková a Richard Greif.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Od 22. 10. do 5. 11.
MUDr. Ľubomír Kvak, 1955,
Trebišov; Jozef Moskaľ, 1957, Micha
lovce; Štefánia Kovaničová, 1918, Ja
kubov; Jozefa Vaňková, 1924, Veľké
Leváre; Mária Poláková, 1945, Záhor
ská Ves; Rudolf Kusalík, 1943, Závod;
Irena Malá, 1914, Malacky; Mária
Školeková, 1921, Plavecké Podhradie;
Júlia Jurdáková, 1926, Lakšárska No
vá Ves; Jaroslav Režný, 1958, Malacky;
Anna Poláková, 1948, Sološnica; Ing.
Jozef Fedora, 1931, Malacky.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka
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Foto: archív L. B.

Mesto Malacky, zastúpené primátorom mesta RNDr. Jozefom Ondrejkom,
ako prevádzkovateľ a správca pohrebísk v meste Malacky
v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov
a na základe Všeobecne záväzného na
riadenia (VZN) mesta Malacky č. 1/2007
o správe a prevádzkovaní pohrebísk
v meste Malacky a podľa Prevádzkové
ho poriadku pohrebísk v meste Malacky
upozorňuje
nájomcov hrobových miest
na Ulici 1. mája a na Ceste mládeže
v Malackách na dodržiavanie ustano
vení vyššie uvedeného VZN.
Nájomcovia hrobových miest
sú povinní:
1. nahlasovať všetky stavebné úpra
vy, budovanie akejkoľvek stavby na po
hrebisku alebo úpravu už jestvujúcej
stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, rámu
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a pod.) na Mestský úrad Malacky – klient
ske centrum – životné prostredie, Rad
linského 2751/1,
2. dodržiavať zásady správcu, najmä
pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového
miesta pri vyhotovovaní   stavby alebo
pri jej úprave,
3. pri údržbe hrobového miesta udr
žiavať vzhľad hrobu tak, aby nepôsobil
esteticky rušivo vo vzťahu k prostrediu
pohrebiska alebo okolitým hrobom,
4. uhradiť poplatok za užívanie hro
bového miesta v pokladnici Mestského
úradu v Malackách,
5. obnoviť si nájomnú zmluvu k hro
bovému miestu.
Porušenie ustanovení VZN mesta Ma
lacky č. 1/2007 o správe a prevádzkovaní
pohrebísk v meste Malacky sa môže po
sudzovať v zmysle zákona č. 372/1990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov ako priestupok proti poriadku
v správe alebo ako porušenie Všeobecne
záväzného nariadenia v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Za porušenie ustanovení vyššie uve
deného VZN sú zamestnanci Mestskej
polície Malacky oprávnení uložiť pokutu
v blokovom konaní v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
V súlade s § 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov primátor mesta môže práv
nickej alebo fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie uložiť pokutu do výšky
200 000 Sk, ak poruší dané VZN.
RNDr. Jozef Ondrejka,
primátor mesta

Ľ. Zúbek inou optikou
Tento rok by sa spisovateľ Ľ. Zúbek,
ktorý v Malackách žil a je tu aj pochovaný,
dožil 100 rokov. Známeho publicistu, au
tora historických próz a prekladateľa pri
bližuje MCK v Malackách aj ako básnika,
no najmä rodáka, ktorý z celého srdca mi
loval svoje mesto i celé Záhorie.
Výstavu k storočnici narodenia tohto
významného literáta otvorili v stredu
7. 11. spolu so sprístupnením Ľudovej
čitárne v Knižnici MCK na Záhoráckej uli
ci. Príjemné prostredie, presklené v štýle
zimnej záhrady s okrúhlymi kaviarničko
vými stolíkmi, poskytuje dostatok poko
ja, svetla a príjemnej pohody aj na začí
tanie sa.

Azda najsilnejší zážitok z expozície
sprostredkuje List z Malaciek, ktorý za
lomcuje najmä tými, ktorí si Malacky pa
mätajú z dávnejších čias.
Výstava s názvom Život a tvorba ma
lackého rodáka Ľuda Zúbka je v Ľudovej
čitárni mestskej knižnice prístupná bez
platne a na jej otvorení sa zúčastnila aj
majstrova neter V. Chudejová z Malaciek.
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Stúpať v taktu, tak sa píska
s vlkmi vyť zo všetkej sily –
bol pre mňa vec vždy nízka,
preto mnohým nie som milý!
Ľudo Zúbek
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Zo školských lavíc
do atletickej haly

1. kolo Slovenského pohára vo volejbale, 1. zápas

Strojár Malacky – ŠK
Komjatice 3:0 (20, 15, 18)
Malacky:
Fiala (kapitán), Kobza, Muráň, Janík,
Šmahel, Rehák, libero Podhorný, striedali
Petrovič, Haba, Baran, Šamulka, Kuračka
Komjatice:
Dragúň Matúš, Svetko, Polák, Toman,
Dragúň Peter, Matúš (kapitán), libero Ha
vela, striedali: Kováč, Královič
• 71 minút
• pred 100 divákmi rozhodovali Ves
tenická, Švára

Klzisko sa už
chystá
V stredu 7. 11. sa začalo s príprava
mi na montáž klziska na hádzanár
skom ihrisku. Asi tri dni potrvá zváža
nie a príprava všetkých komponen
tov. Potom sa môže pristúpiť k vlast
nej montáži, ktorú vykoná odborne
kompetentná dodávateľská firma.
Podľa vyjadrenia primátora mesta J.
Ondrejku zámerom je odovzdať ho
Malačanom do užívania už na Deň
študentstva (17. novembra). Daždivé
počasie by však tomuto zámeru ne
muselo priať, a teda jeho úspech vo
veľkej miere závisí aj od počasia. Kl
zisko bude mať tento rok v prenájme
TJ Strojár. Súčasťou nájomnej zmluvy
bude cenník za vstup a prevádzkové
hodiny.		
                            -tabu-

Regionálne kolo 2. ročníka
súťaže Kinderiáda

Prišli, zvíťazili
a postúpili!
16. októbra sa v Bratislave uskutočni
lo regionálne kolo 2. ročníka celosloven
skej postupovej súťaže pre deti 2. – 5.
ročníka ZŠ s názvom Kinderiáda. Patró
nom súťaže, zameranej na vyhľadávanie
talentov v základných pohybových
schopnostiach, ako sú beh, hod a skok,
sa v tomto roku stali úspešný kanoista,
niekoľkonásobný majster sveta Juraj Ba
ča a Malačianka Alexandra Štuková, veľ
ká nádej slovenskej atletiky.
Malacké školy reprezentovalo osem
členné družstvo ZŠ Záhorácka 95 v zlo
žení Silvia Magyarová, Lukáš Preis, Sára
Stupňanová, Michal Doller, Tatiana Tan
čeková, Denis Michálek, Natália Maky
tová a Andrej Slovak, ktoré sa na atletic
kom štadióne Mladej gardy riadilo hes
lom:„Prišli, zvíťazili a postúpili!“ a v konku
rencii 25 zúčastnených družstiev sa po
druhý raz v rade stalo najúspešnejším
v bratislavskom regióne. Držme našim
malým športovcom palce v celosloven
skom finále, v ktorom sa určite pokúsia
obstáť čo najlepšie.
Zoltán Barski

V piatok odštartovala deviata séria
športového podujatia s názvom Zo
školských lavíc do atletickej haly
Elán. Tento ročník je výnimočný nielen v obohatení o nové atletické disciplíny, ale i o výnimočné športové
úspechy.

Na palubovke haly Malina to bolo od
začiatku všetko jasné. Výkonnostný roz
diel medzi Strojárom a Komjaticami bol
badateľný a azda len pre chyby domá
cich sa javia výsledky jednotlivých setov
ako vyrovnané. Malačania boli po celý
zápas o krok vpred a tréner domácich
Jozef Schreiber využil príležitosť a po
stupne zapojil do hry všetkých hráčov
na lavičke.
Prvý a tretí set hostia z Komjatíc odo
lávali, druhý set bol od začiatku v réžii
Malačanov. V hre domácich bolo opäť
badať chyby, ktoré však na rozdiel od
zápasov v extralige nemali výrazný do
pad na konečný výsledok. Malačania vy
hrali hladko 3:0 a majú ideálnu výcho
diskovú pozíciu do odvety.
Jozef Schreiber (Malacky):
– Opäť sme sa nevyhli chybám. Para
doxne sa nám lepšie hrá proti súperom,
ktorí hrajú útočne a tvoria hru. Svoje zo
hralo i to, že som zapojil do zápasu všet
kých hráčov. Nie je totiž veľa príležitostí
na ich nasadenie v nejakej „ostrej“ hre.
Myslím, že nesklamali. S výsledkom som
pravdaže spokojný, do odvety máme vy
budovanú solídnu pozíciu.

Do prvého kola súťaže, ktoré sa usku
točnilo v piatok 26. októbra, sa zapojilo
440 športových nadšencov zo 45 základ
ných a stredných škôl z celého Slovenska.
V prvom kole vynikol 15-ročný Karol Hier
weg zo Športového gymnázia na Ostred
kovej ulici v Bratislave, ktorý v behu chlap
cov na 600 m prekonal slovenský žiacky
rekord z roku 2004.
Organizátori Atletika Plus, s. r. o., a Ka
tedra atletiky FTVŠ UK tentoraz vypísali
päť kategórií: najmladšie žiactvo (nar. od

JAKUB VALACHOVIČ
Foto: archív

Gymnazisti potvrdili
svoju výkonnosť

Na školských M SR v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnili 17. – 18. októbra
v Starej Ľubovni, potvrdili malacké školy svojím dvojitým zastúpením dlhoročný precedens.

Aneta Hollá, študentka Gymnázia sv.
F. Assiského, si na 2 000 m dlhej trati vy
bojovala striebornú medailu. Jej o rok
mladší oddielový kolega z AC Malacky
Ján Beňa, študent Gymnázia Ul. 1. mája,
prekonal takmer 4000-metrovú trať v pia
tom najrýchlejšom čase.
Obaja cezpoľní bežci v tejto krosovej
disciplíne začínali v športových triedach
so zameraním na atletiku v ZŠ Záhorác
ka v Malackách a v minulosti v nej už do
siahli nemalé úspechy. Do celosloven
ského finále sa prebojovali po individuál
nych víťazstvách v okresnom kole (21.
september, areál Zámockého parku) a v
krajskom kole na bratislavskej Kuchajde
(10. októbra).
V súťaži škôl si družstvo študentiek
Gymnázia sv. F. Assiského, ktoré na kopci

pod staroľubovnianskym hradom bežalo
v zložení Hollá, Sršňová a Opolcerová,
súčtom svojich individuálnych umiestne
ní zabezpečilo štvrté miesto.
Výsledky:
študentky: 1. Zatlúkalová (ZSOŠ T. V. Pú
chov) – 7:29; 2. Hollá (Gymnázium sv. F.
Assiského) – 7:33; 26. Sršňová (Gymnázium sv. F. Assiského) – 9:14...Opolcerová (Gymnázium sv. F. Assiského) –
NF;
študenti: 1. Vrábel (ŠG B. Bystrica) –
12:29; 5. Beňa (Gymnázium Ul. 1. mája)
– 12:53;
súťaž družstiev: 1. Gymnázium Dubni
ca nad Váhom – 19;  4. Gymnázium sv.
F. Assiského – 26.
Zoltán Barski

Futsalisti, pozor! Aj tento rok sa uskutoční

Malacký pohár vo futsale,
ktorý každoročne priláka do ŠH Malina veľa fanúšikov. Už 7. ročník populár
neho pohára sa bude hrať mimoriadne od začiatku decembra a jeho finále je
naplánované na 30. 12. prípadne 5. 1. 2008. Odvíjať sa to bude od počtu pri
hlásených družstiev. Nebude sa hrať vyraďovacím spôsobom, tentoraz organizá
tori zvolili metódu rozdelenia mužstiev do skupín. Mužstvá odohrajú viac zápa
sov, čo ich môže viac motivovať. Potom prvé mužstvá zo skupín odohrajú vzájom
né play-off vyraďovacím spôsobom. Presný termín jednotlivých zápasov bude
určený po vyžrebovaní a dohode s prevádzkovateľom ŠH Malina.
Telefonické alebo písomné prihlášky s udaním zodpovednej osoby za
mužstvo treba nahlásiť do 15. 11. na t. č. 0905/83 98 09, e-mail dusan.radovic@reza.sk.
Poplatok za mužstvo bude zverejnený po uzavretí prihlášok, záleží na počte
prihlásených mužstiev (cca 2500 Sk) Zúčastniť sa môžu aj neregistrovaní hráči,
stačí predložiť písomnú súpisku hráčov ešte pred začiatkom turnaja, ktorá sa ne
smie počas turnaja doplňovať o hráčov iných mužstiev. Prvé štyri mužstvá čaká
aj finančná odmena.
DUŠAN RADOVIČ



1996), mladšie žiactvo (1994, 1995), star
šie žiactvo (1992, 1993), dorast (1990, 1991)
a juniori (1988, 1989). Ďalšie kolá poduja
tia, na ktorom spolupracuje aj Bratislavský
samosprávny kraj, sa uskutočnia vždy
v piatok 9. a 23. novembra a 14. decem
bra. Záštitu nad podujatím prevzala prvá
dáma SR Silvia Gašparovičová.
Cieľom športového podujatia je spo
pularizovať atletiku ako jednu z hlavných
olympijských disciplín a tiež pozdvihnúť
záujem študentov o tento šport. Vďaka
veľkému záujmu žiakov základných
a stredných škôl organizátori obohatili
podujatie o ďalšiu aktivitu s názvom Mlá
dežnícka atletika = brána k olympiáde,
ktorá je venovaná predovšetkým žiakom
venujúcim sa atletike aktívne. Pre dvoj
kolové podujatie sú vyhradené soboty
1. a 8. decembra. 		                 -ts-

profesionálna

NOVINK

A

» veľ koplošná tlač » » »
• tlač do 24 hodín v brilantnej kvalite
• vysoké rozlíšenie 2 400 dpi
• 12-farebný systém tlače
• šírka tlače až 1,1 m
Príďte sa presvedčiť o kvalite našej
tlače na výstavu fotografií
malackého fotoklubu SVJETUO,
ktorú sme zdarma vytlačili.
Vystavené fotografie nájdete
od 9. novembra v MCK Malacky
na Záhoráckej ulici č. 1919.

Viac informácií hľadajte na www.dobra
www.dobrareklama.sk

 
 

H2K Group, s. r. o.
Záhorácka 5365/17D
(vedľa DÚ, 1. poschodie)
901 01 Malacky






t/f 034 772 30 91
info@h2kgroup.sk
www.h2kgroup.sk
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