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úvodník

Stopy
učiteľa v nás

Keď moja dcéra prišla zo školy s úlo
hou, že si má nájsť povesť, ktorú by mohla
recitovať na súťaži, spomenula som si na
svoju bývalú slovenčinárku. Prišlo mi čud
né, že úloha vybrať úryvok, skrátiť ho a ra
diť piatačke pri recitácii pripadla napokon
mne – mame. Jej pani učiteľka bola spo
kojná s výberom i s prvenstvami na škol
skom i okresnom kole, ale... Prišlo mi ľúto,
že moje dieťa neokúsilo to, čo kedysi ja.
Naša prísna pani učiteľka bola pre mňa aj
vďaka svojim principiálnym a tvrdým po
žiadavkám obrovskou autoritou a vzo
rom. Pamätám sa, ako s úľubou hľadela
na Štúrov portrét a nazvala ho fešákom.
Vtedy nám to bolo smiešne. Nezabudnem
na jej slová, že by sa nevydala za chlapca,
ktorý by jej poslal list s chybami. A keď
nám radila, aby sme požiadali rodičov,
nech nám kúpia pod stromček slovník
cudzích slov, bol to pre mňa ten najdôleži
tejší darček. Dodnes ho mám v knižnici
a keď sa k nemu vraciam, vždy si na ňu
spomeniem. Dala mi viac, než len vzťah
k materinskému jazyku.
Nikdy Vám to nezabudnem, moja vzác
na pani učiteľka Mária Havlíková!
TATIANA BÚBELOVÁ (Smolinská)

Len necelý mesiac trvalo zlodejom spraviť
z čierneho mercedesu odstaveného pri záhradkárskej osade vrak.
Viac čítajte na strane 4.

Mesto reaguje na dopady
hospodárskej krízy

Nebudú sa čerpať
úvery

Úvod ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky, ktoré
sa uskutočnilo 12. marca, patril prezentácii návrhu opatrení mesta na eliminovanie dopadov hospodárskej krízy. Predpokladané zníženie príjmov
mesta z tzv. podielových daní – výnosu daní z príjmov fyzických osôb vo
výške 500-tisíc € (15 miliónov Sk) motivovalo primátora Jozefa Ondrejku
k návrhu zmeny rozpočtu, ktorú poslanci schválili.

Po tejto zmene predstavujú celkové
príjmy i výdavky rozpočtu 11,5 milióna €
(348 miliónov Sk). Mesto bude šetriť na
mzdách, propagácii, zahraničných vzťahoch a nebude čerpať úver na nadstavbu materskej školy a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Znížia sa aj dotácie
mesta rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Rozpočet mesta po schválenej zmene je zverejnený na www.malacky.sk v sekcii Mesto/Samospráva.
Na návrh primátora poslanci prijali
Deklaráciu spoločenskej zhody eliminovať dopady hospodárskej krízy na mesto
Malacky. „Jednou z možných ciest je rePokračovanie na . strane

špeciálna

edícia

Návrh na zadanie zmien a doplnkov ÚPD
schválený

Za Olšinami rodinné
domy i penzión
Na zasadnutí MsZ 12. marca poslanci opäť rokovali o návrhu na
doplnenie a rozšírenie zadania
zmien a doplnkov územného plánu mesta. Návrh reagoval na žiadosť stupavskej spoločnosti Minervasis, s. r. o., ktorá v lokalite za
záhradkárskou osadou Olšiny plánuje výstavbu rodinných domov
podľa spracovanej štúdie.

Návrhom sa MsZ zaoberalo už v decembri. Vtedy prijalo uznesenie, ktorým
odporučilo primátorovi mesta rokovať
s majiteľom pozemkov o možnom využití územia v súlade s platným územným
plánom. Ten charakterizuje pozemky
v tejto lokalite ako výhľadové.

Občianske stretnutie
V januári sa k návrhu uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestskej rady
s pozvánkou pre všetkých poslancov.
Opätovnému zaradeniu tohto bodu na
rokovanie MsZ predchádzalo 8. marca
stretnutie poslanca Juraja Říhu s obyvateľmi VI. volebného obvodu. Občania by
uvítali, ak by investor svoj zámer zúžil na
rozsah stanovený platným územným
plánom mesta. Ak by to ekonomická situácia mesta umožňovala, navrhli územie odkúpiť za nadobúdaciu cenu investorom na naplnenie mestskej priority
a posilnenie rekreačných zón mesta.
Účastníci stretnutia podpísali spoločné
vyhlásenie 36 zástupcov rodín k opätovPokračovanie na . strane

Vo vašich schránkach
12 899 eur len raz mesačne
388 595,27 Sk

SUZUKI Sx4 1,5 GLX AC, výbava: klimatizácia, 2 airbagy, ABS, elektrické okná, elektrické
zrkadlá s vyhrievaním, rádio s CD s ovládaním na volante, centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním, servoriadenie, palubný počítač, 100 koňový motor a mnoho ďalších doplnkov.

15-0006 MA04

... A NAVIAC: hliníkové disky 16“, predné hlmovky, metalíza, zatmavené zadné okná,
vyhrievané sedadlá... A DARČEK: sada zimných pneumatík na diskoch ZDARMA

MH 09 F1

Jednou z kapitol mestského rozpočtu, ktorá sa v rámci opatrení na elimináciu dopadov krízy podstatne znížila, sú tlačiarenské náklady na vydávanie Malackého hlasu. Po štyroch rokoch vychádzania v dvojtýždňovej periodicite
sa teda noviny opäť stávajú mesačníkom. Najbližšie siedme tohtoročné číslo bude mať uzávierku 30. marca a v schránkach ho obyvatelia mesta nájdu
7. apríla. Kompletný edičný plán je zverejnený na webovom portáli mesta.
Redakcia mestských médií vyvinie maximálne úsilie na to, aby sa informácie
o dianí v samospráve dostávali do malackých domácnosti lacnejšou cestou:
prostredníctvom mestskej televízie eM TV a internetovej stránky mesta
www.malacky.sk.
Ivana Potočňáková, vedúca redaktorka

SPRAVODAJSTVO

Cesty čakajú opravy

skrátka
• Aktuálne riešenie protipovodňových
opatrení bolo 6. 3. náplňou kontrolného dňa primátora mesta.
• 10. 3. sa uskutočnili pravidelné porady primátora Jozefa Ondrejku s vedú
cimi oddelení MsÚ a riaditeľmi rozpočtových a príspevkových organizácií
mesta.
• Prezentácia skúseností z realizácie
tzv. PPP projektov sa uskutočnila 11. 3.
v Trnave. Zúčastnili sa na nej aj zástupcovia mesta Malacky.
• O spoločnej účasti Bratislavského samosprávneho kraja a Malaciek na toh
toročnom veľtrhu CONECO, ktorý sa
uskutoční 31. 3.–4. 4. v Bratislave, rokoval 12. 3. primátor J. Ondrejka s pred
sedom BSK V. Bajanom. Región bude
na veľtrhu prezentovať aktuálne investičné príležitosti.
• V Leviciach sa 16. 3. konala konferencia o biomase za účasti predsedu vlády
SR i ministrov hospodárstva a životného prostredia. Svoju účasť na nej mali
aj Malacky v zastúpení primátorom Jozefom Ondrejkom.
• 17.–18. 3. zasadala Rada i Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska.
Malacký primátor je členom oboch orgánov. ZMOS podporí odklad účinnos
ti niektorých zákonov ako podporné
opatrenie na elimináciu dopadov hospodárskej krízy na samosprávu.
• Na 19. 3. zvolal predseda BSK Vladi
mír Bajan stretnutie predstaviteľov regionálnych združení ZMOS v Bratislavskom kraji. Témou stretnutia bol návrh postupu a riešení v súvislosti so
znevýhodnením obcí regiónu v procese získavania financií z eurofondov
z pohľadu riešení dopadov hospodárskej krízy.
• Mimoriadne koordinačné stretnutie
zástupcov cestovného ruchu vo veci
prípravy projektu cezhraničnej spolupráce SR–Rakúsko sa uskutočnilo 24. 3.
v sídle Úradu BSK.
-ipo-

Zimou zničené cesty každoročne
začiatkom jari prechádzajú obhliadkami odborníkov a potom
opravami.
Cesty ničia výtlky a výmrazky
„Tie vznikajú pôsobením zamrznutej
vody v starom pórovitom asfalte – väč
šina ciest má viac ako 30 rokov. Od za
čiatku roka Bratislavský samosprávny
kraj na cestách, ktoré vlastní, opravil
už 3500 výtlkov v predpokladanej hodno
te cca 46 500 € (1,4 mil. Sk) na tieto opra
vy bolo použitých niekoľko desiatok ton
studenej obaľovacej zmesi,“ vysvetlila Miloslava Podmajerská, vedúca oddelenia
komunikácie s verejnosťou BSK.

Za Olšinami rodinné
domy i penzión
Dokončenie z 1. strany
nému prerokúvaniu materiálu s prosbou, aby poslanci zámer v predloženom
rozsahu nepodporili.
Jednomyseľná podpora
MsZ separátne rokovalo i hlasovalo
o dvoch zámeroch v lokalite za záhradkárskou osadou Olšiny. Prvý sa týkal výstavby rodinných domov, druhý nového
návrhu na výstavbu penziónu pre mobilných dôchodcov na tzv. Némethových pozemkoch. V diskusii vystúpili aj
obyvatelia VI. volebného obvodu. Pripomienky poslancov i občanov sa dotýkali
predovšetkým zahustenia výstavby
a obáv z nedostatku zelene a občianskej
vybavenosti. Účastníci diskusie argumentovali príkladom neregulovanej výstavby v lokalite Padzelek. Pôvodný návrh uznesenia k výstavbe rodinných do-

Opravy počas celého roka
Výtlky a výmrazky sa opravujú prie
bežne počas celého roka – kde je to ne
vyhnutné a zároveň možné aj v zime –
vtedy sa však používa obaľovaná zmes



Vodohospodárske stavby, a. s., Malacky
polyfunkčného objektu s 2-podlažnými
podzemnými garážami na pozemkoch
v centre mesta, parc. č. 522 a 524/1, k. ú.
Malacky s pripomienkami, z ktorých vyplýva, že mesto po skončení stavby za
svoje pozemky získa jedno podlažie pre
verejné garáže,
• odplatný prevod nehnuteľnosti
z majetku mesta parcely č. 2108/3 – zastavaná plocha o výmere 361 m², k. ú.
Malacky do výlučného vlastníctva v celku v prospech – JUDr. Marta Vicenová,
Malacky za cenu celkom 26 555,16 €, so
zvýšením celkovej ceny o 132,78 € za
vyhotovenie znaleckého posudku a poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
vo výške 66 €, splatné naraz, najneskôr
pri podpise kúpnej zmluvy,
• vyradenie hmotného a nehmotného majetku z účtovnej evidencie majetku mesta v celkovej hodnote 12 296,56 €
tak, ako je uvedené v zápisnici z vyraďovacej komisie zo dňa 25. 2. 2009.
MsZ zrušilo
• uznesenie č.86/2006 z 22. 6. 2006,
ktorým bol schválený prevod parc. č.
2108/3, k. ú. Malacky v prospech – Katarína Gajarská, ktorá podmienky prevodu
neakceptovala.
MsZ neschválilo
• dlhodobý prenájom pozemku parc.
č. 2809/1, k. ú. Malacky, vo vlastníctve
mesta o výmere 6 m² v prospech spoločnosti DANMAR MA, s. r. o., Malacky na
dobu neurčitú.

Opravy aj v meste
Aj mestské komunikácie čakajú
drobné opravy. „Obhliadky vykonávame
každoročne v priebehu marca. Kedy
začneme s opravami, záleží na tom, kedy
bude spustená obaľovačka asfaltových
zmesí,“ informovala Gabriela Reháková,
vedúca oddelenia dopravy a stavebného poriadku.
Text: -sisa-/-ts-, foto: -tabu-

mov v podobe, ako ho navrhla mestská
rada, poslanci neschválili. Po zapracovaní pripomienok, ktoré sa týkali odhlučnenia a odvodnenia lokality ešte pred
začiatkom výstavby, znížení koeficientu
zastavanosti zo 73 na 60 pozemkov
a návrhu na vytvorenie komisie k architektonickému riešeniu s účasťou pracovníkov MsÚ a zástupcov VI. volebného obvodu, bolo uznesenie schválené.
Jednomyseľnú podporu MsZ získal návrh na doplnenie zadania zmien a doplnkov územného plánu mesta o návrh
výstavby penziónu pre mobilných dôchodcov. Až po hlasovaní vystúpil k tomuto bodu programu primátor Jozef
Ondrejka. Vyslovil názor, že za podmienok schválených uznesením môže byť
výstavba rodinných domov nerealizovateľná.
-ipo-, foto: archív

Viaceré cesty v meste sú po zime zničené.

O čom rokovali poslanci MsZ 12. marca?
MsZ schválilo
• opatrenia Mesta Malacky na eliminovanie dopadov hospodárskej krízy,
v rámci ktorých prišlo k zmene rozpočtu
mesta, k zriadeniu Fondu finančnej pomoci Mesta Malacky a k schváleniu zámeru Mesta Malacky na vytváranie sociálnych podnikov,
• kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva s tým, že sedem uznesení vypustilo zo sledovania ako úlohy
splnené, jedno uznesenie presunulo do
trvalých úloh mestského úradu a v jednom uznesení upravilo jeho znenie,
• VZN o rozpočtových pravidlách
Mesta Malacky s pripomienkami,
• VZN o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku v Malackách
s pripomienkami,
• zásady pre tvorbu a vydávanie všeobecne záväzných nariadení a interných
právnych noriem mesta s pripomienkami,
• doplnenie a rozšírenie zadania
Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Malacky s pripomienkami, ktoré budú
zahrnuté do záväzných regulatívov,
• doplnenie a rozšírenie zadania
zmien a doplnkov územného plánu
mesta o návrh výstavby penziónu pre
mobilných dôchodcov na pozemkoch
vedľa záhradkárskej osady/Némethove
pozemky s pripomienkou, že investor
pred začatím stavby zabezpečí vybudovanie prístupovej cesty k navrhovanej
stavbe na vlastné náklady,
• koncepciu rozvoja športu a správy
športových zariadení v meste Malacky,
• umožnenie výstavby investorovi –

za studena, čo je veľmi nákladné a hlav
ne málo účinné. Na výrobu a pokládku
obaľovacej zmesi za tepla, ktorá je účin
nejšia, je potrebná denná teplota nad
10 °C a hlavne suché počasie. Výrobne
teplých obaľovacích zmesí začínajú svoju
prevádzku spravidla po 15. marci v roku
(končia vždy k 15. novembru aj skôr).
Niekde sa vzhľadom na vysokú doprav
nú intenzitu opravené miesta poškodzu
jú a výtlky sa obnovujú už počas týchto
dní,“ pokračuje.

MsZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jednotlivým bodom rokovania,
• správu o kontrole dodržiavania
zmluvných podmienok a financovania
prímestskej dopravy na území mesta
za rok 2008,
• správu o kontrole plnenia uznesení
na úseku nakladania s majetkom mesta
za rok 2008,
• správu o riešení situácie v bytovom
dome na Skuteckého ulici č. 1650 s pripomienkou,
• správu o vykonanej riadnej inven
tarizácii majetku a záväzkov mesta
k 31. 12. 2008,
• správu o nakladaní s komunálnymi
odpadmi v meste Malacky za rok 2008,
• informáciu o vzťahoch s verejnosťou a mediálnej politike mesta v roku
2008.
MsZ uložilo mestskému úradu
• zaoberať sa ďalšími námetmi na eliminovanie dopadov hospodárskej krízy,
• pripraviť všetky potrebné náležitosti pre zavedenie Fondu finančnej pomoci Mesta Malacky do praxe po schválení
záverečného účtu mesta za rok 2008,
• rokovať s vlastníkom pozemkov – Mi
nervasis, s. r. o., Stupava o majetkovoprávnom usporiadaní 50 m pásu
v ochrannom pásme diaľnice v prospech
mesta,
• ukončiť do 31. 12. 2009 zmluvné
vzťahy na prenájom futbalového štadióna s ŠK Malacky a zmluvné vzťahy na
prenájom objektov a zariadení v športovom areáli v Zámockom parku,

• dôsledne prehodnotiť zmluvné
vzťahy s firmou Matrix, a. s., vo veci prenájmu stolnotenisovej herne,
• vykonať inventarizáciu majetku objektov a zariadení v športovom areáli
v Zámockom parku a 1. 1. 2010 previesť
majetok do správy p. o. m. AD HOC Malacky,
• ukončiť zmluvné vzťahy s TJ Strojár
Malacky o prevádzkovaní umelej ľadovej plochy tak, aby táto bola už od zimnej sezóny 2009/2010 v prevádzke pod
p. o. m. AD HOC Malacky,
• zabezpečiť v p. o. m. AD HOC Malacky personálne podmienky a v rozpočte
mesta finančné podmienky tak, aby
umelá ľadová plocha mohla byť v prevádzke pod správou AD HOC od zimnej
sezóny 2009/2010 a športový areál v Zámockom parku od 1. 1. 2010,
• uzavrieť do konca roka 2009, resp.
aj skôr nové zmluvné vzťahy s TJ Strojár
Malacky a ŠK Malacky, ako aj s ďalšími
oprávnenými užívateľmi športových objektov a zariadení v Zámockom parku
a ŠH Malina, prípadne aj s užívateľom
stolnotenisovej herne MSK Malacky,
• pripraviť potrebné zmluvy na zabezpečenie výstavby polyfunkčného
domu s 2-podlažnými garážami v strede
mesta v zmysle schváleného uznesenia,
• upraviť v účtovnej evidencii inventarizačné rozdiely zistené inventarizáciou majetku a záväzkov,
• pripraviť návrh s odôvodnením na
vyradenie nevymožiteľných pohľadávok
z účtovnej evidencie mesta,
• zabezpečiť opatrenia vyplývajúce
zo správy o výsledkoch kontroly dodr-

žiavania zmluvných podmienok vo financovaní prímestskej dopravy na území mesta,
• zabezpečiť opatrenia vyplývajúce
z kontroly plnenia uznesení na úseku nakladania s majetkom mesta za rok 2008,
• zistiť možnosti stavebného oddelenia jednotlivých podlaží v bytovom dome na Skuteckého ul. č. 1650,
• zaoberať sa podnetmi a interpeláciami poslancov v zmysle zákona.
MsZ uložilo riaditeľom rozpočtových
a príspevkových organizácií mesta
• vypracovať návrh na vytvorenie sociálneho podniku vo svojich organizá
ciách.
MsZ odporučilo primátorovi mesta
• prerokovať možnosti vytvorenia sociálnych podnikov na valných zhromaždeniach obchodných spoločností s majoritnou účasťou mesta,
• prerokovať na Správnej rade Inkubátora Malacky možnosti intenzívnej
šieho vzdelávania a poradenstva pre
potencionálnych podnikateľov.
MsZ splnomocnilo primátora
• podpísať schválenú kúpnu zmluvu
medzi Mestom Malacky a JUDr. Martou
Vicenovou podľa schváleného uznesenia.

•••
Poslanci sa ďalej písomne zoznámili
s informáciou o výsledkoch zápisu do
1. ročníka ZŠ v meste Malacky na škol
ský rok 2009/2010 a o aktuálnom stave
zabezpečenia COO, krízového riadenia
a hospodárskej mobilizácie v meste za
rok 2008.
ANTON PAŠTEKA

MALACKÝ HLAS
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Nebudú sa čerpať
úvery

Vizuál polyfunkčného objektu, ktorý by
mal vyrásť na miesto súčasného parko
viska za obchodným domom Stred.

Pripravuje sa výstavba
polyfunkčného objektu
Vodohospodárske stavby, a. s., požiadali mesto o umožnenie výstavby polyfunkčného objektu s dvoma podlažiami

parkovacích miest na ploche za obchodným domom Stred. V súčasnosti je využívaná ako parkovisko. Po dokončení

stavby investor zámennou zmluvou prevedie do vlastníctva mesta jedno podzemné podlažie polyfunkčného objek
tu. Bude ním podzemné parkovisko pre
56 vozidiel. Celkom pod objektom vznikne 112 parkovacích miest. Poslanci MsZ
na zasadnutí 12. marca zámer výstavby
schválili.		
-ipo-, foto: archív

Dokončenie z . strany
zignácia. Samospráva mesta Malacky
volí inú cestu. Berie na seba záväzok urobiť v rozsahu svojich kompetencií všetko
nevyhnutné na elimináciu dopadov hospodárskej krízy,“ uvádza sa v deklarácii.
Signatári potvrdili podpisom, že sa
stotožňujú s cieľom deklarácie. Tým je
hľadať efektívne riešenia na prekonanie
dopadov krízy. Volení predstavitelia
mesta Malacky a zamestnanci mesta
a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií, berúc na seba zodpovednosť
za správu vecí verejných, vyjadrili podpisom dokumentu vôľu prispieť k naplneniu spoločného cieľa a vzali na seba
záväzky:
• úsporné – výpadok rozpočtu mesta v bežných príjmoch kompenzovať
znížením bežných výdavkov bez ohrozenia plnenia samosprávnych funkcií
mesta
• rozvojové a stimulačné – pripraviť
a realizovať plánované rozvojové investičné zámery financované z vlastných,
nenávratných i návratných zdrojov ako
podporné opatrenie na regeneráciu
hospodárstva
• solidárne a impulzné – vytvoriť
zdroje pomoci priamo postihnutým krí-

Komu venujete 2 % z daní?

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, TS

Exekútor
nekoná,
dlhy rastú
Znepokojene nad zdĺhavým postupom exekútora vyjadril poslanecký zbor na svojom zasadnutí 12. marca v súvislosti s predloženou správou
o riešení situácie v bytovom dome
na Skuteckého ulici č. 1650. Dlhy na
nájomnom z bytov na prvom až siedmom poschodí predstavujú 80-tisíc
€ (2,4 milióna Sk). V piatich prípadoch už súdna exekútorka pripravuje vypratanie bytu vysťahovaním.
Výzvy na splnenie povinností dostali
neplatiči už v novembri, doposiaľ sa
súdna exekúcia neuskutočnila. Poslanci vyzvali mestský úrad k tvrdším
krokom pri riešení tohto problému.
-ipo-

Anketa

30. apríl je posledným dňom, kedy môžete poukázať 2 % zo svojich daní na účet občianskych združení a neziskových organizácií, ktorých zoznam je zverejnený aj na webovej stránke www.rozhodni.sk či www.dvepercenta.sk. Aby sme vám uľahčili voľbu, vybrali sme pre vás organizácie so sídlom v Malackách. Väčšina z nich patrí medzi stálice, na ktorých konto ste možno prispeli aj v minulých rokoch, ale objavili sa medzi nimi aj nové združenia. V tabuľke nájdete okrem
názvu aj číslo účtu, na ktorý môžete poskytnúť časť svojich daní. 									
-sisaOrganizácia

zou: zriadenie fondu finančnej pomoci,
vytvorenie sociálneho podniku, rekvalifikácia a sociálne poradenstvo

IČO

Adresa

Číslo účtu a banka

Právna forma

1. 1. SFC ARTEMIS

30847010

Jánošíkova 68

7083283/5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a. s.)

Občianske združenie

2. Atletický klub AC Malacky

31873901

Záhorácka 95

0019193666/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

3. Boxing Club – Robotnícka telový chovná jednota

36065048

1. mája 108

1685611051/0200 (Všeobecná úverová banka, a. s.)

Občianske združenie

4. Detské centrum VÁNOK

36071081

Martina Rázusa 30

1460506007/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a. s.)

Občianske združenie

5. Fond pre rozvoj výchovy a vzdelávania „n. f.“

31782990

1. mája 8

0180046347/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Neinvestičný fond

6. FORNIX

31813500

Kláštorné námestie 3

3252928001/5600 (Dexia banka Slovensko, a. s.)

Občianske združenie

7. Harmónia s prírodou

30801435

Radlinského 2432

2625860800/1100 (Tatra banka, a. s.)

Občianske združenie

8. IBK Malacky

30858119

Rakárenská 1

1460763003/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a. s.)

Občianske združenie

9. MANSVET

31803156

Kláštorné námestie 1

0181135317/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

10. Medicínska alternatíva, n. o.

36077917

Bernolákova 1A

2666746043/1100 (Tatra banka, a. s.)

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

11. Mestký stolnotenisový klub Malacky

31793851

Sasinkova 73

0180285663/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

12. Mladí Ľudia Organizujú a Komunikujú

31800963

Kláštorné námestie 3

3223430001/5600 (Dexia banka Slovensko, a. s.)

Občianske združenie

13. Nadácia Pro Malacky

30798345

Radlinského 2751/1

3269551001/5600 (Dexia banka Slovensko, a. s.)

Nadácia

14. Slovenský skauting, 69. zbor M. R. Štefánika Malacky

31801901

Robotnícka 1

0181420556/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

15. Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum

36068209

Záhorácka 37

0181597992/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

16. Športový klub Žolík Malacky

31817769

Jozefa Kubinu 15

6619830005/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a. s.)

Občianske združenie

17. Telovýchovná jednota Strojár Malacky

17642639

Sasinkova 73

0019192508/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

18. Vstúpte, n. o.

37924664

1. mája 15

0189346266/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

19. Záhorácky letecký klub Malacky

30852447

Ľudovíta Zúbka 1178/9

2627860257/1100 (Tatra banka, a. s.)

Občianske združenie

20. ZDRUŽENIE POTÁPAČSKÉHO KLUBU THESIS SLOVAKIA

31808239

Stupavská 1345

6626178000/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a. s.)

Občianske združenie

21. POMOC PRE NÁDEJ, n. o.

36077721

Legionárska 39

10248026/5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a. s.)

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

22. Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dérera

30851602

gen. M. R. Š tefánika 7

019192540/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

23. Zlatý vek

30855462

Záhorácka 1919

7818358/5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a. s.)

Občianske združenie

24. Rodičovské združenie pri materskej škole

17319617/2332

Hviezdoslavova 1

181912796/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

25. Rodičovské združenie pri materskej škole

17319617/652

Kollárova 896

3266270001/5600 (Dexia banka Slovensko, a. s.)

Občianske združenie

26. Rodičovské združenie pri Materskej škole, Štúrova 139, Malacky

17319617/2372

Štúrova 139

3252063001/5600 (Dexia banka Slovensko, a. s.)

Občianske združenie

27. Rodičovské združenie pri základnej škole

17319617/219

Štúrova 142/A

0019193447/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

28. Rodičovské združenie pri základnej škole

17319617/742

Záhorácka 95

131034112/0200 (Všeobecná úverová banka, a. s.)

Občianske združenie

29. Rodičovské združenie pri materskej škole s elokovanými triedami

17319617/651

Bernolákova 18

1460592005/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a. s.)

Občianske združenie

30. Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole

17319617/499

Pribinova 16/1

0182453528/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

31. ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Malacky

12664979/006

Záhorácka 37

4420002203/3100 (VOLKSBANK Slovensko, a. s.)

Občianske združenie

32. Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky

31770771

1. mája 96/87

2689454/5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a. s.)

Občianske združenie

33. Folklór bez hraníc

42128480

Štúrova 157

2624727581/1100 (Tatra banka, a. s.)

Občianske združenie

34. Klub vojenskej histórie – CARPATHIA

31809979

Jesenského 5

2627188122/1100 (Tatra banka, a. s.)

Občianske združenie

35. Kynologický klub ZÁHORÁK

31781594

Janka Kráľa

0019193762/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

Keďže sa blíži termín, do ktorého
môžeme poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu na účet rôznych občianskych združení či neziskových organizácií, spýtali sme sa priamo vás, či
tento rok

prispejete
a ak áno, na akú
oblasť?
Michal Rybár, 27 r., informatik
Zatiaľ som ešte nepri
spieval, ale tento rok to
už zmením. A určite pri
spejem na oblasť vzde
lávania a rozvíjania in
formačných technoló
gií.
Ivana Púčiková, 22 r., skladová
hospodárka
Keďže som bola práce
neschopná, zamestná
vateľ tento rok rozhodol
za mňa. Ale zvyknem
prispievať na nadácie
chrániace zvieratá.
Marián Šišolák, 26 r.,
nezamestnaný
Keďže teraz končím so
živnosťou a budem ne
zamestnaný, tento rok
nikomu neprispejem.
-sisa-

Nadácia Pro Malacky vyhlasuje IV. grantové kolo
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty s trvalým prínosom pre mesto Malacky
v oblastiach:
• kultúra
•	športová a spoločensko-záujmová činnosť
• cezhraničná spolupráca
• cestovný ruch
• životné prostredie
MALACKÝ HLAS

6/2009

•	rozvoj aktivít pre zdravotne postihnutých
• vzdelávanie
Uzávierka predkladania projektov
je 31. marec 2009
O dotáciu môžu požiadať neziskové
organizácie (nadácie, združenia, neinvestičné fondy) a fyzické osoby, ktoré
majú trvalý pobyt alebo sídlo v meste

Malacky. Projekty v jednom origináli
a kópii zasielajte výlučne poštou, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.
Formulár žiadosti v elektronickej podobe sa nachádza na internetovej stránke mesta www.malacky.sk v sekcii Nadácia Pro Malacky. Možno si ho vyzdvihnúť aj v turisticko-informačnej kancelárii
v budove inkubátora od 9.00 h do 16.00
h, v sobotu od 10.00 do 14.00 h.
Maximálna výška podpory pre jeden

projekt je 2.000 € (60.252 Sk).
O udelení dotácie na projekty rozhodne po vyhodnotení všetkých podaných žiadostí Správna rada nadácie Pro
Malacky.
Ukončenie a zúčtovanie finančného
príspevku je do 31. 12. 2009.
Výsledky grantového kola budú zverejnené v periodiku Malacký hlas a na internetovej stránke www.malacky.sk.
Adresa na zasielanie projektov:

Nadácia Pro Malacky
Radlinského 1, 901 01 Malacky
Bližšie informácie
o nadácii a grantovom kole:
www.malacky.sk
promalacky@malacky.sk
034/796 61 00
Partnerom grantového kola je
NAFTA, a. s., a Nadácia SPP.
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U nás je to tak...
Publikácia
o Malackách
druhou
najkrajšou
slovenskou
knihou
Publikácia Malacky – dobré mies
to pre život, ktorú vydalo na
sklonku minulého roka Mesto
Malacky, získala druhé miesto
v súťaži Najkrajšia kniha a pro
pagačný materiál o Slovensku za
rok 2008. Súťaž vyhlásil Klub fotopublicistov Slovenského syn
dikátu novinárov.
128-stranová publikácia je dielom
autorského tímu Vladimir Yurkovic –
Stano Bellan. „Človek by mal vidieť svet,
aby zistil, čo je u nás doma. Touto knihou ponúkame pohľad na naše mesto
všetkým, ktorí žijú inde. Dúfame, že
prispeje k tomu, aby mali svoju obec či
mesto rovnako radi, ako my máme naše,“ píše v úvode S. Bellan. Fotografie
zachytávajúce nevšedné pohľady na
centrum i zákutia mesta prekvapili i samotných Malačanov. Kniha s názvom
Malacky – dobré miesto pre život bola
vydaná v troch jazykových mutáciách –
slovenskej, nemeckej a anglickej – v náklade 2000 ks. Jej vydanie podporili
Nadácia SPP a NAFTA, a. s.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici. Malacky v súťaži triumfovali už
štvrtý raz. Po úspechoch mestského kalendára v kategórii Najkrajší kalendár
mesta z rokov 2006 a 2007 v tomto roku opätovne získali druhé miesto v kategórii Najkrajšia kniha a propagačný
materiál o Slovensku. Vlani sa o úspech
postarala kniha rovnakého autorského
tímu vydaná pri príležitosti osláv 800.
výročia prvej písomnej zmienky s názvom Malacky 1206–2006.
Publikáciu si možno zakúpiť v tu
risticko-informačnej kancelárii na príze
mí inkubátora za cenu 12,94 € (390 Sk).
Bonusom je predajná séria tejto knihy
spolu s knihou Malacky 1206–2006 (jej
samostatná cena je 26,22 € (790 Sk)
v jednom balíku za akciovú cenu
29,54 € (890 Sk).

... že síce v meste
máme málo parkovacích
plôch, ale nikomu to nebráni
v ich nezmyselnom zapratávaní.
Z mestských parkovísk
sa pomaly stávajú vrakoviská.
Malacky si ako miesto posledného odpočinku vybrali majitelia škodoviek aj z iných okresov. Zrejme máme dobrú povesť...

Na čierny mercedes odstavený pri záhradkárskej osade Olšiny sme ešte vo
februári upozornili mestskú políciu a dostali sme prísľub, že situáciu preveria.
Viac informácií o odstavenom vozidle
sme sa však dozvedeli až od riaditeľa OR
Bratislava-okolie so sídlom v Pezinku Jozefa Blažeka. „Išlo o auto dovezené zo zahraničia, ktoré nebolo prihlásené. 5. 2.
ho naháňali policajti Krajského dopravného inšpektorátu, pretože šofér jazdil
bez ŠPZ. Auto im však ušlo,“ povedal. Vodič ho nechal odstavené. Majiteľa ani šoféra sa nepodarilo vypátrať, keďže auto
nebolo riadne prihlásené v evidencii.
O necelý mesiac však auto ešte stále stálo pri osade. Z pojazdného auta zostala
vyrabovaná kostra. O odpratanie vraku
sa postaralo mesto Malacky.

oranžová Škoda Garde stojaca aj s prívesným vozíkom priamo v centre na
Radlinského ulici. Škodovka plní funkciu
reklamy. Jej majiteľ to vymyslel ozaj geniálne – prezentuje hneď niekoľko produktov. Mestská polícia si však s dômyselným obchodníkom nevie rady. „Ak
vozidlo aj prívesný vozík majú poznávaciu značku, nemôžeme limitovať jeho
parkovanie,“ tvrdí preventista MsP Vladislav Kunák.

„Sídlisková“ nostalgia
Zaujímavá situácia je aj na parkovisku
na Záhoráckej ulici v blízkosti Mestského
centra kultúry. Parkovacie plochy tu slúžia ako miesto posledného odpočinku
pre zhrdzavené škodovky. Malacky sa
stávajú vrakoviskom pre viaceré okresy,
čo je evidentné z poznávacích značiek.
So svojimi miláčikmi sa nemôžu rozlúčiť
ani obyvatelia iných sídlisk. Nemotivuje
ich dokonca ani šrotovné. Nie je nič vý-

nimočné, že pred vchodmi bytoviek stoja vozidlá s prázdnymi pneumatikami.
Situácia nie je beznádejná
Čo môže v takejto situácii robiť občan a mesto? „Občan si nemôže na
mestskej polícii zistiť majiteľa vozidla.
Môže dať ale podnet na mesto, oddelenie dopravy a stavebného poriadku alebo MsP, kde sa nachádza dlhodobo odstavené vozidlo a uviesť jeho štátnu poznávaciu značku,“ informovala Gabriela
Reháková, vedúca ODSP. „Vlastníka môže zistiť štátna polícia na základe dožiadania mesta alebo MsP. V prípade, že
ide o vozidlo ešte evidentne pojazdné nie je zarastené trávou a nie je rozobrané - nemáme právo obmedziť čas parkovania. Môžeme však zaslať výzvu majiteľovi na odstránenie vozidla. V prípade, že ide o vozidlo v zlom technickom
stave, opätovne požiadame oficiálne
štátnu políciu o zistenie vlastníka, zašleme výzvu na odstránenie a potom dáme podnet na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Malackách. Ten má právo vyzvať vlastníka vozidla na odstránenie nedostatkov a stanoví lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Táto lehota je asi
polročná. Až potom je možné začať konanie o vyradení vozidla z evidencie.
Vozidlo je možné odstrániť až po vyradení z evidencie,“ vysvetľuje G. Reháková ďalej. V prípade, ak auto ŠPZ nemá,
považuje sa za odpad a mesto zabezpečí jeho odtiahnutie.
Text: SIMONA ŠÍPOVÁ,
TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: T. Túbelová, S. Šípová, S. Osuský

Staré auto môžete
využiť na rôzne úče
ly – napríklad na zvý
šenie tržieb.
Pri niektorých au
tách je zjavné, že na
cestách nemajú čo
robiť. Skutočne pev
ný vzťah musí byť
medzi týmto autom
a jeho vodičom.

Reklama či rároha?
Vrak však v Malackách vôbec nie je
taký ojedinelý zjav, ako by sa mohlo
zdať. Azda najkrikľavejším dôkazom je

www.kia.sk

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, TS
Foto: T. BÚBELOVÁ

Pri dodatočnom uvádzaní všetkých
sponzorov Plesu primátora sme nesprávne uviedli názov spoločnosti.
Správny názov je
START AUTOMATION,
spol. s r. o.
Sponzorovi sa ospravedlňujeme!

V MALACKÁCH na Pezinskej 37 • telEFÓN: 034/774 11 38
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Zámocký park s novým
prevádzkovým poriadkom
Po bohatej diskusii v komisiách a na zasadnutí mestskej rady schválili poslanci MsZ 12. marca Všeobecne záväzné
nariadenie o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku. Aktualizované VZN má vytvoriť podmienky na
zvýšenú starostlivosť o park, ktorý je evidovaný v zozname Pamiatkového úradu SR pod číslom 444/2 ako nehnuteľná kultúrna pamiatka – prírodno-krajinársky park s rekreačným využitím. Čo prináša nové nariadenie?
Zakázané je
• poškodzovanie a odcudzovanie zelene a zariadenia parku
• ničenie živočíchov
• táborenie (okrem povolených organizovaných akcií) a znečisťovanie odpadkami
• používanie zábavnej pyrotechniky
a strelných zbraní
• používanie motorových dopravných
prostriedkov
• stanovanie a nocovanie
• voľné púšťanie domácich zvierat
• vypaľovanie trávy
• rušenie nadmerným hlukom
• budenie verejného pohoršenia požívaním alkoholu a omamných látok
• spanie na lavičkách a vykonávanie
telesnej potreby
• zbieranie rastlín a živočíchov
• osadzovanie informačných a reklamných tabúľ a vylepovanie plagátov
Poriadok a čistota
• k akýmkoľvek zásahom a úpravám
v parku treba vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Bratislave a oddelenia životného prostredia MsÚ v Malackách
• budovanie zelených plôch, výsadba
a výrub zelene musia byť v súlade so
zdravotným stavom drevín a plánom rekonštrukcie parku
• vlastník pozemku, správca parku,
užívatelia nehnuteľností a všetci návštev-

níci parku sú povinní trvale udržiavať čistotu, netvoriť skládky a prípadné znečistenie okamžite odstrániť na svoje náklady

Novým nariadením by sa mala zvýšiť sta
rostlivosť o park aj úcta jeho návštevní
kov k nemu.

Viac ako nemocnica
Od začiatku pôsobenia akciovej spoločnosti Nemocničná sa postupnými
krokmi z malackej nemocnice stalo moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré
poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť podľa najvyšších štandardov
Európskej únie v priestoroch tomu zodpovedajúcich. Z nemocnice
v Malackách sa každou ďalšou novinkou stáva VIAC AKO NEMOCNICA...
Predstavujeme vám ponuku nových
nadštandardných služieb, ktoré môžu
pacienti od 1. marca využívať počas hospitalizácie:
� Hotelové vybavenie izieb
Zvoľte si jednu z piatich možností a vyberte si izbu, ktorá spĺňa všetky nároky na vaše pohodlie. Všetky izby majú moderne
riešený interiér a nový nábytok. Aby sme
vám pobyt u nás čo najviac spríjemnili,
vo vybraných oddeleniach môžete využívať kuchynku s mikrovlnnou rúrou, chladničkou a rýchlovarnou kanvicou.
� Výber z jedál
V prípade, že vám pri hospitalizácii lekár
nenariadil diétny režim, ponúkame vám
možnosť vybrať si obed z troch hlavných
jedál. Pokrmy sú plánované a pripravované tak, aby si každý pacient vybral to,
na čo má práve chuť.
� Televízor
Chýba vám v nemocnici váš obľúbený
seriál? Nechcete prísť o každovečerné
správy? Mysleli sme aj na to. Televízor
s diaľkovým ovládaním máte k dispozícii
priamo v izbe. U nás sa rozhodne nebudete cítiť odrezaní od sveta.

� Polohovateľná posteľ
Pre pokojný spánok nie je nič horšie
ako nová cudzia posteľ. Postele v našich
izbách sú riešené tak, aby ste si sami
mohli lôžko nastaviť do polohy, ktorá
vyhovuje vám a vašej chrbtici. Pri každej
posteli je umiestnený telefón, ktorým
pomocou jediného tlačidla kedykoľvek
bez problémov privoláte náš personál.
� Výber operatéra
Vyberte si lekára, u ktorého absolvujete
operačný zákrok. Dáme vám k dispozícii zoznam operatérov s podrobným
profesijným životopisom a fotograﬁou.
Na základe toho sa môžete v súčinnosti s odporúčaním ošetrujúceho lekára
rozhodnúť, u ktorého lekára operáciu
podstúpite.
� Internetové pripojenie
Vieme, že aj počas hospitalizácie potrebujete komunikovať so svojimi príbuznými či kolegami z práce. Stačí, ak budete
mať pri sebe notebook a zabezpečíme
vám wiﬁ pripojenie na internet, ktoré
vám umožní byť v spojení s vašimi známymi alebo surfovať na internete.

Nebojte sa opýtať na

sviečky

• prevádzkovateľ kultúrnych a športových zariadení a usporiadateľ akcií v areáli parku je povinný zabezpečiť poriadok
a čistotu

Musí byť náhradná sviečka v aute rovnaká ako tie,
ktoré sú nainštalované v motore? Ako
vô
ôbec zistím, že niektorá sviečka je zlá?
vôbec

Čo je dobré vedieť
• základ zelene v parku tvorí platanová aleja, kostrové stromy parku, duby
a zatrávnené plochy
• park je evidovaný v zozname Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
ako nehnuteľná kultúrna pamiatka pod
číslom 444/2; je prírodno-krajinárskym
parkom s rekreačným využitím
• používať park nad obvyklú mieru
alebo iný účel, na ktorý je určený (stavebná činnosť, krátkodobá kultúrna alebo
športová činnosť), je možné iba na základe povolenia mesta
• do parku je zakázaný vjazd a parkovanie všetkých motorových vozidiel vrátane motocyklov
• vstup do parku za nepriaznivého počasia (víchrica, poľadovica a pod.) je len
na vlastnú zodpovednosť
• detské ihrisko je určené pre deti do
15 rokov. Za bezpečnosť používania zariadení detského ihriska deťmi mladšími
ako 12 rokov zodpovedajú rodičia alebo
osoba ich sprevádzajúca staršia 18 rokov
VZN v kompletnej podobe nájdete na internetovej stránke v sekcii Mesto/Samospráva mesta/Všeobecne záväzné nariadenia.

Mať pri sebe sviečku je dobrý zvyk i keď už nie je
súčasťou povinnej výbavy. Nezabudnite na
sviečkový kľúč. I po výmene však nemusí motor
pracovať ideálne, pretože najlepšie je ak je celá
sada rovnaká a taká, akú odporúča výrobca
automobilu. V tomto vám poradia odborní
predajcovia spoločnosti Akušat. Zlú sviečku
odhalíte najčastejšie vtedy, ak sa napríklad pri
štarte motor roztočí, ale nechytí, alebo pri chode
motor stráca výkon, klepe sa, dymí a má
zvýšenú spotrebu paliva. Ktorá to sviečok je zlá
zistíme jednoduchým postupom, pri ktorom
vyťahujete za chodu postupne káble. Ak sa chod
motora nezmení, objavili ste poruchu. Starú
sviečku nezahadzujte - odborník i zo stavu jej
elektród vyčíta mnoho informácií o chode
motora a jeho stave.

Spracovala: -ipo-, foto: archív

� Sociálne zariadenie v izbe
Aj doma v kúpeľni máte radi súkromie.
Také isté môžete mať u nás. Vyberte si
izbu so samostatnou toaletou a kúpeľňou a máte zaručené, že vám nikto nebude klopať na dvere, ak vaša hygiena bude
trvať dlhšie, ako sú iní zvyknutí.
� Klimatizácia
Vyberte si izbu, v ktorej si sami môžete
regulovať teplotu. Máte tak možnosť nastaviť si teplotu, v ktorej sa cítite najlepšie
a ktorá vám absolútne vyhovuje.
� Denná tlač
Aby ste boli aj počas niekoľkých dní
na lôžku informovaní o aktuálnom dianí
na Slovensku a v zahraničí, máte k dispozícii dennú tlač. Každý deň si môžete
prečítať svoje obľúbené rubriky a správy
v aktuálnych denníkoch a časopisoch.
Nadštandardné služby spojené
s hospitalizáciou sú spoplatnené
podľa aktuálneho cenníka, zdravotná
starostlivosť je plne hradená
zdravotnou poisťovňou pacienta.

Miroslav Bogdalík, automechanik
+421 904 655 088

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

je naša adresa

Kukučínova 31, Malacky, tel.: 034 772 4862,
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk
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2 % nám naozaj
pomáhajú
O geriatrickom centre SENIOR v Modre, ale aj o tom, ako môže pomôcť každý
z nás, sme sa porozprávali s riaditeľom centra Mgr. Františkom Majákom.
� Aké služby poskytuje SENIOR – geriatrické
centrum, n. o.?
V oblasti sociálnej starostlivosti poskytujeme nepretržitú
24-hodinovú opatrovateľskú službu lôžkového charakteru. Staráme sa predovšetkým o starších ľudí, o ktorých
sa nemôžu ich príbuzní z akýchkoľvek dôvodov trvalo
postarať v domácom prostredí alebo o tých, ktorí si
vyžadujú neustálu zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Venujeme sa pacientom v liečebni pre dlhodobo
chorých, v geriatrickej ambulancii a v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, ale poskytujeme aj
rehabilitačné a rádiologické služby. SENIOR predovšetkým poskytuje komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť geriatrickým pacientom, staráme sa avšak aj
o ľudí, ktorí prichádzajú do našich ambulancií s bežnými
zdravotnými problémami. Som rád, že sa nám to s kolegami už siedmy rok darí a o naše služby je neustále veľký
záujem, ktorý mnohokrát prevyšuje kapacity centra.
� Ako hodnotíte doterajšie pôsobenie geriatrického
centra SENIOR a ako vnímajú vaše centrum samotní
klienti? Pracujete na nejakých projektoch, ktoré
pomôžu modranskému regiónu?
Začínali sme v roku 2002 s 12 lôžkami, dnes poskytujeme
starostlivosť až 47 klientom a pacientom, ktorí sú trvalo
na lôžkach. Dopyt po starostlivosti tohto typu stále stúpa
a aj preto je našou snahou kapacity naďalej rozširovať.
S veľkým odhodlaním sme sa pustili do projektu rekonštrukcie staršej budovy bývalého evanjelického sirotinca,
ktorú má naše centrum v dlhodobom prenájme. Touto
prestavbou by sa nám podarilo rozšíriť už teraz nedostačujúcu kapacitu centra a vedeli by sme ponúknuť starostlivosť pre ďalších 45 pacientov na lôžkach a nových
10 miest by pribudlo v dennom stacionári.

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

Spomínali ste projekt prestavby sirotinca,
zaujímalo by nás, ako pokračujú rekonštrukčné práce
v tomto objekte.
V súčasnosti sa nám podarilo ukončiť búracie práce v objekte, vybudovať vnútorné priečky a pripraviť vnútorné
priestory budovy k ďalšej rekonštrukcii. Zároveň sa realizujú práce na vonkajších prístavbách výťahovej šachty
a nových vstupných priestoroch. Ide však o ﬁnančne náročný projekt, ktorý presahuje ﬁnančné možnosti nášho
centra. Chceli by sme preto osloviť aj tých, ktorí sa v tomto období rozhodujú, komu darovať 2 % zo svojich daní.
Toto rozhodnutie je o solidárnosti k seniorom, o tom, že
aj my sami raz môžeme potrebovať podobnú pomoc…
Venovať 2 % seniorom je drobné gesto, ktorým aj takto
môžeme vyjadriť svoju úctu a pokoru k starobe a ktorým
v konečnom dôsledku výrazne prispejeme k tomu, aby
mohli naši seniori prežívať starobu skutočne dôstojne.
Aj z týchto príspevkov tak budeme môcť pokračovať
v rekonštrukcii budovy sirotinca v Modre, ale tiež naďalej
skvalitňovať starostlivosť o našich geriatrických pacientov a klientov. Vopred týmto ďakujem všetkým, ktorí sa
rozhodnú pomôcť seniorom okolo nás. Podrobnejšie informácie ako postupovať pri venovaní 2 % z daní nájdete
na našej stránke www.seniormodra.sk v časti 2 %.

�

Ako by ste charakterizovali prácu vášho
geriatrického centra, riadite sa podľa nejakej ﬁlozoﬁe?
Túto prácu je možné robiť len s maximálnou úctou
k človeku. Preto je našou motiváciou a hlavnou myšlienkou, ktorú sa naše centrum snaží dennodenne napĺňať,
umožniť našim starým, chorým a na pomoc odkázaným
pacientom, aby túto etapu svojho života prežili dôstojne.
Budem veľmi rád, ak sa nám spoločne, napríklad aj darovaním 2 % z daní, tých z vás, ktorým nie je ľahostajný
osud starších ľudí, často odkázaných na pomoc druhých,
podarí uctiť si starého človeka, čo jednoducho znamená
mať v úcte život ako taký… Až do konca.

�

www.seniormodra.sk
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Anonym sa
sťažoval
na poslanca

cca o 40 % nižší. Po prvej sezóne nastala
malá úprava cien vstupného.

SÚŤAŽ

Na ostatnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva predstúpil pred poslanecký zbor Jozef Mračna, predseda ad hoc komisie, ktorú zvolilo
MsZ už vo februári. Úlohou komisie bolo riešiť anonymnú sťažnosť
na činnosť poslanca MsZ Juraja
Říhu.
Sťažovateľ, ktorý sám charakterizoval svoje podanie ako anonymné, upozorňoval na prekračovanie právomocí
zo strany poslanca, organizovanie (citujem – pozn. aut.) prapodivných stretnutí s ľuďmi, zasahovanie do nezávislosti kontroly a žiadal disciplinárne riešenie. Podľa hlavnej kontrolórky mesta
Ľubice Čikošovej bolo podľa Zákona
NR SR č. 152 Z. z. o sťažnostiach potrebné anonymnú sťažnosť vybaviť. Komisia na svojom zasadnutí 19. februára
dospela k záveru, že anonymná sťažnosť je v plnom rozsahu neopodstat
nená. Poslanci vzali túto informáciu na
vedomie.
Sťažnosť na poslanca je ojedinelým
javom v prostredí malackej i slovenskej
samosprávy. Ako ju vníma samotný poslanec? Juraj Říha (24), poslanec za VI.
volebný obvod: „Rešpektujem ju. Vychádzam z toho, že právom každého
občana je podať sťažnosť, a to aj na
činnosť nás poslancov či primátora
mesta. Samozrejme, ak svoje podozrenie vie sťažovateľ aj podložiť dôvodmi.
Osobne som pripravený kedykoľvek
niesť za svoje konanie zodpovednosť,
ale v tejto sťažnosti som nenašiel žiadny opodstatnený dôvod. Ak to mala
byť reakcia na moju organizáciu stretnutí s občanmi obvodu, neviem to pochopiť, pretože by išli ľudia proti sebe.
Sťažovatelia sa dokonca domáhali podania trestného oznámenia na mňa za
prekročenie mojich „povinností”, čo by
ale malo byť v zdravej občianskej spoločnosti zrejme vítané. Hodnotím to
tak, že v uplynulom roku som otvoril
v zastupiteľstve viacero sporných vecí,
od verejného obstarávania až po aktuálne riešený územný plán mesta. Mys
lím si, že v zapáchajúcich vodách sa môže tento prostriedok využiť aj na zastrašenie či poškodenie dobrého mena.
A možno práve o to išlo.“
-ipo-

Montáž sadrokartónov
Maliarske práce

0907 42 86 12
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ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

Ľadovú plochu využívajú deti, ale aj kolektívy rekreačných hokejistov.

Klzisko zavŕšilo
svoju tretiu sezónu
Rozoberateľná ľadová plocha na hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku
15. marca zavŕšila už tretiu sezónu svojej
prevádzky v našom meste. Malacky vybudovali klzisko s rozmermi 20 x 40 m
v roku 2006 ako dominantnú súčasť projektu s názvom Rekreačný areál v Zámockom parku v Malackách, ktorého
celková hodnota predstavovala takmer
11 300 000 Sk (375 091 €). Vďaka eurofondom (grantová schéma JPD II) a príspevku zo štátneho rozpočtu skvalitnenie rekreačného vyžitia stálo Malačanov
iba 5 % z uvedenej sumy.
Prevádzka nie je lacný špás
Ani prevádzka klziska však nie je lacný
špás. Aby mesto mohlo dopriať svojim
obyvateľom komfort zimného korčuľovania v bezpečí a príjemnom prostredí
Zámockého parku, musí v rozpočte ročne vyhradiť nemalé sumy na odbornú
montáž a po sezóne demontáž ľadovej
plochy, jej napustenie vodou a na energie, potrebné na chladenie a prevádzku
klziska. Suma len za montáž a demontáž
v roku 2008 dosiahla bez pár stoviek
620 000 Sk (20 580 €).
Prenájom ako gesto dobrej vôle
Umelá ľadová plocha je majetkom
mesta, ktoré ako vlastník znáša tieto náklady a zabezpečuje i priestorovo náročné uskladnenie zloženej ľadovej plochy.
Nové zimné športovisko však mestskí
radní už tretí rok na základe zmluvy s dôverou dali do užívania Telovýchovnej jednote Strojár Malacky, a to bez nároku na
podiel na tržbe za vybrané vstupné. „Ľadová plocha mala byť pre TJ Strojár pro
striedkom, ako si finančne prilepšiť a po-

môcť rozpočtu našej najväčšej športovej
organizácie. Podmienkou bolo, aby zisk
transparentne vykazovali a zúročili v prospech malackého športu,“ povedal primátor mesta Jozef Ondrejka. Odpovede
predsedu TJ Strojár Pavla Oreského na
naše otázky však naznačujú, že práve
transparentná evidencia návštevnosti
a z toho vyplývajúcich ziskov robí správcovi klziska opakovane problém.
MH: Aká bola táto sezóna z hľadiska návštevnosti klziska?
P. Oreský: Z pohľadu návštevnosti bola veľmi porovnateľná s minulým rokom.
MH: Aká suma pribudla do rozpočtu správcu klziska v sezóne
2008/2009?
P. Oreský: Prínos pre TJ Strojár sa dnes
ešte presne vyčísliť nedá (niektoré náklady bežia aj po uzavretí klziska), ale bude
okolo 5000 eur.
MH: Koľko lístkov jednotlivcom bolo predaných v tejto sezóne, z toho deťom a dospelým?
P. Oreský: Predalo sa cca 5 000 ks lístkov pre jednotlivcov, z toho cca 3/4 pre
deti.
MH: Koľko hodín bola ľadová plocha prenajatá za hodinovú sadzbu?
P. Oreský: V hodinovej sadzbe (za 7, 17,
33 alebo 40 eur/1 h) bola plocha prenajatá 470 hodín.
MH: Porovnajte údaje o návštevnosti a výnosnosti tejto sezóny s predchádzajúcimi rokmi.
P. Oreský: Návštevnosť je veľmi obdobná počas všetkých troch rokov. Výnosnosť je podobná ako minulý rok,
okrem prvej sezóny, keď boli väčšie
vstupné náklady. Vtedy bol výnos pre TJ

Neochota uvádzať čísla
Vzhľadom na zmluvne zakotvenú povinnosť 2-krát mesačne predkladať mes
tu údaje o návštevnosti klziska redakcia
očakávala v závere sezóny konkrétne čísla, preto sme požiadali TJ Strojár o doplne
nie odpovedí. Zaujímalo nás, koľko jednotlivcov presne navštívilo klzisko tento
rok, koľko vlani a predvlani, aby sa dal vysledovať a prípadne prognózovať vývoj
návštevnosti. Ak TJ Strojár ešte „nemôže“
určiť presný výnos z tejto sezóny, chceli
sme vedieť, aký bol vlani a predvlani, prípadne na čo sa použil. Neuspokojil nás
ani odhad počtu predaných lístkov (cca
5000), a tak sme požiadali o presnú sumu
vyčíslenú po 15. marci, keď bola ľadová
plocha otvorená posledný raz v sezóne.
Spýtali sme sa aj na sumu, ktorú TJ získala za hodinový prenájom klziska, pretože
samotný údaj o počte hodín (470) ešte
nehovorí o tom, za ktorú zo štyroch uvedených taríf bola vo väčšine prípadov
plocha prenajímaná. Keďže predseda TJ
Strojár spomína i náklady správcu – najmä v prvej sezóne, žiadali sme odpoveď
na otázku, aké náklady v súvislosti s prevádzkou klziska má na mysli.
Zahmlievanie provokuje
Namiesto odpovedí sme sa od predsedu TJ Strojár dočkali takejto reakcie:
„Svoje odpovede na otázky redakcie pokladám za dostatočné a nevidím dôvod ich
ďalej bližšie upresňovať... Nemám dôvod
ani žiadnu povinnosť v tomto smere, teda
aby sa tieto skutočnosti medializovali, takže moje odpovede pokladám za korektné.
Svoje povinnosti v zmysle zmluvy som si
voči mestu vždy plnil, a to je pre mňa priorita.“
Dôležitou informáciou je, že v budúcej sezóne sa správcovstva v zmysle novej koncepcie športu ujme príspevková
organizácia mesta AD HOC Malacky. Odporúčanie na takéto riešenie dávala finančná komisia MsZ podľa jej predsedu
J. Bullu už od roku 2007. Dôvodom bola
práve neschopnosť či neochota TJ Strojár
transparentne preukazovať výsledky hos
podárenia dosiahnuté z využívania klziska. Pozitívom prenájmu plochy mestskej
organizácii bude aj možnosť kontroly nakladania s majetkom mesta a hospodárenia s ním.
Na záver
Keby bola TJ Strojár vlastníkom ľadovej plochy, financovala by všetky náklady
na prevádzku a zabezpečovala uskladnenie zloženej plochy, nikto okrem členov TJ by nemal právo spytovať sa na tržby a ich využitie, ale je to inak. TJ Strojár
dostala nielen príležitosť, ale aj obrovskú
dôveru. Tak preto tie otázky.
TATIANA BÚBELOVÁ, foto: archív

o exkluzívny toaletný
parfum
* Today * Tomorrow
* Always * Heart

VEĽKONOČNÉ
LAHÔDKY
GENIÁLNY
DA VINCI

JARNÁ OČISTA

Ako získať
ENERGIU?

CHCETE SCHUDNÚŤ?

Teraz to vyjde!

MYLNÉ DIAGNÓZY
TAJOMNÁ CHOROBA
MLADEJ MAMIČKY

Priznanie
ZAKÁZANÉ
MILOVANIE

Poznáte svojho drahého?

PREDOHRA
HO PREZRADÍ
MAREC 2009
METRO MEDIA 0,73 € / 22 Sk

9 771336 991003
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www.modernazena.sk

VYMODLILA
SI PRSIA
SALMA HAYEK

ª Salmaa Hayek si vymodlila prsia
prsia.
ª Veľkonočné lahôdky ktorým neodoláte.
ª Urobte si jarnú očistu a získajte vitalitu
s Modernou ženou.
ª Získajte štíhlu postavu za 28 dní.
ª Tajomná choroba mladej mamičky.
ª Zakázané milovanie-pikantné
priznanie mladého muža o nevere,
ktoré vyráža dych.
ª Pútavé príbehy našich čitateľov.
Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38
e-mail: marketing@modernazena.sk
www.modernazena.sk
MH 09B1

recept pani vozárovej

Kakaová
bábovka
Spotreba:

200 g práškového cukru, 130 g
palmarínu, 2 vajcia, 1 lyžička instantnej kávy, 5 zarovnaných lyžíc kakaa,
250 g polohrubej múky, 2 lyžičky
prášku do pečiva, 6 lyžíc mlieka, 5 lyžíc umu, 30 g orechov, 50 g zavá
raných čerešní, čokoládová poleva,
strúhanka
POSTUP:

Tuk dobre vymiešame s vajcami
a práškovým cukrom. Pridáme instantnú kávu, kakao a múku s práškom do
pečiva. Do cesta zapracujeme mlieko
a um. Čerešne rozpolíme, vykôstkujeme,
zľahka pomúčime a spolu s posekanými orechmi zamiešame do cesta. Cestom naplníme pomastenú a strúhankou vysypanú bábovkovú formu. Vo
vyhriatej rúre pečieme asi 50 minút.
Po upečení bábovku vyklopíme a po
vychladnutí polejeme čokoládovou polevou.
http://www.pracazdomova.eu
MH 09 F5

http://www.chudnete.sk/jarus
MH 09 F6

http://www.pracadoma.sk/jarus
MH 09 F7

http://www.pracadoma.sk/bimbo
MH 09 F8

Krížovka
Cudzie slová začínajúce písmenom X:
- xantofolit - sľudovitý nerast;
- xeróza
- chorobná suchosť kože;
- xerofília
- suchomilnosť rastlín;
- xylofón
- bicí drevený nástroj;
- xenolit
- úlomok sopečnej horniny;
- xeróm
- zasychanie kože;
- xylóza
- drevný cukor;
- xerografia - elektrostatická tlač;
- xylometer - prístroj na určenie objemu dreva;
- xylobromid - slzný plyn;
- xylotómia - anatómia dreva;
- xeroftalmia - suchosť očnej rohovky;
- xantipa
- hašterivá, hádavá žena;
- xenokracia - nadvláda cudzincov;
- xylofágny - živiaci sa drevom;
- xenofóbia - strach z cudzincov;
- X-ray
- röntgenové žiarenie;
- xantopsia - videnie v žltej farbe;



- xoanon
- xénia

- kultová socha božstva;
- drobná humorná báseň;

VODOROVNE
A trám; rozprávková postava; americký prezident B kameňolom; odev; polomer; jednoduché obydlie; meno psieho
komisára – obrátene C pooberaj;, vidina;
ovocná záhrada; Strana maďarskej koalície; americká hotelová sieť D pripravuj;
tajnička č. 1; príslušník belgického etnika E rímskych 50; náplň cigariet; posmrtná operácia tela; indiánska stepná krava;
samohláska F osobné zámeno; tajnička
č. 2; nie po latinsky; dopravný prostriedok; obecná škola G čierny vták; komplikované vyjednávanie; obyvatelia
Arabského polostrova.
ZVISLE
1 plod podobný šípkam; poľovačka

2 umelý človek; Národná rada 3 spojka;
známy grécky koňak 4 predložka s 2. p.;
nezvyklé mužské meno 5 antiblokovací
systém automobilu; meno Brejchovej
6 domácke meno Alexandra; výrobca
áut pri Žiline 7 iba; textová skratka; označenie ruských lietadiel 8 koncovka zdrob
nenín; mesto na východnom Slovensku
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

9 súrodenec; iniciály mien hercov Maštalíra, Jariabka a Turzonovovej 10 značka kozmetiky; čudná 11 mužský hlas;
detský pozdrav; poľovnícke združenie
12 vojenská predajňa; veľký had 13 dub
po anglicky; jedno zo súčasných hudobných rádií 14 spoluhlásky v slove buk;
mienka 15 začiatok abecedy; tajnička
9

č. 3 16 jedlá dyňa; sibírsky veľtok 17 jedovatá rastlina; orgány sluchu.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o knihy Zdravé bývanie
a Staviame a obnovujeme rodinný dom,
nech pošle kupón spolu so správnymi odpoveďami do 1. 4. a zaradíme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. žakar, 2. žako, 3. žáner – sme vyžrebovali Ľubomíra Šimunu zo Záhoráckej
ulice v Malackách. Získava knihy
Zdravé bývanie a Staviame a obnovujeme rodinný dom.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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Kalendár podujatí

Náš TIP:
45. malacká hudobná jar • Vyhlásenie najlepších športovcov a športových kolektívov mesta Malacky 2008 • Oblastná výstava nemeckých ovčiakov s medzinárodnou účasťou
Otvorenie 8. cykloturistickej sezóny • Echorádio
1. 4. o 20.00 h Nikde v Afrike, dráma Nemecko, 2001, 141
min, réžia: Caroline Link, vstupné členovia: 1,30 € (39,16 Sk),
ostatní 2 € (60,25 Sk), KD, MCK
2. a 3. 4. o 19.00 h Deti noci, dráma, 80 min, ČR, vstupné
2,50 € (75,31 Sk), KD, MCK
3. 4. o 10.00 h Noc s Andersenom, Knižnica MCK, MCK
3. – 30. 4. o 8.00 h Zázraky z odpadu, výstava detských prác,
CVČ
3. 4. o 16.00 h Kraslice v CVČ, tvorivé dielne pre deti, CVČ
4. 4. o 10.00 h Noc s Andersenom, Knižnica MCK, MCK
4. a 5. 4. o 19.00 h Rocknrolla, akčná krimikom., 114 min, MP
15, vstupné 2,50 € (75,31 Sk), KD, MCK
5. 4. o 17.00 h 45. malacká hudobná jar, Cigánski diabli,
vstupné: 6 € (180,75 Sk), KD, MCK
8. 4. o 16.00 h Príbehy o zúfalčekovi, anim. roz., 100 min,
vstupné 2,50 € (75,31 Sk), KD, MCK
8. 4. o 20.00 h Andrej Rublev, dráma, vojnový, Rusko, 1969,
165 min, réžia: Andrej Tarkovskij, vstupné členovia: 1,30 €
(39,16 Sk), ostatní 2 € (60,25 Sk), KD, MCK
9. 4. o 16.00 h Príbehy o zúfalčekovi, anim. roz., 100 min,
vstupné 2,50 € (75,31 Sk), KD, MCK
15. 4. o16.00 h Kozí príbeh, anim. film, 80 min, vstupné
2,50 € (75,31 Sk), KD, MCK
15. 4. o 20.00 h Umierajúce zviera, dráma, romantický, USA,
2008, 108 min, réžia: Isabel Coixet, vstupné členovia: 1,30 €
(39,16 Sk), ostatní 2 € (60,25 Sk), KD, MCK
16. 4. Vinohrady, víno, ľudia, Galéria MCK, MCK
16. 4. o 15.00 h New Stars šou, program muzikálového štúdia, CVČ
16. 4. o 16.00 h Kozí príbeh, anim. film, 80 min, vstupné 2,50
€ (75,31 Sk), KD, MCK
16. 4. o 19.00 h Ženy, kom./dráma, 114 min, MP 12, vstupné
2,50 € (75,31Sk), KD, MCK
17. 4. o 9.00 h Zúbkove pramene – okresné kolo, súťaž
v prednese poézie a prózy, CVČ
17. 4. o 19.00 h Sněženky a machři po 25 rokoch, komédia,
104 min, ČR, vstupné 2,50 € (75,31 Sk), KD, MCK
18. 4. o 9.00 h Oblastná výstava nemeckých ovčiakov
s medzinárodnou účasťou, Kynologický klub Záhorák
18. 4. o 10.00 h Sobota na kolieskach, CVČ
18. 4. o 16.00 h Pavúčia mix šou, premiéra hudobno-zábavného programu dramatického krúžku Pavúčiky, KD, CVČ
18. 4. o 19.00 h Sněženky a machři po 25 rokoch, komédia,
104 min, ČR, vstupné 2,50 € (75,31Sk), KD, MCK
19. 4. o 9.00 h Otvorenie 8. cykloturistickej sezóny na Zá
horí – cyklojazda na Devín, trasa: MA–Plavecký Štvrtok–
–Zohor–Devínske Jazero–Devín (70 km), synagóga, SCK
Záhorák
19. 4. o 16.00 h 45. MHJ, Funny Fellows: Smelý zajko, hu
dobná rozprávka, vstupné 1,50 € (45,18 Sk), KD, MCK
19. 4. o 19.00 h Sněženky a machři po 25 rokoch, komédia,
104 min, ČR, vstupné 2,50 € (75,31 Sk), KD, MCK
19. 4. o 17.00 h 45. MHJ, klavírne trio ORFEUS, vstupné
1€ (30,12 Sk), synagóga, MCK
20. 4. o 10.00 h a o 14.00 h 45. MHJ, Stretnutie s Táliou pre MŠ
a ZŠ, Funny Fellows: Smelý zajko, hudob. rozprávka, KD, MCK
20. 4. o 19.00 h Echorádio, verejná nahrávka zábavnej relácie,
moderátori Iveta Malachovská a Štefan Skrúcaný, hostia
Magda Paveleková, Ivan Letko, Dušan Tarageľ, Robo Keiser
a Peter Meluš, vstupné 6 € (180,75Sk), KD, MCK
22. 4. o 19.00 h Divadlo na hambálku, D. Kaminka: Len ni
jakú paniku, I. generálka, KD, MCK
23. 4. o 19.00 h Divadlo na hambálku, D. Kaminka: Len ni
jakú paniku, II. generálka, KD, MCK
24. 4. o 16.00 h 7. výročie založenia MC Vánok
24. 4. Skautský plamienok, výstava v MCK, Skauting

24. 4. o 18.00 h Vyhlásenie najlepších športovcov a špor
tových kolektívov mesta Malacky 2008, komisia školstva
a sociálnych vecí, SD
24. 4. o 19.00 h Divadlo na hambálku, D. Kaminka: Len ni
jakú paniku, premiéra (na pozvánky), KD, MCK
25. 4. 2009 o 8.00 h Jarná zberateľská burza, vstupné: dospelí 0,5 € ,deti do 15 rokov zdarma v ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen.
M. R. Štefánika 7, org. Klub filatelistov ZSF 52–32, MCK, CVČ a
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
25. 4. o 19.00 h Divadlo na hambálku, D. Kaminka: Len ni
jakú paniku, Premiéra – na pozvánky, KD, MCK
26. 4. o 9.00 h Otváranie riek Dyje a Moravy k sútoku Moravy
a Dyje, trasa: MA–Moravský Sv. Ján–Hohenau–Reinhal–Břeclav–Pohansko–sútok Moravy a Dyje–Lanžhot–Kúty–MA (95
km), synagóga, SCK Záhorák
26. 4. o 15.00 h Lesné – „Hu“, športovo-hravé popoludnie,
Včelnica, CVČ
28. 4. o 19.00 h Robert Křesťan a Druhá tráva, vstupné 8 €
(241Sk), org. Mgr. Branislav Orth
29. 4. o 17.00 h Exkurzia do histórie vojenstva, Stretnutie
s históriou, Prednáška a beseda s Františkom Šimoníkom, Galéria MCK, MCK
29. 4. o 16.00 h Disaster Movie, komédia, 90 min, vstupné
2,50 € (75,31 Sk), KD, MCK
29. 4. o 20.00 h Siedme nebo, dráma, romantický, Nemecko,
2008, 98 min, réžia: Andreas Dresen, vstupné členovia: 1,30 €
(39,16 Sk), ostatní 2 € (60,25 Sk), KD, MCK
30. 4. o 19.00 h Disaster Movie, komédia, 90 min, vstupné
2,50 € (75,31 Sk), KD, MCK
Výstavy – Galéria MCK
Do 9. 4. Genezis – Klub výtvarníkov Holíča
Od 16. 4. Vinohrady, víno, ľudia (so súhlasom múzea Pezinok), otvorené Ut–Pia 9.00–17.00 h, So, Ne 14.00–17.00 h,
vstup voľný
Múzeum Michala Tillnera
Biela výšivka na krojoch, výstava z nových prírastkov múzea – stála expozícia – zbierkové predmety sú väčšinou etno
grafické, v menšej miere umelecké predmety a archiválie.
Otvorené Ut–Pia 9.00–12.00 h, 13.00–17.00 h, So–Ne 14.00–
–17.00 h; Vstupné: dospelí 0,60 €/18,07 Sk, deti 0,30 €/9,03 Sk
Vždy v stredu je pre ohlásené výpravy zo škôl. Vstup do
expozície Múzea Michala Tillnera v Malackách je ZDARMA.
Knižnica MCK
Otvorené Po–Pia 10.00–18.00h, So 10.00–13.00 h
Pravidelné aktivity MCK
Po	Tanečné štúdio Saltatrix, Štúdio mladých Divadla na
hambálku, orientálne tance
Ut Tanečné štúdio Saltatrix, anglický jazyk, Pilates
St 	Tanečné štúdio Saltatrix, Detské divadelné štúdio, AJ,
Št 	Tanečné štúdio Saltatrix, orientálne tance, Pilates, AJ,
Pi Tanečné štúdio Saltatrix, Divadlo na hambálku
Predpredaj vstupeniek na všetky podujatia je dva týždne pred
daným podujatím. Pokladnica Kultúrního domečka je otvorená
vždy hodinu pred každým kultúrnym podujatím. Vstupné na fil
mové predstavenia od 2,50 € – podľa požiadaviek filmových
spoločností. Vstupenky na kultúrne podujatia sa nerezervujú.
Vysvetlivky:
KD – Kultúrní domeček, FK – filmový klub, MCK – Mestské cen
trum kultúry, VO TJ – volejbalový oddiel Telovýchovnej jednoty,
SCK – Slovenský cykloklub, ŠH – športová hala, MSD – Mladí
sociálni demokrati, OZ – občianske zduženie, SZTP – Slovenský
zväz telesne postihnutých, SD – spoločenský dom
Kalendár podujatí spracovala TIK mesta Malacky
tel. 034/772 20 55, tik@malacky.sk, www.malacky.sk
Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať
svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, aby
dodávali informácie na nasledujúci mesiac vždy do 10. dňa prá
ve prebiehajúceho mesiaca. Zmena programu vyhradená!

Budeme v nemocnici platiť?
Do redakcie sme dostali niekoľko
podnetov od znepokojených ob
čanov, ktorí počuli o spoplatňo
vaní pobytu v malackej nemoc
nici. Obavy vyvrátila Renáta Stu
dená, manažérka marketingu
a PR spoločnosti Nemocničná,
a. s.
„Nemocnica v Malackách ponúka
od 1. marca pacientom pri hospitali
zácii možnosť výberu z viacerých alMALACKÝ HLAS
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ternatív ubytovania. Zdravotná starostlivosť je naďalej plne hradená zdravotnou poisťovňou pacienta a zavedené zmeny sa jej nijakým spôsobom netýkajú. V súčasnosti máme k dispozícii
štandardné lôžka, ktoré neprešli rekonštrukciou, a zároveň ponúkame aj
nadštandardne vybavené izby, v ktorých pobyt je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka. Nadštandardné izby
sú po kompletnej prestavbe a sú riešené a vybavené tak, aby v najvyššej mie-

re napĺňali očakávania pacientov,“ informovala R. Studená.
Všetko záleží na pacientovi
Ďalej nás zaujímalo, či je pacientovi
jasne povedané, na ktorom stupni štandardu je ubytovaný, a či od začiatku vie,
koľko za nocľah v nemocnici platí. Naša
čitateľka M. T. nás totiž upozornila, že za
štandard platila 5 € za nocľah. „V uvedenom prípade bola pacientka hospitalizovaná na štandardnej izbe s polohova-

Prihlášky
na štúdium
politológie
do 30. apríla
Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne aj v akademic
kom roku 2009/2010 otvorí exter
né štúdium politológie na svojom
detašovanom pracovisku v Malac
kách.
Ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz ponúka záujemcom s ukončeným
stredoškolským vzdelaním možnosť bakalárskeho štúdia, ktoré je spoplatnené
sumou 790 € za rok. Študenti budú prijatí bez prijímacích pohovorov podľa
študijného priemeru. Univerzita však
uprednostní tých, ktorí vykonali maturitnú skúšku z náuky o spoločnosti (do
známky chválitebný) a z dejepisu (do
známky chválitebný).
Základnou podmienkou prijatia na
magisterské štúdium v študijnom pro
grame Politológia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske).
absolventi bakalárskeho štúdia v dennej
aj externej forme v iných študijných
programoch absolvujú prijímaciu skúšku z predmetov dejiny politického myslenia a teória politiky. Externá forma magisterského štúdia je spoplatnená sumou 1160 € za rok. V 1. kole si možno
podať prihlášku do 30. apríla a v 2. kole
do 20. augusta 2009.

blahoželáme

Anton Pašteka strávil ako pedagóg za katedrou viac ako 30 rokov. Je
aktívny v organizovaní mimoškolskej
činnosti aj ako poslanec MsZ. Tento
vášnivý filatelista a numizmatik je
predsedom Klubu filatelistov ZSF
52–32 a za svoju aktívnu činnosť je
ocenený Zlatým odznakom ZSF. Pôsobí síce mladšie, ale 10. 3. oslávil
60. narodeniny. K výročiu mu srdečne blahoželá a praje pevné zdravie
a lásku výbor klubu. Tónko, nech Ti
doma zo dňa na deň rastie láska, blaho, pokoj a neskonale veľké šťastie!
K blahoželaniu sa pripája aj redakcia.
Judita Ritomská
oslávila 24. 3. okrúhle
jubileum – 75. narodeniny. K sviatku srdečne blahoželajú
manžel Pavol, dcéra
Ľubica a syn Igor s rodinami. Babku bozkávajú vnučky Veronika s Kristínkou a pravnúčik Mário.
25. 3. oslavuje 65 rokov Milan Juriga.
Všetko najlepšie
a hlavne pevné zdravie mu prajú manželka, deti s rodinami
a vnúčatá.
Spoločenská kronika
od 2. 3. do 16. 3.
VÍTAME MEDZI NAMI:
Samuel Horňák, nar. 21. 2.

-red-

CVeČko pozýva
na jarnú burzu
HRAČIEK A DETSKÝCH KNÍH, ktorá
sa uskutoční v sobotu 28. 3. od 10.00
h do 13.00 h v CVČ.
Prekonajte jarnú únavu a príďte si vybrať z jedinečnej ponuky za super
ceny!
ZÁUJEMCOVIA O PREDAJ
sa môžu zaregistrovať do 25. 3.
v CVČ alebo na tel. č. 034/772 22 28.
Príchod predávajúcich a rozklada
nie tovaru je o 9.30 h.
PoĎAKOVANIE
,,,,odišla ticho,
nečakane ,,,
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým,
ktorí sa prišli rozlúčiť
14. 3. s našou drahou
manželkou, mamičkou, starou mamou a svokrou Máriou Vinceo
vou. Ďakujeme za úprimné prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste
chceli zmierniť náš hlboký žiaľ. Manžel Ivan, syn Ivan s deťmi a dcéra Denisa s rodinou.

teľnou posteľou a TV, čo je najnižšia forma nadštandardu. Všetky zrekonštruované izby sú nadštandardné a rozdelené do piatich typov, pričom najnižší
typ z nadštandardu je práve štandardná
izba s polohovateľnou posteľou a TV,“
vysvetlila R. Studená. Zaujímal nás aj
počet štandardných lôžok v nemocnici.
„Z celkového počtu je v súčasnosti 50 %
akútnych lôžok a druhú polovicu tvoria
nadštandardné izby, prostredníctvom
ktorých majú pacienti možnosť vybrať
si mieru komfortu, ktorý im najviac vyhovuje,“ tvrdí R. Studená.
SIMONA ŠÍPOVÁ

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Anton Uhrinec, Malacky,
*1928; Mária Drugdová, Veľké
Leváre, *1930; Štefánia Garajová, Kostolište, *1924; Teofil Kordoš,
Plavecké Podhradie, *1935; Magdaléna Vachajová, Malacky, *1922; Karol
Jurovatý, Malacky, *1958
SpomienkY
S láskou v srdci sme
si 17. 3. pripomenuli
10. výročie úmrtia
nášho milovaného
manžela a otca Jo
zefa Kovaľa. Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Vlasta
a dcéry Daška a Andrea.
Cestičku na cintoríne
sme už ušliapali, hrob
Tvoj kvetinami obsypali, slzami poliali
a návratu Tvojho sme
sa nedočkali.
21. marca sme si s láskou a veľkým bôľom v srdci pripomenuli 1. výročie úmrtia našej drahej
Ruženky Blechovej. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina
24. 3. uplynulo 21 rokov od chvíle, čo nás
vo veku 50 rokov náh
le opustil manžel,
otec, starý otec, krstný, brat a švagor
František Kleine
dler. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou na neho
spomínajú manželka Mária, syn Jozef,
Ladislav, František s manželkou, Jaroslav s manželkou, 6 vnúčat a ostatná
rodina. To, že sa rana zahojí, je klamné
zdanie, v srdci nám bolesť zostáva
aj tiché spomínanie. Smútiaca rodina.



ŠPORT • OZNAMY

Strojár chce vlastnú
športovú halu
Koncepciu rozvoja športu v Malackách, ktorá bola na návrh poslanca Branislava Ortha stiahnutá z programu decembrového zasadnutia MsZ, prezentoval na zasadnutí MsZ 12. marca Vladimír Mihočko. Podľa predkladateľa koncepcia zachytáva súčasný stav a dáva podnety na skvalitnenie a zefektívnenie využívania i financovania športových zariadení v meste. Komisia,
z dielne ktorej vyšiel návrh koncepcie, sa inšpirovala správou športových
zariadení v porovnateľných mestách: Senici, Pezinku a Skalici. Poslanci sa
zaujímali o využívanie vonkajších športových areálov škôl. Prítomní riaditelia základných škôl ponúkli na rekreačný účel športoviská ZŠ Záhorácka
95 a ZŠ Štúrova ul.

Volejbalistov čakajú
súboje o 5.–8. miesto.

EXTRALIGA VOLEJBALISTOV – TRETIE ZÁPASY
ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF

Play-offový telegram
Humenčania po dvoch hladkých
víťazstvách 3:0 Záhorákov podcenili
a v prvom sete pôsobili veľmi nekoncentrovane. Hostia to využili na zisk
prvého setu, v ktorom navyše nekazili.
Druhý a tretí už jasne vyzneli v pro-

spech domácich. Vo štvrtom sa sú
peri ťahali do 18:18, koncovku a postup do semifinále si však majster
ustrážil.
Strojárov tak čakajú súboje
o 5.–8.miesto, najskôr malé semifinále

Podľa poslanca B. Ortha nebola koncepcia pred predložením mestskému zastupiteľstvu prerokovaná so športovými
organizáciami. Preto navrhol v decembri
jej stiahnutie z programu MsZ. V januári
a februári sa uskutočnili rokovania primátora mesta so športovcami. Po vysvet
lení zámeru koncepcie a dohodnutí podmienok možno podľa poslanca Ortha už
o koncepcii rokovať. V zaslanom stanovisku TJ Strojár deklarovala vôľu dohodnúť sa s mestom v záujme rozvoja športu

Čo vyplýva z koncepcie pre mesto

na dva hrané zápasy s neúspešnejším
tímom z dvojice Nitra–Zvolen.
Najbližšie zápasy:
Sobota 4. 4. Malacky–Nitra/Zvolen
(18.00 v ŠH Malina)
Zdroj: SVF, Denník Šport

• do 31. decembra ukončí zmluvné vzťahy na prenájom futbalového štadióna
s ŠK Malacky a zmluvné vzťahy na prenájom objektov v športovom areáli v Zámockom parku, vykoná inventarizáciu a od 1. januára 2010 prevedie areál do správy príspevkovej organizácie AD HOC;
• prehodnotí zmluvné vzťahy so spoločnosťou Matrix, a. s., týkajúce sa prenájmu
stolnotenisovej herne;
• ukončí zmluvné vzťahy s TJ Strojár o prevádzkovaní umelej ľadovej plochy; v novej zimnej sezóne 2009–2010 bude prevádzkovateľom klziska AD HOC, p. o. m.

Filatelisti oslavujú 80 rokov
Klub filatelistov ZSF 52–32 patrí
medzi desať najstarších na Slovensku. Vznikol ako Club filatelistov
v Malackách, prvým predsedom
bol Jozef Peťko. Aktívna činnosť
klubu zanikla v roku 1939. K  jej
obnoveniu prišlo v roku 1944. Pod
vedením profesora gymnázia,
františkána a historika Vševlada
Gajdoša vznikol nový výbor obnoveného klubu. V roku 1945 mal 45
členov. Ich počet sa však znižoval
a opätovne prišlo k prerušeniu činnosti. Po tretíkrát bola činnosť obnovená v roku 1965 a trvá dodnes.
Najvyšší počet členov v novodobej
histórii bol 43, v súčasnosti je 22
členov, z toho len 15 je registrovaných v ZSF.

Osobnosť klubu
14. apríla 1965 si filatelisti za svojho
predsedu zvolili Pavla Hallona. Najznámejšie sú jeho zbierky slovenských, poľských a estónskych známok. Na svetových výstavách v roku 1973 v Poznani

a v Prahe 1978 za svoj špecializovaný exponát poľských známok získal veľkú
striebornú medailu.
Za exponát Poštová história Záhoria
v 17. až 19. storočí obdržal pozlátenú
medailu na svetovej výstave v Prahe, veľké pozlátené medaily na svetových výstavách v Miláne, Madride, Bruseli, Soule
a naposledy v roku 2003 v Bangkoku.
P. Hallon sa zúčastnil ako juryman na
23 výstavách doma i v zahraničí. Do rôznych časopisov napísal vyše 500 odborných a informatívnych článkov. Klub
vydal dve vydania jeho publikácie Poštovníctvo na Záhorí. Tretie vydanie vyšlo
v roku 1988 v edícii Filatelistické state
ZSF ako jej 24. zväzok. Autor za ňu získal
na svetovej výstave PRAGA 1988 striebornú plaketu v triede odbornej literatúry. Okrem toho bol odmenený medailou
Poľského zväzu filatelistov za články propagujúce poľské známky a dostal Pamätnú medailu Ukrajinského zväzu filatelistov. Stal sa tiež laureátom Ceny ZSF.
Na záver roka 2003 ho vymenil Anton
Pašteka.

Klub je stále aktívny
Za výsledky v súťažiach o Pohár a Tanier aktivity dostal klub päťkrát diplom

NAJ

Inaugurácia celiny v septembri 2006

Anketový lístok

Športovec (meno a priezvisko, klub, kategória)

vyhlasuje anketu

NAJ

obľúbenejší
športovec
a kolektív
roka 2008

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Kolektív (názov klubu, kategória)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Hlasujúci (meno a priezvisko, adresa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Hlas môžete dať športovcovi alebo športovému kolektívu Malaciek, ktorý je vám najsympatickejší, resp. výkony koho oceňujete v rám
ci malackého športu a reprezentácie Malaciek. Vystrihnite anketový lístok a do 17. apríla ho pošlite na adresu redakcie, prineste osob
ne do klientskeho centra MsÚ M. Jurdákovej alebo vhoďte do schránky mestských médií pri schodisku do MsÚ. Spomedzi tých, ktorí sa
do ankety zapoja, bude vyžrebovaných desať šťastlivcov – výhercov vecných cien.

✃



v Malackách. Pre Strojár je prioritou vy
budovanie vlastných športovísk – TJ chce
vybudovať do roku 2015 vlastnú športovú halu a tenisové kurty. Celý projekt
chce financovať z vlastných zdrojov.
V pripomienkach ku koncepcii Telovýchovná jednota žiada stanoviť jasné kritériá rozdeľovania dotácií na šport zo
strany mesta i poverenie kontaktnej osoby na MsÚ na oblasť športu. Poslanci
koncepciu rozvoja športu a správy športových zariadení schválili.
-ipo-

I. stupňa, trikrát II. stupňa aj III. stupňa
a trikrát čestné uznanie. Počas svojej
existencie zabezpečil pre malackú poštu

7 príležitostných pečiatok, vydanie troch
oficiálnych korešpondenčných lístkov
a viacero neoficiálnych prítlačí na rôzne
celiny. Oslavy 70. výročia boli obohatené
o účasť prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu a do filatelistickej histórie
najviac vstúpila po Prahe a Brne tretia
holubia pošta v Československu na trase
Malacky – Vysoká pri Morave. Filatelisti
sa angažovali do osláv 800. výročia prvej
písomnej zmienky o Malackách, keď zorganizovali cyklistickú poštu na trase Malacky–Bratislava a späť. Na záver roka vydali prítlač na korešpondenčnom lístku
k Adventným Malackám. V roku 2007
zorganizovali pri príležitosti cyklistických
pretekov Okolo Slovenska vydanie korešpondenčného lístka s prítlačou a používanie príležitostného kašetu na mieste podujatia. Ich autorom je Jaroslav
Freund, člen klubu. V spolupráci so Slovenskou poštou a Obecným úradom

v Jablonovom inaugurovali poštovú
známku Umenie – Želibský v Jablonovom. V roku 2008 zorganizovali v rámci
25. ročníka cestného behu Malacká desiatka bežeckú poštu, kde zásielky prepravili z miesta pretekov na poštu bežci.
Minulý rok usporiadali zberateľskú burzu v Zohore, ktorá bude mať v júni pokračovanie. V súčasnosti pri klube filatelistov pracuje pod vedením Františka
Gelingera krúžok mladých filatelistov,
v ktorom je 7 členov.
Výstavy a výhry
Ako posledné sa objavili na výstavách
zbierky A. Pašteku Československá letecká pošta a Dušana Pavlíka Poľovníctvo
na Záhorí. Od roku 2003 klub organizuje
na jar a jeseň zberateľské burzy všetkých
zberateľských odborov. Členom klubu
bolo udelených 26 čestných odznakov
ZSF. Klub usporiadal tri súťažné výstavy
- Záhorie 1975, 1980 a 2004. Na prvej
z nich bolo 42, na druhej 38 a na tretej
55 exponátov. Posledná výstava bola súčasťou osláv 75. výročia klubu filatelistov. V roku 2003 klub uskutočnil propagačnú výstavu poštových známok, ktorej sa zúčastnilo 14 exponátov členov
klubu i krúžku mladých filatelistov. Na
prvých súťažných výstavách figurovala
i klubová zbierka Vývoj poštovníctva na
Záhorí. Členovia klubu vybudovali postupne zbierky, ktoré sa zúčastnili viacerých výstav . Postupne získali okolo
180 medailí.
Oslavy sa blížia
Na 25. apríla sú pripravené oslavy výročia klubu. V dopoludňajších hodinách
sa v priestoroch ŠJ ZŠ Dr. J. Dérera uskutoční Jarná zberateľská burza pre všetky
zberateľské odbory. Vstupné je 0,50 €,
mládež vstup zdarma. Oficiálna časť
osláv sa uskutoční poobede v priestoroch Spoločenského domu MCK. Na poš
te Malacky 1 sa bude v tento deň používať príležitostná pečiatka k jubileu a záujemcovia si na burze budú môcť zakúpiť
korešpondenčný lístok s prítlačou k 80.
výročiu založenia klubu v Malackách.
ANTON PAŠTEKA
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