
Malacky sa do Odkazu pre sta
rostu zapojili začiatkom roka 2016. 
Keďže išlo o  akýsi „rozbehový rok”, 
prvýkrát sme boli hodnotení za rok 
2017 a  hneď v oboch kategó riách 
to bolo víťazstvo. Odvtedy sme bo

li vždy nielenže medzi najlepšími, 
ale priamo najlepší. Veď posúďte 
sami: rok 2017 – najlepší v komuni

kácii s obyvateľmi aj v  riešení pod
netov, rok 2018 – najlepší v komuni
kácii, tretí v riešení podnetov. V ro
koch 2019 a  2020 jednoznačne 
pr ví v  oboch rebríčkoch. „Odkaz 
pre sta rostu vnímame ako veľ mi sil-
ný ná stroj na komunikáciu me dzi 
obyva teľmi a zamestnancami mes ta 
a tak aj k nemu pristupujeme – s veľ- 

kou vážnosťou. Vďaka podnetom ve-
rejnosti boli identifikované a  odstrá-
nené už stovky problémov, ktoré sa 
v meste priebežne objavujú,” hovorí 
viceprimátor Malaciek Milan On
drovič, ktorý ocenenia za rok 2020 
osobne preberal. Symbolickú cenu 
za prácu s Odkazom pre starostu – 
Zlaté vedro – udeľuje mimovládna 
organizácia Inštitút pre dobre spra
vovanú spoločnosť. „Tento rok sme 
obhájili pr vé miesta v hodnotení 170 
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Hoci ministerstvo tvrdí, že žiadna 
nemocnica sa rušiť nebude, Malacky 
zásadne nesúhlasia s doterajším po
stupom. 

„Vnímam, že štát chce reagovať na  
nedostatok zdravotníckeho personá -
lu,a  jedným z  krokov je reforma ne-

 Hrozí malackej 
 nemocnici zánik?

vláda Slovenskej republiky schválila reformu zdravotníctva, v rámci 
ktorej sa majú nemocnice rozdeliť do piatich kategórií. Hoci oficiálne 
zoznamy ešte ministerstvo zdravotníctva nezverejnilo, v médiách už 
kolujú informácie, že reforma sa dotkne aj nemocnice v Malackách. 
údajne by sa mala dostať do poslednej kategórie, čo by znamena-
lo zmenu na doliečovacie a rehabilitačné zariadenie. Podľa rezortu 
zdravotníctva reforma prinesie menej zbytočných úmrtí, viac zachrá-
nených životov a kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkov.

Pokračovanie na strane 2

Zber veľko-
objemového
odpadu
I. obvod – sobota 9. októbra
II. obvod – sobota 16. októbra
III. obvod – sobota 23. októbra
Iv. obvod – sobota 30. októbra

Podrobnejšie informácie na strane 3

 Odkaz pre starostu: Malacky
všimli ste si nejaký nedostatok vo verejnom priestore? Môže ísť o poškodenú detskú preliezačku, smetný 
kôš či lavičku, prípadne výtlk na ceste alebo preplnený kontajner. všetky svoje postrehy môžete adreso-
vať mestu cez portál odkaz pre starostu. nemožné na počkanie, zázraky do troch dní – také jednoduché 
to rozhodne nie je, ale zodpovední pracovníci mesta robia maximum pre to, aby sa nedostatky odstránili 
čo najskôr. Aj vďaka tomu sme v hodnotení práce s  odkazom pre starostu veľmi úspešní a každoročne 
sme na čele hodnotených samospráv. Tradícia pokračuje, pretože v nedávnom rebríčku za minulý rok sme  
opäť vyhrali obe kategórie medzi samosprávami do 20-tisíc obyvateľov, a  to hodnotenie komunikácie 
s obyvateľmi a hodnotenie riešenia podnetov.

valcujú konkurenciu

Zastupiteľstvo 
v septembri

Septembrovému mestskému 
zastupiteľstvu dominovali eko-
nomické témy. okrem prevo-
dov a  zmlúv poslanci schválili 
štyri všeobecne záväzné naria-
denia (vZn), dve správy z vyko-
naných kontrol, čerpanie roz-
počtu mesta k 30. júnu a súhla-
sili s umiestnením a realizáciou 
cyklotrasy Píla – Zámocký park. 
najbližšie MsZ bude v  ponde-
lok 11. októbra o 15.00 h. 

Pokračovanie na strane 2

Pokračovanie na strane 2

očkovanie
a testovanie

Vakcinačné centrum v  zdravot
nom stredisku za Billou už skončilo 
svoju činnosť. Za 51 očko vacích dní  
podali 12 850 dávok. Ako jedno z má
la vak cinačných centier podávali tri 
rôzne vakcíny – Comirnaty (Pfizer), 
Vaxzevria (AstraZeneca) a Janssen 
(Johnon&Johnson). 

V Malackách sa ešte stále očkuje 
v nemocnici každú stredu od 8.00 do 
14.00 h. Podrobnejšie informácie na 
www.nemocnicamalacky.sk, časť 
PRE PACIEnTov – AkTUALITY. 

Testovanie na Covid19 funguje 
v bývalej budove MsÚ na Radlinské
ho a v nemocnici. Informácie: 
www.testovanie.malacky.sk alebo 
www.medirex.sk/vysetrenia.

-red-

Správa
Tento úvodník mal byť pôvodne 

o  niečom inom, ale po tom, čo som 
videla film Správa, nemôžem inak. 
Je to príbeh dvoch hrdinov, Slová-
kov Alfréda Wetzlera a  Waltera Ro-
senberga (neskôr si zmenil meno 
na Rudolf Vrba), ktorým sa podarilo 
v  apríli 1944 utiecť z  Osvienčimu. Po 
dvoch týždňoch namáhavej i  nebez-
pečnej cesty pešo cez lesy dorazili do 
Žiliny, kde napísali správu o nacistic-
kých zverstvách. Ťažká téma, výbor - 
né herecké výkony a  vynikajúca ka-
mera. Vo filme hrá aj Malačan Mi - 
chal Režný a  kulisy koncentráku 
vznikli v ne ďalekom Lábe.

Správa zobrazuje zlo v  tej najkru-
tejšej a najodpornejšej podobe. A my 
sa takmer 80 rokov po vojne stále pý-
tame, ako je možné, že svet niečo také 
dopustil? Ako to, že si niekto prisvojil 
právo vládnuť nad iným človekom 
a rozhodovať o jeho živote a smrti?

Keď sa v  roku 2012 pýtali stredo-
školáci vtedajšej premiérky Ivety Ra-
dičovej, ako môžu oni sami zabrániť 
opakovaniu histórie, odpovedala im:  
„Vymažte si z facebooku všetkých, 
ktorí šíria nenávisť, netoleranciu,  
zlo a  klamstvá.” Prorocké slová 
spred deviatich rokov. Vtedy sme ešte 
netušili, koľko zloby vyplavia sociálne 
siete. Začalo sa to plíživo, dnes je vo 
verejnom priestore plno urážok, zo-
smiešňovania  a povyšovania sa nad 
druhých.

Film sa začína citátom filozofa  
G. Santayanu: „Tí, čo sa nepamä tajú 
na minulosť, sú odsúdení na to, 
aby ju prežili znova.” Preto je Sprá- 
va  predovšetkým správou o  nás.

Ľ. Pilzová 
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samospráv, či už v komunikácii s oby-
vateľmi, alebo v úspešnosti odstraňo-
vania podnetov. Veľmi si tento úspech 
vážim. Ďakujem našim obyvateľom 
za pomoc pri údržbe Malaciek a všet-
kým zamestnancom mesta, ktorí sa 
podieľajú na jeho spravovaní,” dodal 
viceprimátor.

Ako to funguje?
Odkaz pre starostu existuje vo  

forme webstránky a  mobilnej ap
likácie. Podnet, ktorý upozorňuje na 
nedostatky vo verejnom prie store, 
môže poslať každý obyvateľ mesta. 
Treba k nemu pripojiť názov, stručný 
opis, adresu a fotografiu. Neprípust
né sú vulgarizmy a  osobné útoky 
voči konkrétnym ľuďom. „Ako admi-
nistrátor mesta sa snažím udržiavať 
podnety živé, prinášať aktualizácie 
o riešení a zabezpečiť ich skoré vy-
riešenie. Veľmi nápomocní sú nielen 
kolegovia z  mestského úradu, ale aj 
pracovníci komunálnej spoločnosti 
Tekos,“ vysvetľuje podstatu svojej 

práce zamestnanec mesta Matúš 
Gelinger. Priznáva však, že riešenie 
podnetov sprevádzajú aj kompli
kácie: „Niektoré si vyžadujú rozsiah-
le stavebné práce a vysoké investície. 
Zapracovaním týchto finančne a pro-
jekčne náročných podnetov do plánu 
realizácie sa zaoberá Útvar strategic-
kého rozvoja a Útvar výstavby a život-
ného prostredia. Takisto sa stáva, že 
sa podnety netýkajú iba samosprávy, 
ale iných subjektov. Vtedy riešenie 
trvá dlhšie.“ 

vyriešené stovky podnetov
Keď sa Malacky 1. februára 2016 

pripojili, boli jubilejnou 100. samo

správou v Odkaze pre starostu, dnes 
ich je zapojených už 170. Za takmer 
5 rokov sme vyriešili 1451 podnetov 
a iba 30 je označených ako nerieše
né (čo ale neznamená, že sa na nich 
nepracuje). Najviac pripomienok od 
verejnosti v Malackách sa každoroč
ne týka ciest a  chodníkov, zelene 
a  životného prostredia, dopravné
ho značenia, mestského mobiliáru 
a verejného poriadku.

Text: Ľ. Pilzová, foto: Inštitút 
pre dobre spravovanú spoločnosť

Zastupiteľstvo 
v septembri

VZN o podmienkach prevádzko va
nia hazardných hier ustanovuje 12 dní  
v roku 2022, keď sa v meste zakazuje  
prevádzkovať hazardné hry. Sú to  
1. január (Deň vzniku SR), 6. janu-
ár (Zjavenie Pána, Traja králi), 17. apríl 
(veľkonočná nedeľa), 18. apríl (veľ-
konočný pondelok), 1. máj (Sviatok 
práce), 8. máj (Deň ví ťazstva nad fa
šizmom), 1. septem ber  (Deň Ústa 
vy), 15. september  (Sviatok Sedem
bolestnej Panny Márie), 1. no vember 
(Sviatok všetkých svätých) 2. novem - 
ber (Pamiatka zosnulých), 17. novem - 
ber (Deň boja za slobodu a demokra
ciu) a 26. december (Druhý sviatok 
vianočný).  Zákon okrem toho celo-
štátne zakazuje prevádz kovanie 
hazardných hier na veľ ký piatok, 
24. decembra a 25. de cembra.
Poslanci tiež vyslovili súhlas s umiest
nením a  realizáciou cyklo trasy Píla– 
 – Zámocký park v dĺžke 218 metrov. 
Keďže projekt sa plánuje na pozem
koch v  správe Slovenského pozem
kového fondu, jeho súhlasné stano
visko k  stavbe cyklotrasy je možné 
iba po preložení súhlasu zastupiteľ
stva.             -lp-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Dokončenie zo strany 1

mocničnej siete. Zároveň ale pova-
žujem za zarážajúce, že v médiách sa 
objavili akési neformálne zoznamy –  
bez toho, aby s  nami ministerstvo 
zdravotníctva akoukoľvek formou ko - 
munikovalo. Preto v  krátkom čase 
oča kávam, že nás bude rezort kontak-
tovať, aby verejnosti vysvetlil svoje 
dô vody a  podloženými argu mentmi 
pre svedčil, že pre 60-tisíc oby vateľov 
nášho regiónu sa nezhor ší dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti,” skonštato
val primátor Malaciek Juraj Říha. 
Keď že je záro veň krajským poslan
com, na ostatnom zasadnutí zastu
piteľstva BSK požiadal vedenie kraja 
o  jasné vy jadrenie názoru k  pripra
vovaným zmenám.

V  prípade, ak by sa nemocnica 
v Malackách transformovala na do

liečovacie a  rehabilitačné zariade
nie, najbližšia nemocnica pre región 
dolného Záhoria bude v  Bratislave. 

Primátor Malaciek upozorňuje na ri
ziko horšej dostupnosti zdravotnej 
starostlivosti: „Jedným z kritérií refor-

my siete nemocníc je dojazd do 30 mi-
nút, čo Malacky možno spĺňajú, avšak  
niektoré obce nášho okresu určite nie.”

Okrem návrhu na reformu siete 
nemocníc vláda schválila aj výmenu 
na poste štátneho tajomníka minis
terstva zdravotníctva. Od piatku 1. ok 
 tóbra je ním profesor Róbert Babeľa.

„Blahoželám pánovi profesorovi 
k  novej pracovnej pozícii. Keďže zho-
dou okolností býva v  Malackách a  je 
aj členom komisie pre vzdelávanie pri  
našom mestskom zastupiteľstve, ve-
rím, že mu budúcnosť malackej ne-
mocnice nie je ľahostajná,” vyhlásil  
J. Říha. Ako nám primátor ďalej po
tvrdil, samospráva Malaciek chce po 
 zvať zástupcu ministerstva na naj
bližšie rokovanie mestského zastu
pi teľstva.
Text: Ľ. Pilzová, foto: nemocničná, a. s. 

 Hrozí malackej  nemocnici zánik?
Dokončenie zo strany 1

Malacky začali na PHSR pracovať 
počas tohto leta. Pod gesciou vede
nia mesta sa stretávajú pracovné 
sku piny pre päť základných oblastí:

•  udržateľná mobilita a technic-
ká infraštruktúra 

•  zdravotná a sociálna starost-
livosť

•  životné prostredie

•  školstvo a šport
•  cestovný ruch, kultúra a krea-

tívny priemysel

Členovia jednotlivých pracovných 
skupín analyzujú a pomenúvajú zá
kladné problémy mesta, napríklad 
v  oblasti mobility to je prehustená 
doprava (vrátane tranzitu cez cen

trum mesta), nevyhovujúci technic
ký stav ciest či úrovňové križovatky 
železnice s  cestami. Zdravotníctvo 
tr pí predovšetkým nedostatkom  
pe diatrov a vysokým vekom pracujú
cich lekárov, situáciu v sociálnej ob
lasti komplikuje nedostatok nájom
ných bytov, nedostatok opatrovate
liek, nedostatočná kapacita pobyto
vých zariadení a  chýbajúce služby 
pre rodiny s  deťmi so špeciálnymi 
potrebami. V oblasti životného pros
tredia je problémom veľké množstvo 
komunálneho odpadu, nedostatoč
né triedenie či vysoká energetická 
náročnosť budov.

Program hospodárskeho a sociál

neho rozvoja nielenže pomenúva 
smer a priority rozvoja mesta, ale 
uvádza aj spôsoby riešenia existu
júcich problémov. Zároveň slúži ako 
podklad na uchádzanie sa o  exter
né zdroje – to znamená, že ak bude 
mesto v budúcnosti podávať žiadosť 
o dotáciu zo štátneho rozpočtu ale
bo z eurofondov, svoju žiadosť pod
porí aj argumentom, že príslušný 
projekt sa nachádza aj v PHSR Mala
ciek.

Z rokovania pracovných skupín 
vzíde spoločný návrh PHSR 2022–
–2030. O  jeho definitívnej podobe 
rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Ľ. Pilzová

Ako sa budú Malacky meniť počas najbližších rokov a ako budú vy-
zerať v roku 2030? Čo treba urobiť pre zlepšenie dopravy, pre kva-
litu životného prostredia, pre dostupnú zdravotnú či sociálnu sta-
rostlivosť? odpoveď na tieto otázky dá Program hospodárskeho  
a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022–2030, ktorý v tom-
to období vzniká. Ide o základný strategický dokument, ktorý spolu 
s územným plánom definuje priority rozvoja mesta.

vzniká Program hospodárskeho 
 a sociálneho rozvoja 2022–2030

 Odkaz pre starostu: Malacky
valcujú konkurenciu

Matúš Gelinger, Milan Ondrovič a Jana Bačová prevzali ocenenie za mesto Malacky.

Dokončenie zo strany 1

• komunikácia: 
  1. Malacky
  2. Dolný Kubín 
  3. KošiceKrásna
• riešenie podnetov:
  1. Malacky 
  2. Púchov
  3. Handlová

Rok 2017: 
   komunikácia 1.
   riešenie podnetov 1. 
Rok 2018: 
   komunikácia 1.
   riešenie podnetov 3.
Rok 2019: 
   komunikácia 1.
   riešenie podnetov 1. 

Rok 2020 – samosprávy 
do 20-tisíc obyvateľov
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V rámci jednotlivých obvodov sú 
určené miesta, kde sa pristavia veľ
kokapacitné kontajnery, do ktorých 
môžu obyvatelia vyniesť odpad. Ak 
ich nebude možné z  akéhokoľvek 
dô vodu pristaviť na určených mie
stach, nájdete ich na najbližšom 
možnom mieste.

Veľkokapacitné kontajnery slúžia 
výlučne obyvateľom Malaciek (fyzic
kým osobám) na ich objemný od
pad z domácností. Nie sú určené pre 
podnikateľov, aby sa zbavovali odpa
du v rámci svojich podnikateľských 
aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

do veľkoobjemových kontajnerov 
PATRí:

nábytok rozbitý na dosky, kober
ce, matrace a odpad, ktorý nepatrí 
do komunálneho odpadu ani do se
parovaného zberu.

do veľkoobjemových kontajnerov 
nEPATRí:

elektroodpad, pneumatiky, ba
térie a akumulátory, stavebný od
pad, nebezpečný odpad (farby, oleje  
a pod.). Nepatria sem ani konáre  
a iný biologicky rozložiteľný odbad.

Elektroodpad 
sa môže voziť na zberný dvor Par

tizánska celoročne a zadarmo. Aj veľ

koobjemový odpad sa môže voziť 
celoročne na zberné dvory.

Pristavené 
kontajnery

• Pezinská (pred kasárňami)
• Dielenská (pri odbočke na bazár)
•  Partizánska – Zámocká (križovatka 

pod nadjazdom)
•  Partizánska (vnútroblok pri stojisku 

kontajnerov)
• Hviezdoslavova (pri Agre)
• Hviezdoslavova (pri Mototechne)
• Družstevná (pri mlyne)
•  Záhorácka (pri záložni, stojisko kon

tajnerov)
• Jána Kollára (pri koľajniciach)
• Vajanského (pri koľajniciach)
•  križovatka Kukučínova – Mansueta 

Olšovského
•  Mansueta Olšovského (na konci, pri 

záhradách)
• Kukučínova (pri vodároch)
• záhradkárska osada Prídavky
• Ul. 1. mája 35
• roh Ul. 1. mája – Pribinova
• roh Ul. 1. mája – M. Rázusa

Ulice I. obvodu: 
Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučí-
nova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribino-

va, Mansueta Olšovského, Nová, Va-
janského, Sládkovičova, Jána Kollára, 
Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdosla-
vova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, 
Partizánska, Radlinského, Zámocká, 
Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Br-
nianska, Mierové námestie, Priemysel-
ná, Sasinkova.

II. obvod, 16. október
•  Nádražná – Štefana Čulena – Pavla 

Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)
•  križovatka Petra Jilemnického – 

Ľuda Zúbka
• Kozia (ubytovňa Agra)
•  Jána Hollého – druhá časť Martina 

Benku
•  Cesta mládeže – Veľkomoravská 
•  Cesta mládeže (modrý činžiak pri 

ceste)
•  križovatka Svätoplukova – Jána Hol

lého
•  križovatka Vlastenecká – Príjazdná
•  križovatka Bernolákova – Veľkomo

ravská (trafostanica)

Ulice II. obvodu:
Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Ku-
čeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, 
Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka 
Nešpora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga 
Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta 
Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, 
Mojmírova, Rastislavova, Svätoplu-
kova, Vlastenecká, Robotnícka, Budo-

vateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, 
Já na Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra 
Ji  lemnického, Štefana Čulena, Pavla 
Bla hu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, 
Bernolákova, Šikmá.

• Vinohrádok
•  gen. M. R. Štefánika – jasle, veterinár
•  gen. M. R. Štefánika – zastávka Taba  

rín
•  Stupavská – bývalé Zberné suroviny
•  trafostanica pri Betánii
•  Michala Tillnera 5219/19 – parkovis

ko
•  Štúrova – detské ihrisko a škola
•  Štúrova – pri potoku
•  križovatka Štúrova – Boreckého –  

L. Novomeského
•  trafostanica V. Clementisa – Jozefa 

Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
•  Kalista Orgoňa – parkovisko
•  križovatka Jánošíkova – Príjazdná
•  križovatka Záhradná – Stromová – 

Olšiny
•  križovatka Gaštanová pri Hobbi

Ulice III. obvodu:
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, 
Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromo-
vá, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Bo-
reckého, L. Novomeského, Jánošíkova, 
V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa 
Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša 
Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista 
Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. 
Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, 
Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, zá-
hradkárska osada Olšiny. 

•  Záhradná – Jesenského – Dubov
ského (pri detskom ihrisku)

•  Sadová (pod lesom)
•  Dubovského (bytovky Vojenských 

lesov)
•  križovatka Rakárenská – Táborisko
•  Na majeri – parkovisko pri Vojen

ských lesoch 
•  križovatka Rakárenská – Duklian

skych hrdinov
•  križovatka Tichá – Duklianskych hr

dinov
•  Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fy

topharme)
•  križovatka Oslobodenia – Legionár

ska
•  križovatka Rudolfa Dilonga – Nad 

výhonom
•  križovatka Hurbanova – Lesná – Bo

ženy Nemcovej
•  križovatka Hurbanova – Janka Kráľa
•  križovatka Hurbanova – Hlboká
•  križovatka Písniky – Džbankáreň
•  križovatka Džbankáreň – Vysoká – 

Hlboká
•  križovatka Hodžova – Hlboká

Ulice Iv. obvodu:
Oslobodenia, Legionárska, Nad vý-
honom, Rudolfa Dilonga, Hurbano-
va, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, 
Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbanká-
reň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, 
Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, 
Sadová, Dubovského, Jesenského, Na 
majeri, Krátka.

TEkoS

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Zamestnávateľ: 
Základná umelecká škola v Malac
kách, Záhorácka 1918, 901 01 Ma
lacky

voľné pracovné miesto:
učiteľ/ka výtvarného odboru na šk. 
rok 2021/2022 (plný pracovný úvä
zok, zástup počas dlhodobej PN)

nástup: 25. októbra 2021

kvalifikačné predpoklady 
a iné podmienky prijatia:
•  kvalifikačné predpoklady v súlade 

s časťou X. v prílohe č. 1 vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa  
ustanovujú kvalifikačné predpo
klady a osobitné kvalifikačné po
žiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov  
a odborných zamestnancov v zne  
ní neskorších predpisov – požado
vané vyššie odborné vzdelanie 
ale bo vy sokoškolské vzdelanie,

•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka,
•  prax v požadovanom odbore vý

hodou.

Zoznam požadovaných 
dokladov: 
•  žiadosť (uviesť aj telefonický kon

takt),
•  profesijný životopis,
•  fotokópie dokladov o  dosiahnu

tom vzdelaní,
•  písomný súhlas so spracovaním 

osobných údajov uchádzača.

Požadované doklady je potrebné 
doručiť najneskôr do 18. októbra 
na adresu Základná umelecká 
škola v  Malackách, Záhorácka 
1918, 901 01 Malacky alebo mai
lom: pavlikova@zusmalacky.sk. 
Uchádzači, ktorí splnia podmienky, 
budú pozvaní na osobný pohovor.

Zamestnávateľ:
Mesto Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky

voľné pracovné miesto:
opatrovateľ/ka detí v zariadení sta
rostlivosti o deti do 3 rokov ve ku die  
ťaťa (detské jasle)
Počet voľných miest: 1
Stručná charakteristika:
v zmysle zákona o sociálnych služ
bách poskytovanie daného druhu 
sociálnej služby primerane veku aj 
zdravotnému stavu dieťaťa podľa 
individuálnych potrieb a schopností 
s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, 
osobnosti dieťaťa, osvojovanie ná
vykov a jeho socializáciu, úzka spo
lupráca s rodinou dieťaťa

Miesto výkonu práce: Malacky

druh pracovného pomeru:
•  plný pracovný úväzok, 
•  pracovný po mer na dobu neurčitú.

Termín nástupu: podľa dohody
Platové podmienky:
950 € brutto/mesiac

kvalifikačné predpoklady:
•  úplné stredné odborné vzdelanie 

získané v odbore vzdelávania s od  
 borným zameraním aj na oblasť 
sta rostlivosti o dieťa v rozsahu po
dľa zákona o sociálnych službách  
v znení neskorších predpisov, 

  ALEBO
•  úplné stredné všeobecné vzdela

nie alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie a  absolvovanie akredi
tovaného kurzu opatrovania detí  
v rozsahu najmenej 220 hodín.

Iné kritériá a požiadavky:
•  schopnosť poskytovať bežné úko

ny starostlivosti a výchovy dieťaťa 
vo veku 1–3 roky, citlivý a profesio
nálny prístup k deťom,

•  znalosť potrieb dieťaťa,
•  znalosť biológie dieťaťa,

•  schopnosť pracovať v kolektíve,
•  komunikatívnosť, zodpovednosť, 

flexibilita, kreativita. 

Zoznam požadovaných 
dokladov:
•  žiadosť o  zaradenie do výberu 

uchádzača,
•  štruktúrovaný profesijný životopis 

s uvedením telefonického a mailo
vého kontaktu,

•  kópia dokladu o  dosiahnutom 
vzde laní.

Žiadosť spolu s požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť naj
neskôr do 12. októbra na adre
su Mesto Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky (neakcep
tuje sa posledný deň lehoty ako dá
tum odoslania na podacom lístku 
pošty). Uchádzači, ktorí spĺňajú po
žiadavky, budú pozvaní na osobný 
pohovor.

opatrovateľ/ka detí
voĽné PRACovné MIESTo: voĽné PRACovné MIESTo:

učiteľ/ka výtvarného odboru

 Zmeny vo vývoze zmesového komunálneho odpadu

 Zber veľkoobjemového odpadu

Upozorňujeme, že zmena sa týka 
zmesového komunálneho odpadu. 
Objem vysýpaného odpadu zo sto
jiska zostane rovnaký. Nový systém 
bol zavedený na skúšku 1. októbra na 
mesiac na vytipovaných stojiskách. 
Následne sa výsledky vyhodnotia, 
a ak sa nový systém osvedčí, postup
ne sa zavedie aj v ďalších lokalitách.

F. Malovaného 1–3: odobratý jeden  
kontajner, vývoz 4x týždenne 
F. Malovaného 2: odobratý jeden 
kontajner, vývoz 4x týždenne 
Ľudovíta Fullu 1–3 (pri detskom ih
risku): odobratý jeden  kontajner, vý
voz 4x týždenne

d. Skuteckého 3: odobratý jeden  
kontajner, vývoz 3x týždenne
d. Skuteckého 12: odobratý jeden  
kontajner, vývoz 3x týždenne
Štúrova 149: odobratý jeden kontaj
ner, vývoz 4x týždenne
Záhorácka 65 (pred MCK): odobraté 
2 kontajnery, vývoz 4x týždenne
Malé námestie 26: odobraté dva 
kontajnery, vývoz 4x týždenne
Pribinova 2: odobraté dva kontajne
ry, vývoz 4x týždenne
Záhorácka 32 (parkovisko): odo bra
tý jeden kontajner, vývoz 3x týžden
ne
Záhorácka 42 (parkovisko): odo bra
tý jeden kontajner, vývoz 4x týžden
ne                 úvaŽP Msú Malacky

Zákon o  odpadoch ukladá obciam povinnosť zabezpečiť triedenie 
rôznych zložiek odpadu, naposledy takto pribudol biologicky rozlo-
žiteľný kuchynský odpad z domácností. Z tohto dôvodu na stojiskách 
pribudol ďalší kontajner (hnedej farby). Aby kontajnery nezaberali 
ďalšie verejné priestranstvo, rozhodli sme sa na návrh spoločnosti  
Tekos zmeniť systém zberu zmesového komunálneho odpadu: na 
stojiskách, kde to situácia umožňuje, sa znížil počet kontajnerov a zá-
roveň sa bude častejšie odpad vyvážať.

SToJISká:

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční postupne v ce-
lom meste v októb ri. Počas štyroch víkendov bu dú postupne v  jed-
notlivých ob vodoch mesta pristavené veľ kokapacitné kontajnery, do 
kto rých môžu obyvatelia dať od pad. v piatok sa kontajnery pri stavia, 
v sobotu podľa potreby vyvezú a znovu sa vrátia na miesto. v ponde-
lok sa vyvezú opäť a odvozné miesta sa vyčistia.

I. oBvod, 9. okTóBER

II. oBvod, 16. okTóBER

III. oBvod, 23. okTóBER

Iv. oBvod, 30. okTóBER
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Rudolfa dilonga

Rudolf Dilong bol slovenský fran
tiškánsky mních a jeden z najvýznam
nejších básnikov literárneho prúdu 
tzv. katolíckej moderny. Narodil sa 
1. augusta 1905 ako Alfonz Dilong 
v Trstenej, v 15 rokoch po vstupe do 
kláštora prijal rehoľné meno Rudolf. 
Jeho život je úzko spätý s  Malacka
mi, kde sa po prvý raz objavil v roku 
1923, no plnohodnotne tu pôsobil až 
od rokov 1936 či 1937 ako františkán
sky klerik na tunajšom gymnáziu.

Bol síce františkánskym mníchom 
a kňazom, ale vymykal sa cirkevným 
konvenciám. Jazdil na motorke a žil 
bohatý spoločenský život, dokonca 
mal dieťa so ženou židovského pôvo
du z  Malaciek – Valériou Reiszovou. 
Práve pre tento vzťah ho v roku 1938 
cirkev prevelila do kláštora v  Hlo
hovci. V  malom meste ako Malacky 
sa vzťah kňaza a  židovskej dievčiny 
totiž nedal tajiť dlho; problémom 
bolo nielen kňazské povolanie, ale aj 
vek Valérie. Keď sa spoznali, mala 19 
rokov. Z ich vzťahu sa narodila dcéra 
Dagmar, ktorá je dnes mamou spi
sovateľky Denisy Fulmekovej – tá je 
teda vnučkou Rudolfa Dilonga a Va
lérie Reiszovej. Dilong sa z priemeru 
vymykal aj svojou básnickou tvor
bou, pretože písal surrealistickú poé
ziu.

Po vojne však musel pre svoju lite
rárnu angažovanosť počas vojnové
ho Slovenského štátu opustiť Česko
slovensko. Od roku 1945 pôsobil istý 
čas v Ríme, potom takmer 20 rokov 
v Argentíne a od polovice 60. rokov 

v  USA. V  zámorí bol stále literárne 
činný, no sťažoval sa na nedostatok 
čitateľského publika, keďže usadlíci 
zo Slovenska patrili skôr k pospolité
mu ľudu ako k intelektuálom. S dcé
rou Dagmar a  bývalou láskou Valé
riou sa stretol vo Viedni v roku 1969. 
Pre komunistický režim sa však na 
Slovensko už nikdy nevrátil, hoci jeho 
návrat vyzeral reálne. Zomrel v  roku 
1986 v Pittsburghu.

Po Dilongovi sú pomenované uli
ce v  Malackách (časť Rádek), Žiline, 
Trnave a Prešove. Jeho meno tiež ne
sie recitačná súťaž Dilongova Trstená.

Sama Chalupku

Samo Chalupka bol významný 
štúrovský básnik, národný buditeľ 
a  spoluautor Memoranda sloven
ského národa. Narodil sa 27. februá
ra 1812 v  Hornej Lehote pri Brezne, 
bol mladším bratom dramatika Jána 
Chalupku (okrem iného autor hry Ko
cúrkovo).

Vzdelanie získal na gymnáziách 
v Kežmarku, Rožňave a Bratislave, tu 
pomáhal zakladať spolok Spoločnosť 
českoslovanská v roku 1829. Evanje
lickú teológiu študoval vo Viedni. Pre
slávil sa najmä ako vynikajúci básnik, 
okrem iných diel napísal slávne epic
ké básne Branko či Mor ho. Práve verš 
z  Branka – Pravde žil som, krivdu bil 
som, verne národ môj ľúbil som – zdo
bí jeho náhrobný kameň. Okrem lite
rárnej činnosti sa venoval aj zbieraniu 
ľudových povestí a piesní, keďže štu
doval aj slovanské dejiny a epiku.

Chalupkova literárna tvorba odrá
ža vtedajšiu realitu štúrovcov. Vo väč
šine svojich diel prezentuje hlboké 
vlastenecké cítenie a  boj hrdinov 
o slo bodou slovenského národa, pri 
ktorom hodlajú trpieť aj zomierať. Ja
zyk jeho básní vychádza z Chalupko
vej záľuby v ľudovej slovesnosti a vy
značuje sa jednoduchou schémou 
rýmov. 

Samo Chalupka žil ešte dlho po re  
volučných rokoch 1848 a 1849, ktoré 
priniesli Slovákom sklamanie. Zomrel 
v roku 1883 vo svojom rodisku, kde je 
aj pochovaný. Ulica Sama Chalupku 
sa v Malackách nachádza v hustej zá
stavbe rodinných domov pri uliciach 
Jána Hollého a Svätoplukovej.

Sasinkova

František Víťazoslav Sasinek bol 
slovenský historik, publicista a katolíc 
 ky kňaz. Narodil sa 11. decembra 1830 
v Skalici, kde študoval na miest nom 
gymnáziu. Študoval aj v maďar ských 
mestách Szolnok či Tata a  neskôr aj 
teológiu v Prahe. Ako historik sa ve
noval dejinám Slovákov a Slova nov, 
spracovával tiež dejiny Uhorska a za
meriaval sa aj na tému Veľkej Mora
vy, predovšetkým príchodu viero
zves tcov Cyrila a Metoda. Vyčítajú sa  
mu mylné závery v  niektorých die
lach,  ktoré boli poznačené sloven
ským romantickým hnutím. Bol tiež 
ta jomníkom Matice slovenskej a kus
tódom jej múzea. Bol literárne činný: 
vydával básne, verše a  dokonca aj 
zbierku vtipov a anek dot. Pôsobil tiež 
ako redaktor a archivár; jeho archív
na práca v múzeu pomohla mnohým 
historikom venujúcim sa obdobiu 
oko lo založenia Matice slovenskej. 
František Víťazoslav Sasinek sa dožil 
83 rokov, zomrel v Štajerskom Hrad
ci (Graz). Sasinkova ulica v Malackách 
sa nachádza pri športovej hale Mali
na a ústi do centra mesta.

Sládkovičova
Andrej Sládkovič – asi najroman

tickejší básnik spomedzi všetkých 
štúrovcov. Narodil sa ako Andrej Bra
xatoris 30. marca 1820 v Krupine. Bol  
tiež evanjelickým kňazom, ale aj vy
nikajúcim prekladateľom, publicis
tom a literárnym kritikom. Prekladal 
Puškinove diela z  ruštiny, Voltaira 
z francúzštiny a Goetheho z nemčiny. 

Tej sa podučil pri štúdiu teológie 
v nemeckom meste Halle.

Jeho najznámejším a najvýznam
nejším dielom je Marína, najdlhšia ľú  
bostná báseň na svete (má 291 strof 
a  2900 veršov, tento rekord má do
konca oficiálne zapísaný). Venoval ju 
svojej láske Maríne Pischlovej, kto
rú spoznal počas svojho pôsobenia 
v Banskej Štiavnici. Jej dom v tomto 
meste je dnes turistickou atrakciou.

Prvotiny mu vyšli v  almanachu 
Nit ra. Venoval sa národnostným té
mam, no ako jeden z  mála štúrov
ských básnikov vo svojich dielach vy
kresľoval aj lásku k žene. Okrem toho 
v poézii vychádzal aj z vlastných skú
seností a citových zážitkov či konflik
tov. Najznámejšie pronárodné bás
ne zo Sládkovičovho pera sú lyrická 
skladba Nehaňte ľud môj a rozsiahla 
básnická skladba Detvan.

Bol blízkym spolupracovníkom 
Ľudovíta Štúra. V národných akti
vitách pokračoval aj po jeho smrti,  
keďže bol jedným zo zakladajúcich 
členov Matice slovenskej. Mal širokú 
sieť kontaktov s poprednými politic
kými a  národnobuditeľskými osob
nosťami ostatných slovanských náro
dov. Andrej Sládkovič zomrel v Rad
vani nad Hronom, pomenovaná je 
po ňom obec Sládkovičovo, planét
ka či desiatky ulíc po celom Sloven
sku. Sládkovičovu ulicu v Malackách 
nájdete neďaleko železničného pre
jazdu pri Gajdárovi.

Text: M. Binčík, 
foto: S. osuský, J. Hargaš

[15]
Rudolf Dilong. 

Zdroj: Wikipedia

Ulica Rudolfa Dilonga Sasinkova ulica

Samo Chalupka. 
Zdroj: Wikipedia

František Víťazoslav 
Sasinek. 

Zdroj: www.
zahorskemuzeum.sk

Andrej Sládkovič. 
Zdroj: TASR

Ulica Sama Chalupku Sládkovičova ulica
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Rozhýbať deti po dlhom obdo-
bí absencie telesnej výchovy, 
športu a ďalších voľnočasových 
aktivít je ťažká, no o to dôleži-
tejšia úloha. Prítomnosť teles-
nej výchovy v školských rozvr-
hoch nestačí. deti potrebujú 
po  hyb častejšie a intenzívnejšie 
ako dva-trikrát do týždňa na tri-
štvrte hodinu. Aj preto Spojená 
škola sv. Františka Assiského 
zorganizovala športové podu-
jatie pod názvom Cirkevná v po - 
hybe 2021. Podujatie bolo sú-
časťou Európskeho týždňa 
špor tu a  jeho cieľom bolo roz-
hýbať deti a ukázať im ponuku 
športových aktivít v Malackách. 

Deti 2.–7. ročníka si mohli vyskú
šať futbal, basketbal,  hádzanú, flor
bal, stolný tenis, gymnastiku, ská
kanie cez švihadlo, parkúr i  bojové 
umenie Krav Maga. Sprevádzali a uči
li ich odborníci a tréneri z  jednotli
vých klubov: Pohybovňa Malacky, 
Samuel Piasecký Academy, klub Krav 
Maga Rohožník, Rope Skipping Aca
demy Slovakia, BAO TJ Strojár Ma

lacky, 1. SC Malacky, MSK Malacky či 
Handball Malacky. Deti si športy nie
lenže odskúšali, ale ak sa im niektorý 
zapáčil, rovno sa mohli pridať do to
hoktorého klubu. 

Žiakov prišiel pozdraviť aj bývalý 
úspešný reprezentant SR, 6násobný 
volejbalista roka, tréner a súčasný 

poslanec NR SR Richard Nemec – veľ
ké meno slovenského športu. K volej
balu sa dostal až po tom, čo si pre
šiel gymnastikou, plávaním, atletikou 
a futbalom, a zostal pri ňom 30 rokov. 
Ako povedal, do Malaciek chodí s ra
dosťou. V  minulosti tu organizoval 
športové kempy, takže pozvánku na 

športový deň prijal bez váhania. „Vi-
dieť deti športovať je pre mňa obrov - 
ská radosť,“ povedal R. Nemec. „Z po - 
zície poslanca by som rád prispel k to-
mu, aby sa na Slovensku oplatilo špor-
tovať, aby sme dali deťom podmien - 
ky na športovanie, ktoré zodpovedajú  
21. storočiu. Základom je kvalitná 

a  atraktívna telesná výchova na zá-
kladných školách,” dodal. 

Športový deň jasne ukázal rozdie
ly medzi deťmi, ktoré sa športu ve
nujú, a  tými, ktoré viac sedia doma. 
Rodičia, nedovoľte svojim deťom, 
aby po škole vysedávali doma, či sa 
len tak bezcieľne túlali mestom. Daj  
te ich na šport. V Malackách a v blíz
kom okolí  je naozaj  z  čoho vyberať. 

Text a foto: J. Hargaš
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Bojovali však s blatom na miestach, kde sa 
časom vytratila tráva, a na terase im robil spo
ločnosť veľký betónový múr. Snívali o  zele ni 
a chodníčku, aby mali dvor so záhradou o nie
čo krajší. Rozhodli sa preto skúsiť šťastie a zís
kať pre svoj projekt peniaze z Nadačného fon
du Dell v Nadácii Pontis.

„Partičku  ľudí som spoznal asi pred dvoma 
rokmi, keď tam začala pracovať moja svokra. Jej  
nasadenie a vzťah s deťmi s náročnými diagnó-
zami, snaha dať im pocit domova a vynahradiť 
rodičov, ale tiež zohranosť tímu, ktorý sa o  to 
snaží, je dôvodom, prečo som sa pokúsil získať 
peniaze pre ich zámer. Bola to dobrá príležitosť, 
ako spraviť dobrý skutok, vyhrnúť si rukávy a špl-
hnúť si aj u svokry,” vysvetlil Marek Švec, ktorý 
projekt prihlásil cez zamestnanecký grantový 
program.

„V projekte sme navrhli zakrytie betónového 
múru zelenou stenou a  vybudovanie vydlážde-
ného chodníka so senzorickým kobercom. Keď 
nám dali v nadácii zelenú a financie odsúhlasili, 
neváhali sme a dali sa do práce,” doplnila koor
dinátorka samostatne usporiadanej skupiny 
CDR Malacky a  autorka projektu Blažena Wi
nogroczká. Deti, zamestnankyne a ich rodinní 
príslušníci strávili niekoľko víkendov intenzív
nymi prácami na premene dvora pod dohľa

dom Petra Čordáša. Pred múrom vybudovali 
živú zelenú stenu so závesnými kvetináčmi 
s bylinkami a okrasnými kvetinami. Terasu so 
zadnou časťou záhrady zas spojili vydlážde
ným chodníkom, ktorého súčasťou je senzoric
ký chodník. Chôdza po ňom podporuje mul
tisenzorické spoznávanie detí, pomáha budo
vať imunitu, otužovať a tiež stimuluje nervový 
systém. Deti aj zamestnanci ho môžu využívať  
v každom ročnom období a pri výletoch budú 
zbierať materiál na jeho obsah. O zelenú stenu 
sa budú starať celoročne. Bylinky im poslúžia 
na vytvorenie herbára a navyše ich budú vyu
žívať aj prakticky pri varení.

„Mám rada citát Jamesa Baldwina, podľa  
ktorého deti nikdy neboli dobré v počúvaní star-
ších, ale nikdy nezlyhali v ich  napodobňovaní. 
Našou najväčšou výhrou je, že deti na tomto  
projekte vlastnoručne spolupracovali. Jeho vý-
sledky budú s nimi žiť, keďže o stenu aj chodník  
sa treba starať. S  jedlom ale samozrejme rastie 
chuť, a tak sa budeme snažiť o ďalšie skrášlenie 
prostredia, ktoré je pre tieto deti dočasným do-
movom”, uzavrela B. Winogroczká. Zároveň 
vyslovila poďakovanie všetkým, ktorí prispeli 
finančne, svojou prácou, materiálom a nápad
mi, aby sa projekt úspešne podaril.

Text a foto: CdR Malacky

Manželia Anička a  Miško Mauackí sa pri 
príležitosti svojej zlatej svadby vracajú v spo
mienkach do mladosti, do obdobia krátko pred 
sobášom. Tak sa začína Ženský zákon v podaní 
ochotníkov z  malackého Divadla na hambál
ku, ktorí sa po dlhšom čase opäť predstavili na 
domácich divadelných doskách. Príbeh o me

dziľudských vzťahoch z dedinského prostredia 
pôvodne z  pera Jozefa Gregora Tajovského 
v záhoráckej úprave bratov Moravčíkovcov si 
prišlo pozrieť mnoho priaznivcov divadla.

Vtipné dialógy zlepšili večer nejednému 
divákovi. Pekne vymyslený prechod z prítom
nosti do spomienok manželského páru na mla
dosť v úvode predstavenia a opačne aj v jeho 
závere. To je len zopár krásnych momentov 
z tejto divadelnej hry, ktorá by sa dala nazvať 
starou dobrou klasikou Divadla na hambálku.

Festival Zejdeme sa na Hambálku po Žen
skom zákone pokračoval dvoma predstave
niami Štvrtá tretina (Túlavé divadlo) a všetko 
o ženách (Divadlo Diva). 

Bodkou festivalu bol obľúbený Hambáljar-
mok, ktorý sa tento rok spojil aj s Bábkovým 
žihadlením. Krásne jesenné, až takmer letné 
počasie prilákalo na nádvorie kaštieľa veľa náv
števníkov. Ďakujeme všetkým za podporu. 

Text: P. Arpášová, foto: M. Macejka

 Športujúce deti rozhýbali cirkevnú školu

od marca minu-
lého roka, keď 
sa celý svet tak 
trochu obrátil 
hore nohami 
a  ľudia sa zača-
li izolovať, bol 
šťastný ten, kto 
má doma dvor 
či záhradu. Aj 
deti so špeciál-
nymi potreba-
mi z  Centra pre 
deti a rodiny 
(CdR) Malacky, 
ktoré dočasne 
žijú v rodinnom 
dome na ulici 
Jozefa kubinu,  
s tetami v  tej 
svojej záhrade 
trávili maxi-
mum času.

 komu sa nelení, tomu sa zelení

 Ženský zákon opäť 
 na divadelných doskách

Po vynútenej ročnej prestávke to opäť prišlo. Pred 
pár dňami sa konal 13. ročník divadelného festiva-
lu Zejdeme sa na hambálku. otvorila ho najstaršia 
inscenácia z repertoáru Divadla na hambál ku, vese-
lohra Ženský zákon v záhoráčtine. Hambálkovci ju 
hrajú už 19 rokov.
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Filatelisti sa opäť za
čali stretávať od júna 
v  budove bývalého 
mestského úradu na 
Radlinského ulici. Po
čet členov klubu sa ne  
mení, i keď by radi me
dzi sebou privítali aj 
no vých záujemcov.

V septembri opäť za  

čal pracovať v  prie s
toroch ZŠ Dr. Dérera 
krúžok mladých fila
telistov, ktorý má mo
mentálne 10 členov. 
V  minulosti už zazna
menali niekoľko dob
rých umiestnení v  ce
loslovenskom finále fi
latelistickej olympiády, 

no a  v  tomto roku sa 
dostavil úspech najväč
ší. 

Po viac ako 20 ro-
koch sa na celoslo-
venskej výstave s me-
dzinárodnou účasťou 
v nitre objavil expo-
nát z  Malaciek. volá 
sa Európske krajiny 
a  oblasti Európy po 
roku 1950 a  Martin 
Haba zaň získal strie-
bornú medailu.

Na jesennej zbera
teľskej burze mal pre
miéru ďalší poštový 
lís tok zo série Malac
ky dnes, ktorý zobra
zuje Materskú školu 
na Rakárenskej ulici. 
Na  december sa pri
pravuje lístok s  vyob
razením Božej muky na  
Brnianskej ulici. V ap
rí li bu dúceho roka by  
mal vyjsť už 50. poš to
vý lístok zo spomí na
nej série.

Veríme, že sa 11. de  
cembra opäť stretne
me na zimnej zbe ra
teľskej burze.

Text: A. Pašteka, 
foto: M. Haba

Hralo sa v družstvách po päť čle
nov. Ohodnotení boli najlepšia žena 
a najlepší muž, najlepší kolektív žien 
a najlepší kolektív mužov. Zo štyroch 
trofejí, ktoré bolo možné získať, si 
malackí seniori odniesli tri. Medzi 
ženami vyhrala Anna osuská, u mu
žov František osuský. Kolektív žien 
z Malaciek obsadil prvenstvo v zlože
ní Anna osuská, Lýdia kolandrová, 
Margita Maier, Alojzia Makytová 
a dáša Gulíšková. Jedinú trofej zís

kala Dúbravka v kategórii tímu mu
žov. Z  priateľskej atmosféry a  vzá
jomného povzbudzovania sa tešili 
všetci. Naše seniorky pripravili pagá
čiky, rolády, makovníky a  orechov
níky. Dúbravskí seniori tiež priniesli 
dobroty, a  tak boli plné stoly. Nad
viazali sme nové priateľstvá, vyme
nili sme si skúsenosti z práce v den
ných centrách. Dohodli sme si ďalšie 
stretnutia, na ktoré sa už teraz veľmi 
tešíme.           Text a foto: v. Jahodová

80 rokov
František Haberl
Eva Mihalyová
Štefan Orlík
Albert Pohl
František Růžička
Oľga Spustová
Ivan Šafránek
Terézia Uhrincová

85 rokov 
Ján Havlík
Anna Šímová
Kornélia Zajícová

91 rokov
Pavel Janečko

94 okov
Terezia Uhrincová

99 rokov
Pavlína Greifová

102 rokov
Terézia Mrázová

Srdečne blahoželáme!

Albín Pechal, Rohožník
Ľubomír Filípek, Plavecký Štvrtok
Margita Bálentová, Malacky
Ľudmila Hrubá, Malacky
Anna Dobrovodská, Lozorno

Miloš Chmela, Plavecký Štvrtok
Peter Tichý, Malacky
František Krčma, Jakubov
Ivona Jandová, Malacky
Alžbeta Horváthová, Borský Sv. Jur

Predám tohtoročné lúskané vlaš
ské orechy z novej úrody. Cena: 
7,50 €/kg + 5 € doprava. Dovoz na 
konci októ bra. Tel.: 0940 539 565.

Štvrtok

7. október

od 10.00 h
do 12.00 h

21. október
4. november

18. november
2. december

16. december

Právna poradňa pre malackých se 
niorov pokračuje vo svojej činnosti.  
Pomoc je určená pre seniorov s trva
lým bydliskom v Malackách. Na kon
zultáciu s právnikom JUdr. Františ-
kom kurnotom sa netreba ob jed
návať, stačí prísť na Mestský úrad  
v Malackách (2. p., č. d. 225). Pri
neste si so sebou občiansky preukaz 
(na overenie bydliska). Poradenstvo 
je diskrétne a anonymné.

Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v týchto oblastiach: exekúcie, ro-
dinné vzťahy, dedičské kona nie,  
zmluvné vzťahy, majetkové zále-
žitosti, spotrebiteľské problémy, 
právna ochrana. Poradenstvo ne po  
skytujeme v trestných veciach a ne
zastupujeme ani v konaniach na sú
doch.         -red-

 Bezplatná
 právna
 pomoc  pre
 seniorov

Spomienka 
na profesora Straku
Milovaný nezomiera, 
žije naďalej v srdciach tých, 
ktorí ho milovali. 

10. októbra uplynie 
jeden rok a my spo
míname, akoby to 
bolo včera, čo do
tĺklo srdce manže  
la, otca a starého ot  
ca, profesora MUDr.  

Štefana Straku, DrSc., lekáraepi
demiológa a  pedagóga, ktorý sa 
ako dlhoročný prodekan zaslúžil 
o  rozvoj Jesseniovej lekárskej fa
kulty v  Martine. Ako terénny epi
demiológ bol v ro ku 1977 v Somál  
sku priamym účastníkom jedineč
ného historického oka mihu, keď  
ľudstvo vďaka očkovaniu zlikvido  
valo existenciu ochorenia pravých  
kiahní na Zemi. Bol skromným  
a lás kavým man  želom, otcom 
a  sta rým otcom, miloval príro
du a  hudbu, najmä hru na gita
re. Bol to človek s veľ kým srdcom 
a pevným charakterom, na ktoré
ho sa nezabúda, lebo nám tu za
nechal veľkú stopu.
Odišiel v tichosti vo veku 88 rokov 
a jeho odprevadenie vzhľadom 
na vtedajšiu pandemickú situáciu 
bolo ešte tichšie. Odpočíva vo svo
jom milovanom rodnom meste na 
cintoríne v Malackách.
S úctou a láskou spomíname. Zo 
  staneš navždy v  našich srdciach.  
Manželka, dcéry, vnúčatá a ostat
ná smútiaca rodina. Kto ste ho po
znali, venujte mu, prosíme, tichú 
spomienku.

RIAdková InZERCIA

Členovia denného centra v Malackách odohrali medzimestské stret-
nutie so seniormi z bratislavskej dúbravky. Svoje sily si zmerali jed-
notlivci ženy a muži, aj tímy žien a mužov. Seniorov z dúbravky prišli 
povzbudiť aj ich priaznivci – rodinní príslušníci, priatelia aj vlastná  
rezerva hráčov. Pricestovali autobusom, oblečení v  rovnakých trič-
kách. Už pri príchode vzbudili pozornosť a rešpekt.

 Filatelisti obnovili činnosť,
 obrovský úspech M. Habu

Úspešný filatelista Martin Haba. 

Po vyše ročnej prestávke sa v septembri uskutočnila zberateľská bur-
za. Tešili sa všetci zberatelia bankoviek, mincí, pohľadníc a ďalšieho 
zberateľského materiálu, ale najmä členovia klubu filatelistov ZSF 
52-32 v našom meste. 

okTóBRoví JUBILAnTI

oPUSTILI náS

29. septembra sme 
si pripomenuli 16. 
výročie úmrtia 
našej drahej man
želky a mamičky  
dagmar Halahi-
jovej, rod. Ďurišo

vej. S  láskou spomínajú manžel 
Ondrej a synovia Andrej a  Rado
van s rodinami.

4. októbra sme si 
pripomenuli ne
dožitých 99 rokov 
našej drahej bab
ky Františky Gaš-
parovej. S  láskou 
a úctou spomínajú 
vnuci Roman a  Vlado. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spo
mienku.

Kto ho poznal, spomenie si.
kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.

8. októbra si pripo
míname 18. výro
čie úmrtia Jozefa 
Báchora. S  lás kou 
a úctou spomínajú 
manželka, deti 
s rodinami a ostat

ná rodina.

29. septembra sme  
si pripomenuli ne
dožitých 80 rokov  
manželky, mamič
ky a starkej Ľud mi-
ly vrlákovej. S lás
kou a  úctou spo

mínajú manžel Karol a deti Gabika, 
Eva, Danka a Marián s rodinami.

1. októbra uplynu
lo 10 rokov, čo od 
nás tíško a s poko
rou odišiel man
žel, otecko, dedko 
a pradedko vladi-
mír Alena. S  lás
kou a úctou spomínajú manželka, 
dcéry a syn s rodinami.

SPoMIEnkY

Deti si najprv za pomoci rodičov 
či starých rodičov vyrezali a vyzdobili 
tekvice v  tvorivej dielni. Po práci si 
mohli zabehnúť tekvicovú prekáž
kovú dráhu. Po jej úspešnom zvlád
nutí dostali nálepky alebo pečiatku 
na ruku. Posilniť sa mohli sladkými 
palacinkami.

Po dokončení umeleckých diel sa 
vyhodnotila súťaž o najhravejšiu tek
vicu. Špeciálne ocenení boli autori 
dyne pripomínajúcej vodníka, ale aj 
„obrích“ tekvíc. Naprázdno však ne
odišiel nikto a všetci malí umelci zís
kali za svoju snahu cenu.

Text a foto: P. Arpášová

 Cvečko ozdobili tekvice
Prvý októbrový deň privítali v malackom Cvečku kreatívne. Centrum 
pozvalo rodiny s  deťmi na popoludňajšie jesenné podujatie s ná-
zvom TekvicoHranie. v exteriéri areálu CvČ boli pre deti pripravené 
nielen stoly na tvorivú prácu, ale aj občerstvenie a možnosť trochu  
si zašportovať.

 v medzimestskom súboji 
v bowlingu proti Dúbravke
 boli  naši seniori úspešní
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V čase našej uzávierky AC Malac
ky vôbec prvýkrát vo svojej histórii 
postúpil na republikový šampionát 
družstiev. Úspešné boli aj deti na mí
tingu PTS. Podrobnejšie informácie 
prinesieme v  ďalšom vydaní Malac
kého hlasu.

Čokoládová tretra 
Keď priaznivec atletiky počuje 

slo vá Zlatá tretra, hneď sa mu vyba
via veľké medzinárodné preteky vo 
Vítkoviciach na krásnom atletickom 
štadióne svetových parametrov. Čo
koládová tretra, to sú súťaže pre deti 
do 11 rokov. Tí najlepší zo Slovenska 
a Česka sa stretávajú v českosloven
skom finále.

Slovenské finále sa konalo v Koši
ciach. Zlato na 200 m získali Amélia 
Zelenáková a Richard Mráz. Druhý 

dobehol viliam Straský, 6. bol oli-
ver Šmida a 8. Jakub Pauko. V behu 
na 300 m obsadil Matias Michalovič 
3. miesto. Na rovnakú vzdialenosť 
medzi dievčatami dobehla viktória 
Pauková na 7. a Andrea Mrázová na 
11. mieste. Júlia Januš obsadila na 
100 metrov pekné 8. miesto. 

Úspešné ťaženie z Košíc pokračo
valo aj vo veľkom finále v Ostrave. 
Celkovým víťazom 8 a 9ročných na 
200 m sa stal Richard Mráz a hneď 
za ním skončil vilko Straský. Keď si 
predstavíme, že tisíce detí z Čiech  
a Slovenska sa snažia prebojovať do 
Ostravy a  na stupňoch víťazov boli 
dvaja pretekári z Malaciek, tak to je  
skvelé! Jakub Pauko skončil 6. a oli-
ver Šmida 13. Ani dievčatá sa neda 
 li zahanbiť a Amélia Zelenáková 
dobehla na 200 m tretia. Medzi naj

mlad šími (6 a 7 rokov) skončila Júlia  
Januš na 11. mieste. Medzi najstarší mi 
(10 a 11 rokov) dobehol na 300 m Ma-
tias Michalovič na 5. mieste, Šimon 
nehyba skončil 10. a krištof Haba 
28. viktória Pauková skončila na 11.  
priečke a Andrejka Mrázová 34.

Ambasadorom Čokoládovej tre
try je sláv ny oštepár Jan Želený, preto 
bol zaradený aj hod raketkou, čo mô
že byť príprava na veľký oštep. nel - 

ka Stašková skončila 6., viki Pau-
ková 21., Matias Michalovič 7. a Ši-
mon ne hyba 9.

Majstrovstvá SR vo viacboji 
mladších žiačok a žiakov 

Podujatie v areáli FTVŠ UK v Brati
slave (Lanfranconi) bolo generálkou 
na majstrovstvá Slovenska. Naši atléti 
ukázali výbornú pripravenosť i veľký 

talent – výsledkom sú dve medaily, 
viacero výborných výkonov a naj-
lepší slovenský výkon histórie.

Päťboj (60 m, 600 m, 60 m pre
kážok, skok do diaľky a hod kriketo
vou loptičkou) vyhrala v konkurencii 
takmer 60 dievčat Hana Zálesňá-
ková. Dokonca dosiahla viac bodov 
(3070), ako bol doteraz najlepší slo
venský výkon histórie – ten odvlani 
pa tril Eme Bendovej (3004). Pekné 

výkony predviedli aj Regina Slezá-
ková (10.), Lea Pauková (13.), domi-
nika Hustá (28.), Andrea Mrázová 
(29.), viktória Pauková (35.), Simona 
Prvoničová (42.), Barbora kučinská 
(46.), nela Stašková (51.), vanda 
Habová (53.) i  Alžbeta Pagáčová 
(56.). Medzi chlapcami sa najvyššie 
umiestnil Teodor volek, ktorý skon
čil na výbornom 2. mieste. Alex Hu-
ondjo bol 4., Matias Michalovič 8., 

Šimon nehyba 19. a  Martin Šne-
goň 29.

Majstrovstvá SR staršieho žiactva 
a do 23 rokov 

AC Malacky dosiahol jeden z naj
lepších výsledkov vo svojej histórii 
– 5x zlato, 5x striebro a 2x bronz! 
Na tratiach v  Trnave žiarila Tereza 
Be ňová, ktorá získala 4 zlaté a jednu 
striebornú medailu. Zvíťazila v be

hoch na 60 m, 150 m a 300 m a bola 
členkou dvoch úspešných štafiet. ka-
ren Grígelová, Hana Zálesňáková, 
Laura vrabčeková a Tereza Beňo-
vá si najprv vybojovali 2. miesto len 
6 stotín za víťazkami a o deň neskôr 
v  štafete 4x300 m predviedli nád
herný výkon a zvíťazili. Darilo sa aj 
chlapcom. Štvorica Teo volek, Eric 
Houndjo, Matúš nehyba a Adam 
Gašpar získala na 4x60 m bronz a na 
4x300 m dokonca striebro. V skoku  
o žrdi vybojoval striebro Matúš ne-
hyba (260 cm).

V kategórii do 23 rokov sme mali 
dve želiezka v ohni, Rebeccu Slezá-
kovú a Mareka ondroviča. Obom 
sa darilo. Marek sa stal majstrom 
Slo venska na 3000 m prekážok a na 
5000 m obsadil 3. miesto. Rebecca 
získala dve striebra v prekážkach – na 
100 m a 400 m. V hladkom behu na 
400 m obsadila 5. miesto. V celkovom 
hodnotení sa AC Malacky umiestnil 
na 4. priečke. Ďaku jeme aj rodinným 
príslušníkom, vďaka ktorým boli Ma
lacky v Trnave vidieť i počuť a prete
károm vytvorili fantastickú kulisu.

Všetkým našim malým atlétom 
blahoželáme a ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu AC Malacky. Veríme, 
že sa s nimi budeme na štadiónoch 
aj naďalej vídať a  že sa šport stane  
súčasťou ich životov. 

Text: P. Filip/-red-,  
foto: AC Malacky, S. Slezáková 
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 Futbalisti majú skvelú formu 
Futbalisti FC Žolík Malacky v  posledných dvoch zápasoch zaznamenali 

plný bodový zisk. Doma vyhrali nad lídrom tabuľky a dovtedy neporazeným 
tímom Slovan Ivanka pri Dunaji a víťazstvo si vybojovali aj v Dunajskej Lužnej. 
Po desiatich ligových kolách sú na 6. mieste tabuľky. V nedeľu 10. októbra 
o 15.30 h privítame v Malackách tím Slovan Most pri Bratislave. 

FC Žolík – Fk Slovan Ivanka pri dunaji 3:1 (1:1)
Góly za FC: 8. Filip Kusalík, 60. Samuel Livora, 90. Filip Buchel

oFk dunajská Lužná – FC Žolík 0:2 (0:2)
Góly: 34. Juraj Miklušičák, 37. Filip Buchel              -red-

MHk Šaľa – Záhoráci A 30:23 (12:11)
Zostava Záhorákov: Patrik Beleš (Juraj Rybár) – Roman Valachovič (6), Ma-

rek Tóth, Samuel Kovács, Lukáš Konečný (3), Martin Pčola (1), Ladislav Lutonský 
(2), Michal Ichman, Mário Prevaj (3), Rudolf Draškovič, Samuel Valent (1), Do-
minik Grich (7), René Ofčarovič

Záhoráci A – Háo Slovan Modra 20:22 (11:9)
Zostava Záhorákov: Patrik Beleš (Juraj Rybár, René Ofčarovič) – Roman Va-

lachovič (7), Samuel Kovács, Lukáš Konečný (1), Martin Polča (1), Ladislav Lu-
tonský (2), Michal Ichman, Ján Janoštiak, Andrej Polča, Daniel Polák (3), Mário 
Prevaj, Rudolf Draškovič (1), Samuel Valent (2), Dominik Grich (3)

V I. lige béčko Záhorákov zdolalo na domácej palubovke Sokol Cífer 29:24. 
Na najbližší zápas vycestujú v sobotu 9. októbra do Bratislavy, ich súperom 
bude B tím ŠKP Bratislava. Štart HC Smartpoint vyhral aj svoj druhý prvoli  
gový zápas, v  Piešťanoch zvíťazili 34:25. V  sobotu 9. októbra doma privíta 
Agro karpaty Pezinok.     M. Binčík 

 Hádzaná: čakanie na prvé body
Extraligový nováčik Záhoráci Stupava/Malacky sa v prvých štyroch 
zápasoch zatiaľ nedočkal ani bodu. najbližšie k nemu mali v domá-
com stretnutí proti Slovanu Modra, ktorý prehrali iba o dva body.

Amélia Zelenáková

Hana Zálesňáková s trénerom Petrom Filipom Marek Ondrovič s mamou  Richard Mráz

v  tejto časti sa 
bu deme veno-
vať Čokoládo-
vej tretre, maj-
strov stvám SR  
vo viacboji 
mlad šie ho žiac-
tva a  majstrov-
stvám SR do 23 
rokov a star šie-
ho žiactva.

Zlatá a strieborná šta-
feta AC Malacky. 
Zľava Karen Grígelová, 
Hana Zálesňáková, Lau-
ra Vrabčeková a Terezka 
Beňová

 Atléti pokračujú v skvelých výkonoch

Terezka Beňová s medailovou zbierkou
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Futsalista daniel Čeřovský,  
kto rý s  týmto športom začí-
nal v  Malackách a  aktuálne 
oblieka dres najlepšieho fut-
salového klubu na Slovensku 
Mimelu Lučenec, si za repre-
zentáciu zahral proti tímom 
z majstrovstiev sveta.

Hoci sa naša futsalová reprezen
tácia na tohtoročný svetový šam  
pionát do Litvy neprebojovala, Slo
váci si v rámci turnaja PreWorld Cup  
FUTSAL DAYS v  bratislavskej hale 
Elán zmerali sily so Spojenými štátmi, 
Marokom a  Panamou. Naši aj s  Če
řovským v  zostave postupne pod  

ľahli Maroku 1:4, vyhrali nad USA 3:2, 
nad Panamou 3:0 a zhodným výsled
kom 3:0 proti USA sa s turnajom roz
lúčili.

Slovenskí reprezentanti sa pred
stavia už v  januári 2022 na futsalo
vom EURE v  Holandsku. Veríme, že 
miestenku do reprezentácie si vy
bojuje aj  D. Čeřovský. 

Text: M. Binčík, foto: Futsal Slovakia 
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Jaromír Truksa žil od roku 1992  
v  Malackách. Súčasný repre-
zentačný tréner stolného teni-
su už síce tri roky v našom mes- 
 te nebýva, no ako sám ho vorí, 
zostalo mu v srd ci. Roky tu hral 
aj pracoval ako tréner. Cez leto 
sa prvýkrát prebojoval so svoj-
imi zverencami na letnú olym-
piádu. Ako hodnotí slovenskú 
účasť na olympiáde a ako vy-
zerala olympijská dedina – aj 
o tom sme sa rozprávali s Jaro-
mírom Truksom.

na olympiádu ste šli ako tréner 
nádejného tímu, v médiách i me-
dzi fanúšikmi sa šepkalo o medai-
lových ambíciách. nakoniec z toho 
medaila nebola, ale Wang Jang sa 
dostal do 3. kola, čo sa zatiaľ žiad-
nemu nášmu reprezentantovi ne-
podarilo. Ako hodnotíte vystúpe-
nie stolnotenistov na olympiáde?

Nebáli sme sa hovoriť o tom, že má-
me pri miešanej štvorhre medailové 
ambície, keďže sme boli 5.– 6. v rebríč-
ku, dokonca v  novom aktuál nom na  

4. mieste, takže by bola hanba, keby 
sme sa k tomu nepriznali. Ďalšou prav-
dou je, že nám neprial žreb v  prvom 
kole, i  keď ani naši ne podali zďaleka 
optimálny výkon. My slím, že na nich 

doľahla ťažoba okamihu. Roky, mož - 
no až celý športový život, čakali práve 
na tento moment.

Čo sa týka Wanga, pri ňom som 
tiež očakával, že by v treťom kole mo-

hol hrať lepšie. Druhé kolo s prehľadom 
vyhral, ale proti domácemu Japonco-
vi nezískal ani set, aj keď štvrtý už mal 
na dosah. Wang má hru založenú na 
defenzíve a tá nestačila, takže sa mu-
sel nasilu tlačiť do útoku. Prehra 0:4 
možno vyzerá  zle, ale on v ten moment 
podal maximálny výkon, v štvrtom se - 
te mal dokonca štyri setbaly, no ne-
podarilo sa. Po zápase mi povedal, že  
nebol úplne v pohode. Už počas prvé - 
ho zápasu ho sledovalo 30 miliónov  
Číňanov, a aj to mohlo vyvolať stres.

Aj Balážová mala veľmi ťažký žreb, 
keď zo šestnástich hráčok dostala tú 
najlepšiu – Američanku čínskeho pô-
vodu, ktorá ešte pred piatimi rokmi 
hrala čínsku Super ligu, čo naozaj ne-
zahrá hocikto. 

Ľubomír Pištej a  Barbora Balá-
žová získali krátko pred olympiá-
dou na majstrovstvách Európy 
strie bornú medailu v  miešanej 
štvorhre. v Tokiu sa im však nepo-
darilo prejsť cez ťažký žreb. Ako  
vidíte ich budúcnosť?

Hneď po olympiáde sme sa dohod-
li, že absolvujeme ešte jeden olympij-
ský cyklus. Bude skrátený na tri roky, 
medzitým budú aj európske hry a aj iné 
vrcholné podujatia ako majstrovstvá 
sveta koncom novembra či majstrov-
stvá Európy družstiev koncom septem-
bra. Podujatí je dosť, hráči majú veľký 
potenciál, nabrali ďalšie skúsenosti, 
takže môžeme urobiť kus práce a zau-
jímavé výsledky. Aj keď budú o tri roky 

starší, v miešanej štvorhre čas nie je až 
taký nepriateľ. Máme podporu zo zvä-
zu, zo Športového centra Polície.

Spomínaná strieborná medaila 
mohla byť zlatá, pretože naši boli naj-
vyššie nasadení, avšak Ľubo Pištej 
mal zdravotné problémy. V  príprave  
na desať dní vypadol pre zranené ko-
leno a nevedeli sme, či bude hrať. Celý 
turnaj nakoniec zahral, no vo veľkých 
bolestiach, takže finále už bolo nad 
jeho sily. No aj striebro môže byť mo-
tiváciou do ďalšej  práce.

Ako to vyzeralo v  olympijskej 
dedine?

Dedina bola krásna, také malé 
mes  tečko. Ubytovanie bolo strohé, nie  
hotelové, skôr internátové, až by som 
povedal, že to bolo také väzenie. Špor-
tovci sú však prispôsobiví a  vedia si 
zvyknúť. Čo sa týka opatrení, každý 
deň sme sa testovali, čo nebolo príliš 
príjemné. Rúška boli povinné všade, aj 
na voľnom priestranstve, rovnako tak 
dezinfekcia rúk. Opatrenia boli prísne, 
ale dali sa zvládnuť. Len škoda, že sme 
nepoznali športovcov cez rúška.

• • •
O  ďalších zážitkoch z  olympiády 

aj o pohľade J. Truksu na budúcnosť 
stolného tenisu sa dočítate v pokra
čovaní rozhovoru v budúcom vydaní 
Malackého hlasu.

Za rozhovor ďakuje J. Hargaš. 
Foto: facebook J. Truksu

na majstrovstvách Slovenska 
v 3d lukostreľbe na duchonke 
sa v  konkurencii 280 súťažia-
cich zúčastnili aj členovia Luko-
streleckého klubu Sagittarius. 
Priniesli si dve medaily – zlatú 
a bronzovú.

V  prvý deň – v sobotu – čakali 
na všetkých dve trate v  náročnom 
teréne a na každej 20 terčov, teda 
40 vystrelených šípov. Čistá streľba 
a pokojná myseľ rozhodovali o prie
bežnom poradí prvého dňa. O roz
ptýlenie súťažiacich sa organizátori 

postarali večerným kinom a retro 
párty.

Na druhý deň šampionát pokra
čoval novovytvorenými skupinami 
podľa výkonnosti zo soboty. Noví  
ľudia v skupine, novo postavené ko
líky na trati a 3D zvieratká, k  tomu  
20 terčov, čiže 20 šípov.

Záverečné hodnotenie nám pri
nieslo stupne víťazov. na 1. mieste 
skončila Renáta Svetlíková a tretí 
bol Martin kamenistý. Ďalší čle 
novia LK Sagittarius sa umiestnili na  
6., 7. a 8. mieste.

Lukostrelcom nikto neuprie sú
ťažnú dušu a každý by si zaslúžil oce
nenie. Aj na to mysleli organizátori  
a pred odovzdaním medailí a pohá
rov zorganizovali tombolu, kde sa 
dali vyhrať veľké 3D terče aj užitoč  
né drobnosti.

Text a foto: Lk Sagittarius

 Lukostrelci priniesli dve republikové medaily

Futsalista Čeřovský proti účastníkom svetového šampionátu

Daniel Čeřovský v drese číslo 14

Jaromír Truksa: miešaná štvorhra
 s medailovými ambíciami 
 bude pokračovať

J. Truksa (druhý sprava) so svojimi zverencami na letnej olympiáde v Tokiu.


