
Saška, Adamko, Ninka, Adrianko, 
Laurinka, Amálka – malých Malača
nov, ktorých samozrejme sprevádza
li rodičia, vítali s  úsmevom zamest
nankyne. Počas prvého dňa boli deti 
v  jasličkách iba krátko, približne pol 
hodiny. Za prítomnosti svojich rodi
čov sa hrali a raňajkovali. Každý ďalší 
deň boli v  jasličkách o niečo dlhšie, 
až približne na desiaty deň by už 
mali deti zvládnuť celodenný pobyt 

bez maminy či ocka. „Spolu s kolegy
ňami opatrovateľkami sme sa na deti 
veľmi tešili. Semtam sa objavili aj sl
zičky, ale vôbec ich nebolo veľa. Prá
ve  naopak, deti boli milo zvedavé na 
nové prostredie a nové hračky. Verím, 
že sa im v jasličkách bude páčiť a že aj 
rodičia budú spokojní s  úrovňou sta
rostlivosti,” zhodnotila prvý deň ve
dúca prevádzky Martina Novotová.

Výstavba jaslí sa začala vlani kon  

com júla. Priestor pre najmenších  
vznikol prestavbou starého hospo
dárskeho pavilónu v  areáli Mater
skej školy na Bernolákovej. Vlast

nej výstavbe ešte predchádzal dlhý  
proces. Na začiatku bola úspešná  
žiadosť o  dotáciu z  Integrované ho 

Malackí seniori a zdravotne ťažko 
postihnutí, ktorí majú záujem o oč
kovanie, avšak  nevedia sa prihlásiť  
do čakárne, môžu využiť pomoc mes  

ta. Stačí zavolať na telefónne číslo 
034/79 66 178 alebo 034/79 66 118, 
prípadne prísť do Klientskeho cen
tra Mestského úradu Malacky, číslo 
dverí 23. Poverená zamestnankyňa 
mestského úradu zapíše záujemcu 
do registračného formulára.

Prosíme všetkých Malačanov, ak 
máte vo svojom okolí osamelého se
niora, pomôžte mu s registráciou na 
očkovanie, prípadne ho nasmerujte 
na mestský úrad. Ďakujeme.

-red- 
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 Očkovanie: mesto 
 pomôže s registráciou

v jasliach sme privítali prvé deti
Máte pocit, že ste sa ocitli v hračkárstve. všade pestré, svieže farby  
a plno hračiek. všetko je vo veľkosti mini – stoličky, tanieriky, umý-
vadlá, nočníky.  Deti, niektoré ešte s plienkami, robia prvé nesmelé 
krôčiky. v pondelok 3. mája privítali nové mestské detské jasle prvé 
deťúrence. Jasle majú dve triedy s celkovou kapacitou 20 miest. Jed-
na trieda je pre „včielky” vo veku 1–2 roky, druhá je pre „lienky” vo 
veku 2–3 roky.

Pokračovanie na strane 3

Sila
ľudskosti

V týchto dňoch sme si pripomenuli 
76 rokov od skončenia II. svetovej voj
ny. Najväčší vojnový konflikt v dejinách 
si vyžiadal 60 miliónov obetí. Vojna 
znamenala aj nesmierne utrpenie pre 
civilistov a napísala množstvo smut
ných príbehov. Boli však aj také, ktoré 
sa aspoň čiastočne skončili dobre.

Za mnohými z  nich stojí Nicholas 
Winton. Spolu s priateľmi ešte pred za
čiatkom vojny rozpoznal nebezpečen
stvo fašizmu. Rozhodol sa preto za
chrániť židovské deti z Českoslo venska 
tým, že im v Anglicku našiel no vé rodi
ny. Za necelých 5 mesiacov v roku 1939 
sa mu podarilo evakuovať 669 detí. 
Predstava, že rodičia nakladajú svoje 
deti do vlaku nevedno kam, trhá srdce. 
A predsa, pre ne to bola nádej prežiť. 
Mnohé z nich sa už nikdy nestretli so 
svojimi rodičmi, ktorí zahynuli v kon
centrákoch.

Ako je známe, o jeho hrdinstve ne
vedel nik až do roku 1988, keď jeho 
manželka našla staré dokumenty 
s  menami. Začal o  ňom hovoriť celý 
svet, dostal titul sir a stretol sa s mno
hými, ktorých vtedy zachránil a  kto
rí dostali spoločné meno Wintonove 
deti. Sú medzi nimi lekári, umelci, ved
ci i politici.

Sir Winton bol v roku 2008 v Brati
slave. Ako novinárka som mala obrov
skú česť stretnúť sa s ním osobne. Ten
to zážitok si uchovám navždy. Bol mu 
dopriaty dlhý a požehnaný život, pre
tože zomrel ako 106ročný. O pár dní, 
19. mája, uplynie 112 rokov od jeho 
narodenia.

Keď pôjdete do Prahy, zastavte sa 
na prvom nástupišti hlavnej stani
ce pri súsoší pána Wintona s  dvoma 
deťmi a  kufrom, ako symbolicky ča
kajú na vlak. Pár metrov odtiaľ je ďalší 
mimoriadne emotívny pamätník – 
dvere vlaku s  odtlačkami dlaní. Sir 
Winton inšpiroval mladých na celom 
svete, ktorí pomáhajú slabým či chu
dobným. Režisér Matej Mináč o  ňom 
nakrútil tri filmy: Všetci moji blízki,  
Nickyho rodina a Sila ľudskosti. A pres
ne o tú ľudskosť ide. Nezabudnime na 
to, čo robí ľudí ľuďmi. Ľudskosť je po
trebná vždy a všade, v každej dobe.

Ľ. Pilzová
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Mesiac po spomienke na oslo
bodenie Malaciek (5. apríla) sme si 
pripomenuli 76. výročie skončenia 

druhej svetovej vojny v Európe. Deň 
víťazstva nad fašizmom sa oslavuje 
8. mája a  je pripomenutím kapitu

lácie Nemecka. Tento sviatok si uctil 
položením venca primátor mesta  
Juraj Říha a spolu s ním aj zástupco
via troch združení – Vojenskí veterá
ni kpt. Jána Francisciho, Zväz vyslú
žilých vojakov generála Štefánika  
a Klub veteránov letiska Kuchyňa.  

„Začiatkom apríla 1945 už boli Ma
lacky slobodné, avšak na mnohých 
miestach sa ešte bojovalo a zomiera
lo. Preto je namieste pripomenúť si 
vý ročie skončenia vojny, také dôležité  
pre celý svet,” skonštatoval primátor.

-lp-/-otano-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Fyzické osoby s aktivovanou elek
tronickou schránkou a  všetky práv
nické osoby na území mesta už do
stali rozhodnutia v  elektronickej 
for me. Daň je možné zaplatiť naraz 
alebo v dvoch splátkach. Prvú splát
ku je potrebné uhradiť do 15 dní od 
právoplatnosti rozhodnutia a druhú 
splátku do 30. septembra 2021.

Prosíme vás:
•  uprednostnite bezhotovostnú 

platbu na účet mesta,

•  platbu osobne v  pokladni 
mestského úradu využite iba 
v nevyhnutnom prípade,

•  označte si schránky a zvonče-
ky,

•  pri preberaní zásielky majte 
rúško, respirátor alebo šatku,

•  pri podpise doručenky odpo-
rúčame mať vlastné pero.

Ďakujeme za vaše pochopenie 
a ústretovosť.          Msú

 Žiadosti o prijatie dieťaťa 
 do materskej školy

v tomto období do 31. mája je možné podávať žiadosti 
o pri jatie dieťaťa na predpri márne vzdelávanie v mater-
skej škole na školský rok 2021/2022.

Predprimárne vzdelávanie je povinné pre každé dieťa, 
ktoré dovŕši do 31. augusta päť rokov. Elektronická prihláš
ka je zverejnená na webe www.msmalacky.edupage.org. 
V nevyhnutnom prípade si môžete prihlášku vyzdvihnúť aj 

osobne na riaditeľstve Materskej školy Malacky (Štúrova 139).
V termíne od 7. do 15. júna ma terská škola zverejní na svojej webovej 

stránke zoznam prijatých a neprijatých detí vo forme identifikačných kó
dov. Bližšie informácie: www.msmalacky.edupage.org.

MŠ Malacky

Rozhodnutia k daniam
v  týchto dňoch až do konca má ja roznášajú poverení zamestnanci 
mesta do domácností rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom 
(daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad). 
daňovníci dostanú rozhodnutie do vlastných rúk.

Príprava navrhovanej diaľničnej 
križovatky D2Studienka sa posu
nula vpred. Projekt sa dostal do fázy 
posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (proces EIA). Križovatka 
je súčasťou následných krokov, ako 
postupne vylúčiť tranzitnú dopravu 
z mesta.

Iná diaľničná križovatka, D2Ro
hožník, už má proces EIA za sebou  
a je vo fáze prípravy projektovej do
kumentácie k povoľovaciemu ko
naniu. Táto križovatka odkloní na 
diaľnicu dopravu z malokarpatského 

podhoria, predovšetkým nákladné 
autá z  Rohožníka, ktoré prechádza
jú obývanou zónou na Rádku a tes
ne popred nemocnicu. Križovatka 
D2Studienka vylúči dopravu zo 
smeru od Veľkých Levár, ktorá v sú
časnosti prechádza centrom Mala
ciek, a Studienky – tá prechádza obý  
vanou zónou. Pre jej výstavbu je po
trebná nová spojnica levárskej cesty 
na cestu zo Studienky. Na tomto pro
jekte prepojenia na diaľnicu spolu
pracuje mesto s Bratislavským samo
správnym krajom.         -red-

Tento rok sa používa nová tech
nológia – jej základnou myšlien
kou je robiť opravy kvalitne, rýchlo 
a efektívne, bez hluku a prachu. „Ide 
o  tzv. infra technológiu, ktorá patrí 
medzi najmodernejšie a  najekolo
gickejšie spôsoby. Systém Silkot Blue 
umožňuje pracovať s  minimálnym  
či dokonca žiadnym odpadom asfal
tu. Vozovka sa opravuje pri teplote 
180 °C, na ktorú sa výtlk nahreje, pri
dá sa nová asfaltová zmes a  vyrov
ná sa vibračným valcom. Opravená 
plocha sa hermeticky uzavrie, aby sa 
zabezpečil plynulý spoj, čím sa zabrá
ni prenikaniu vody. To v  konečnom 
dôsledku znamená dlhšiu životnosť 
opravy,” informoval Matúš Gelin
ger z Útvaru výstavby a  životného 
prostredia MsÚ Malacky. 

Výtlky na miestnych komuniká
ciách, ktoré spomínali obyvatelia 
v  komentároch na facebookovej 
stránke mesta, budú zaradené do 
balíka opráv na tento rok. „Snaží

me sa opraviť najprv tie veľké a ne
bezpečné, ktoré ohrozujú plynulosť a 
bezpečnosť dopravy. Potom prídu na 
rad tie, čo nahlásili obyvatelia pria
mo alebo cez Odkaz pre starostu. 

Ďalej na zá klade obhliadok v teréne 
postupujeme systematicky tak, aby 
sme zabezpečili opravu každého ne
bezpečného výtlku na komunikáci
ách v správe mesta. Ak zvýšia peniaze 
v rozpočte, vykonáme celkovú opravu 
nejakého kritického miesta, tak ako 
napríklad vlani chodník pri Lidli,” vy
svetľuje M. Gelinger.

• • •
Jamy na cestách, ktoré nepat

ria mestu, nahlasujeme Slovenskej 
správe ciest. Vlastná oprava je už 
v ich réžii.

-lp-/-otano-

 Začala sa oprava výtlkov
Ako každý rok, po zime na našich cestách znovu pribudli výtlky. v uli-
ciach sú už pracovníci vysúťaženej firmy, ktorí ich opravujú. A  ako 
každý rok, aj tentoraz veľa ľudí – najmä na sociálnych sieťach – hrom-
ží, že ide o „flekovanie“, „capkanie“ či „látanie“ dier. Žiaľ, niektoré 
cesty sú v zlom stave a veľa z nich je už zaradených do investičného 
plánu mesta. Za posledné roky sa zrekonštruovalo veľa ciest a pripra-
vujú sa ďalšie, avšak kvôli finančnej náročnosti sa to musí robiť po-
stupne. v záujme prejazdnosti komunikácií sa  musí často pristúpiť 
iba k oprave výtlkov.

 Tretia diaľničná križovatka
je už v procese EIA

 deň víťazstva nad fašizmom

č. 10 vyjde 26. mája
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regionálneho operačného programu 
(584-tisíc €), nasledovalo verejné ob
starávanie, schvaľovanie hygienou 
a  registrácia medzi sociálne služby. 
Obyvateľom lokality okolo Bernolá
kovej ďakujeme za trpezlivosť a po
chopenie. „Vybudované zariadenia 
boli v minulosti zrušené a budovy po
predávané. A my ich dnes nanovo sta
viame, preto mi zostáva dúfať, že také
to niečo našim nástupcom verejnosť 
už nedovolí,” konštatoval primátor 
Juraj Říha.

Ako vyzerá náplň dňa pre jasličká
rov? Hry, cvičenie, osobná hy giena, 
učenie sa samostatnému sto lovaniu, 
prechádzky, spánok. O deti sa starajú 
štyri opatrovateľky, po dve na každú 
triedu. Mimochodom, v jasličkách sú 
dvoje dvojčatá – Peťko s  Patrikom 
a Felix s Alexom.

Podrobné informácie o  prevádz
ke jaslí či podmienkach na prija
tie dieťaťa sú dostupné na stránke 
www.jasle.malacky.sk. Svoje prí
padné otázky môžete napísať mai
lom na detskejasle@malacky.sk.

Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. osuský 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

v jasliach sme privítali prvé deti

Projekt  Malacky – Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov  je  
podporený z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom  
Integrovaného regionálneho operačného programu.

Dokončenie zo strany 1

O  službu mobilného asistenta 
sčítania  môžete požiadať telefonic
ky na mestskom úrade – 034/79 66 
120 alebo 0903 650 132. Pri požia
daní o mobilného asistenta sčítania 
nahláste meno a  priezvisko, adresu 
pobytu a  váš telefonický kontakt. 
Buďte obozretní a do svojho bytu či 
domu pustite iba osobu (mobilné
ho asistenta), s ktorým si vopred do
hodnete termín a čas, kedy vás príde 
sčítať. Každý sčítací asistent má preu
kaz. Jeho totožnosť si môžete overiť 
na telefónnom čísle 0903 650 132.

nEZABUdnITE:
•  rodičia musia sčítať svoje ne

plnoleté deti. Sčítať deti ne
znamená len označiť vo svo
jom sčítacom formulári po čet 

detí. Znamená to, že za ne (ale bo 
spolu s nimi) musia vyplnia vyplniť 
sčítací formulár,

•  sčítajú sa aj cudzinci, ktorí dlhodo
bo bývajú na Slovensku,

•  sčítajú sa aj obyvatelia mesta Ma
lacky, ktorí momentálne žijú v za
hraničí,

•  sčítať je potrebné aj príbuzných, 
ktorí zomreli po 31. decembri 2020. 
Formulár za nich vypĺňate vy,

•  sčítať sa je povinný každý obyvateľ 
Slovenskej republiky,

•  zákon ukladá finančné sank cie.

kontaktné 
miesto:
Mestský úrad Malacky
Bernolákova č. 5188/1A

901 01 Malacky

prízemie, č. dverí 23  
Monika Gajarová 
telefón: 034/79 66 118 
mail: sodb2021@malacky.sk 

I. poschodie, č. dverí 129
Darina Pelecová 
telefón 034/79 66 147
mail: sodb2021@malacky.sk 

Alena Foltýnková 
telefón: 034/79 66 163 
mail: sodb2021@malacky.sk

Pondelok   8.00–11.30 h, 12.30–15.30 h
Utorok 8.00–11.30 h, 12.30–15.30 h
Streda 8.00–11.30 h, 12.30–17.00 h
Štvrtok 8.00–11.30 h, 12.30–15.30 h
Piatok 8.00–11.30 h, 12.30–14.00 h

O mobilného asistenta môžete 
požiadať u vedúcej Klientskeho cen
tra Aleny Kmecovej. kontakt – po-
žiadavky na mobilného asistenta: 
telefón 034/79 66 120 alebo 
0903 650 132 
mail: sodb2021@malacky.sk alebo 
alena.kmecova@malacky.sk.

-red-

Asistované sčítanie
veľký projekt sčítania obyvateľov, domov a bytov pokračuje asis-
tovaným sčítaním. Je určené tým, ktorí sa nemohli sčítať sami ani 
s pomocou blízkej osoby, prípadne pre tých, ktorí sa sčítať zabudli 
alebo nestihli. Stačí, ak prídete na kontaktné miesto na mestskom 
úrade, prípadne požiadate o návštevu asistenta sčítania u vás doma.

Papierové sčítacie formuláre ne existujú. Sčítanie sa robí výlučne elektronicky prostredníctvom tabletu, 
telefónu alebo počítača. Sčítací asistent si svoj tablet prinesie so sebou.
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Jozefa Gabčíka
Jozef Gabčík bol československý 

vojak slovenského pôvodu a  hrdina  
protinacistického odboja. V roku 1942  
spolu s Janom Kubišom v Prahe spá
chal atentát na ríšskeho protektora 

a  tretieho najmocnejšieho človeka 
nacistického Nemecka Reinharda 
Heydricha.

Narodil sa 8. apríla 1912 v Poluvsí, 
mestskej časti Rajeckých Teplíc, do 
československej rodiny. Otec Franti
šek bol slovenský robotník, ktorý ces
toval za prácou do zámoria, matka 
Mária bola českej národnosti. V pät
nástich rokoch opustil Slovensko 
a šiel do Česka učiť sa za kováča. Žil 
v Kostelci nad Vltavou neďaleko Přib
ramu na rozmedzí južných a  stred
ných Čiech. Kariéru profesionálneho 
vojaka začal v roku 1932, do armády 
vstúpil v Košiciach, dôstojnícku ško
lu absolvoval v Prešove. Od roku 1937 
pracoval ako civilný zamestnanec 
v  sklade bojových plynov v  Žiline  
a  v  Skalke pri Trenčíne. Po vzniku 
Slovenského štátu v rámci protifašis
tického odboja zabil jedovatým ype
ritom niekoľko nemeckých vojakov,  
po čine utiekol za hranice. V lete 1939  
sa pripojil spolu s  ďalšími vojakmi 
československej armády k francúz
skym cudzineckým légiám a zúčast
nil sa na obranných bojoch Francúz  
ska proti Nemcom. Po porážke Fran
cúzov bol spolu s kolegami evakuo
vaný do Veľkej Británie. Tam absol
voval výcvik pre vojakov zvláštneho 
určenia, čo ho predurčovalo vykonať 
atentát na Heydricha.

Operácia s krycím názvom Anth
ro poid sa začala na konci roku 1941, 
keď lietadlo britského kráľovského 
letectva vysadilo parašutistov na 
území vtedajšieho Protektorátu Če
chy a Morava. Okrem Jozefa Gabčíka 
a Jána Kubiša boli do operácie povo
laní aj Josef Bublík, Jan Hrubý, Jaro
slav Švarc, Josef Valčík a Adolf Opál
ka, ktorý Anthropoidu velil.

K  útoku na Reinharda Heydricha 
sa vojaci odhodlali po dlhých prípra
vách 27. mája 1942. Pôvodný vykoná
vateľ útoku Jozef Gabčík sa postavil 
v mestskej časti Prahy Libni pred pro
tektorovo auto, no britský samopal 
v  jeho rukách sa zasekol a  zlyhal. 
Útok teda vykonal Jan Kubiš, ktorý 
hodil do auta granát. Heydrich na ná
sledky infekcie, spôsobenej zranenia
mi z  črepín granátu, po niekoľkých 
dňoch v pražskej nemocnici zomrel. 

Nemci ako odplatu za jeho smrť vy
vraždili české obce Lidice a Ležáky.

Po atentáte Nemci spustili mohut
né pátranie po československých vý
sadkároch, ktorí sa skryli do krypty 
v pravoslávnom chráme svätých Cy  
rila a Metoda v Prahe. Nacistická taj
ná polícia gestapo po Gabčíkovej 
skupine márne pátrala až dovtedy, 
keď ich zradil vlastný člen Karel Čur
da. Ten neodolal vysokej odmene za 
informácie o atentátnikoch a prezra
dil gestapu, kde sa skrývajú.

Československí výsadkári boli 18.  
jú na 1942 v kostole obkľúčení presi-
lou približne 800 vojakov SS a  prís
lušníkov gestapa. Po viac ako sedem
hodinovom hrdinskom boji a  poku
soch Nemcov o vytopenie krýpt kos 
 tola výsadkári radšej spáchali samo  
vraždu, než aby sa vzdali nacistom. 

Po hrdinovi Jozefovi Gabčíkovi je 
na Slovensku pomenované mesto, 
ale aj vojenský pluk, bežecké preteky 
Memoriál Jozefa Gabčíka či desiatky 
ulíc slovenských a českých miest.

Jozefa kubinu
Jozef Kubina bol malacký advo

kát a ako jeden z mála Slovákov bol 

poslancom uhorského snemu. Na
rodil sa 17. novembra 1855 v Morav
skom Svätom Jáne do šľachtickej ro
diny.

Stredné školy navštevoval v Trna
ve, Skalici a  Ostrihome, právnické 
vzdelanie získal v  Bratislave a  Buda
pešti. Zaujímavosťou je, že ako kon
cipient pracoval v  Malackách aj pre 
slávneho advokáta Jozefa Dérera. Ne  
skôr sa venoval advokátskej činnos
ti, najskôr v  rodnej obci a  neskôr aj 
v Malackách. Okrem advokáta bol aj 
bankárom a politikom, pôsobil ako 
poslanec v uhorskom sneme a dlho
dobo zastupoval malacký región 
v  žup nom parlamente. V  roku 1905 
spo luzakladal Slovenskú ľudovú stra
nu, ktorá sa stala vedúcou politickou 
silou v samostatnom Slovenskom štá
te počas 2. svetovej vojny. Jozef Kubi
na bol zástancom slovenskej svojbyt
nosti a národovcom, ktorý slovenské 
záujmy hájil na celoštátnom aj regio
nálnom fóre. Politike venoval nielen 
svoj čas, ale aj financie na volebné 
kampane, čo ho stálo značnú časť je
ho advokátskeho platu. Okrem toho 
mal dobrácku povahu a odpúšťal ho
noráre, ktoré mali platiť jeho klienti. 
To všetko prispelo k tomu, že 4. sep
tembra 1918 zomrel v Malackách ako 
nemajetný. Nedožil sa ani slobodné
ho Československa, ani lepšieho po
stavenia Slovákov v  spoločnosti, za 
ktoré po celý život politicky bojoval. 
Jeho jediný syn Ľudovít bol takisto 
právnikom.

Ulicu pomenovanú po Jozefovi Ku  
binovi nájdete iba v Malackách, kde 
je aj na starom cintoríne pochovaný.

Jozefa Murgaša
Bez tohto človeka by sme dnes 

možno nepoužívali televíziu ani rá
dio. A rybačka, keby neexistoval, tá by  
bola úplne iná. Jozef Murgaš bol slo
venský katolícky kňaz, maliar a vyná
lezca, ktorý ako prvý na svete doká
zal bezdrôtovo preniesť ľudský hlas 
a stal sa priekopníkom moder nej te
lekomunikácie.

Narodil sa 17. februára 1864 v Ta-
jove neďaleko Banskej Bystrice. Už  
od mladosti bol nadaným malia
rom, no rozhodol sa stať sa kňazom,  

preto sa zapísal na štúdium teoló
gie v  Bratislave a  neskôr v  Ostriho
me. Už počas štúdia sa však venoval 
svojej ďalšej záľube – technickým 
pokusom s  mechanickými zariade
niami a  elektrickými prístrojmi. Po 
doštudovaní bol kaplánom, no mal  
problémy s  totali társkym uhorským 
režimom, a  tak ho často prekladali 
z  fary na faru. Aj preto sa rozhodol 
krajinu opustiť a  v  roku 1896 emig
roval do USA, kde sa v Pensylvánii 
stal pastorom slovenskej katolíckej 
cirkvi. Za oceánom začal byť aj po
liticky činný. Založil Slovenskú li gu 
v  Amerike a bol dôležitým člove
kom pri podpise Pittsburskej doho
dy, ktorá dala vzniknúť slobodnému 
povojnovému Československu. Jeho 
zásluhy však prezident Masaryk i no
vé vedenie Československa zaznáva
li a postupne sa stal vyhnancom vo 
vlastnej domovine. Naopak, v  USA 
bol mimoriadne cenený a jeho tech
nické rady využívali aj v armáde.

V  USA sa Murgaš naplno okrem 
politickej a duchovnej činnosti začal  
ve novať aj technike. Jeho najvý
znamnej ší vynález – rádio – mu pa
ten tovali v roku 1916. Uznali mu po
kus spred niekoľkých rokov, keď sa 
mu podari lo bezdrôtovo preniesť hlas  
medzi mes tami Wilkes Barre a Scran
ton, vzdiale ných od seba 30 kilomet-
rov. Prvé slo vá bez použitia fyzic
kého spojenia boli Počujete ma? 
Počujete ma? Počujete ma niekto? 
Jeho zásluhou existu jú aj ďalšie vy  
nálezy: bezdrôtový pre nos zakó do
vaných signálov (tzv. bezdrôto vý te
legraf, ktorý bol veľmi prospešný pre 
armádne záujmy), magne tický detek
tor kovov, vlnomer, praktický navi
jak na udicu a  mnoho ďalších tech

nických vynálezov. Z  jeho života sa 
tiež zachovala zbierka 9 000 motýľov 
z celého sveta.

Jozef Murgaš zomrel 11. mája 1929 
v  pensylvánskom Wilkes Barre, kde 
sa dodnes nachádza model jeho vy
sielacej stanice. Okrem toho v Tajove 
nájdete jeho pamätnú izbu, v  Brati

slave pomník a v Prahe sú uschova
né kópie jeho patentov. Jeho meno 
dostala americká obchodná loď, vy
robená v roku 1944 v Georgii. Na Slo
vensku je po ňom pomenovaných 
päť ulíc a ocenenie pre vedcov venu
júcich sa technike.

kalista orgoňa
Kalist Orgoň, narodený ako Ján Or

goň, bol malacký františkán a páter.  
Narodil sa 12. apríla 1815 v Malackách 
do rodiny Andreja a Kataríny Orgoňo
vých. Pre mníšsky život sa rozhodol 
vo svojich osemnástich rokoch, keď 
nastúpil do kláštora v maďarskej de
dine Búcsúszentlászló, ležiacej neďa
leko dnešných slovinských a chorvát
skych hraníc. Ako mních však pôsobil 
predovšetkým na Slovensku.

Kalist Orgoň podporoval sloven
ské matičné hnutie. V  časoch, keď 
pod písal list na podporu Memoran
da slovenského národa pre Štefana 
Moy zesa, bol mníchom v Malackách. 
Tu sa staral o duchovnú správu veľ
kolevárskych habánov. Po podpore 
Memoranda však prišla intervencia 
Pálffyovcov a Kalista Orgoňa spolu 
s  iným františkánom, Gutzkym, pre
ložili do iných kláštorov. Jeho meno 
nájdeme aj medzi zakladateľmi Mati
ce slovenskej.

Zomrel 7. decembra 1888, pocho
vaný je na starom cintoríne v Malac
kách. V  jeho hrobe leží aj ďalší vý
znamný františkán Vendelín Kučera. 
Ulicu pomenovanú po Kalistovi Or
goňovi nájdete na celom Slovensku 
iba v našom meste.

Text: M. Binčík s využitím informácií 
z www.malackepohlady.sk, 

neoznačené foto: 
M. Binčík a S. osuský

[7]Generálmajor 
in memoriam 
Jozef Gabčík.

Zdroj: Vojenský 
historický ústav

Ulica Jozefa Gabčíka

Ulica Jozefa Kubinu

Dr. Jozef Kubina.
 Zdroj: 

Malacké pohľady

Ulica Kalista Orgoňa

Ulica Jozefa Murgaša

Jozef Murgaš.
Zdroj: 

bystricoviny.sk
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k  mesiacu máj tra-
dične patria ozdo-
bené vysoké stromy, 
ktorým sa po záho-
rácky hovorí mája 
alebo májka.

Tento rok vyrástli na 
dvoch miestach v  Malac
kách – na Rádku a na síd
lisku Juh. Budú nám skráš
ľovať mesto počas celé ho 
mesiaca.      -red-

KULTÚRA / SPEKTRUM

Voľba dievčat padla na Irenu 
Brežnú, úspešnú slovenskú autor
ku žijúcu vo Švajčiarsku. Rodáčka 
z  Bratislavy prežila svoje detstvo 
v Trenčíne u starých rodičov, kam sa 
jej rodičia uchýlili po Akcii B. V rámci 
nej komunistický režim vysťahoval 
„nespoľahlivých” obyvateľov z  veľ
kých miest. Otec Ireny Brežnej bol 
síce právnikom a advokátom, avšak 
musel pracovať ako stavebný ro
botník. Jej matka za prípravu úte
ku do Švédska strávila rok vo väze
ní. Po sovietskej invázii v roku 1968 
Irena Brežná emigrovala aj s  rodič  
mi do Švajčiarska.

Gymnazistky začali na projekte 
pra covať už v októbri počas on line  
podujatia k  medzinárodné mu dňu 
knižníc, kde predstavili ži vot a dielo 
autorky. Zmapovali ohlas jej tvorby,  
nezabudli na Akciu B a  vy brané 
úryv ky z jej diel sa čítali formou re

ťazového čítania. Podari lo sa im 
skon taktovať priamo s  autorkou, 
kto rá odpovedala na ich otázky. Jej 
život a  tvorbu spracova li do desať
minútového videa a vyrobili dopln
kové predmety na ilustráciu doby, 
v  ktorej Irena Brežná pred svojou 
emigráciou žila.

Medzinárodná súťaž Schülerwe
ttbewerb – Stretnutie s východnou 
Európou má 60-ročnú tradíciu. Kaž
doročne ju organizuje Ministerstvo 
kultúry, vedy, školstva a vzdeláva
nia Spolkovej republiky Severné 
PorýnieVestfálsko. Študenti malac
kého gymnázia sa do súťaže zapá
jajú už niekoľko rokov. Ich projekty 
sa každoročne umiestňujú na po
predných priečkach a  v  minulos
ti už zí skali aj hlavnú cenu súťaže. 
Vedúcou projektu je Denisa Pochylá 
Kečkéšová.

Gymnázium Malacky

Gymnázium v  Malackách uspelo v  medzinárodnej súťaži Schüler-
wettbewerb – Stretnutie s východnou Európou. Žiačky nicola Hévi-
ziová, Sarah Martinkovýchová a natália Tydlitátová skončili so svo - 
jím projektom EXILovÁ LITERATúRA – ZAkÁZAnÁ, vYkÁZAnÁ,  
SPÁLEnÁ na 2. mieste. úlohou súťažiacich bolo predstaviť spisova-
teľa, ktorý musel  z  politických príčin emigrovať z  vlasti.

 Gymnazistky  
 boli  úspešné
 v medzinárodnej
 literárnej súťaži

Múzeum M. Tillnera pripravilo pre školá-
kov na predmet regio nálna výchova 
pracovné lis ty. Týkajú sa zbierok 
mú zea (keramika, pe-
tro lejové lampy).

N a j 
n o v š í 
pracov
ný list, 
ktorý vy šiel 
pod hla vič
kou turistic
koinformačnej 
kan celárie, má ná 
zov IŠEU MACEK DO  
MAUACEK. Odporú
čaný formát pre list je 
veľkosť A3. V dob rom roz
líšení si ho môžete stiah
nuť zo stránky 
www.tikmalacky.sk.

Ak nemáte možnosť vytlačiť si 
listy doma, ozvite sa do TIKu. Radi 
vám ich pripravia na osobný odber.

MCk/-otano-

Galéria MCk pozýva verejnosť na výstavu Stratené príbehy.
Ponúka viac ako sedem desiatok diel z  tvorby výtvarníčky 
veroniky Weberovej.
otváracie hodiny: pondelok–piatok  10.00–12.00 h a 13.00–17.00 h

MCk

 Pracovné listy pre školákov

Turistickoinformačná kancelária 
Záhorácka 1919, Malacky 
telefón: 034/772 20 55
mail: info@tikmalacky.sk 
web: www.tikmalacky.sk

 Malacké máje

Máj na Rádku

Máj na Juhu
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Predmet nájmu:
Prenájom sezónneho kontajnero
vého bufetu – jedna miestnosť 
14,40 m2.

Podmienky nájmu:
Doba nájmu – od 15. júna 
do 1. septembra 2021   
(resp. počas trvania sezóny letného 
kúpaliska)
Účel nájmu – prevádzka rýchleho 
občerstvenia

Písomná ponuka musí 
obsahovať: 
•  identifikáciu záujemcu – budúce

ho nájomcu,
•  právnická osoba – výpis z ob

chodného registra (nie starší ako 
3 me siace), ponuka musí byť  
podpísaná štatutárnym zástup
com,

•  fyzická osoba – podnikateľ – výpis 
zo živnostenského registra (nie 
starší ako tri mesiace),

•  telefonický kontakt,
•  záväzný návrh výšky nájomného  

v € za celú sezónu,
•  čestné vyhlásenie (štatutárneho 

zástupcu v  prípade právnickej 
osoby) o tom, že uchádzač nemá 

záväzky voči organizácii AD HOC 
Malacky,

•  podrobnejší popis plánovaného 
účelu využitia.

Ak ponuka nebude obsahovať po
žadované náležitosti, záujemca 
bude vyradený. Každý záujemca 
môže podať iba jednu ponuku. 
Po nuky spolu s  požadovanými 
do kladmi musia byť vyhotovené 
v slo venskom jazyku.

kritériá hodnotenia ponuky:
•  cena za nájom.

Víťaza určí komisia menovaná ria
diteľom organizácie. 
Bližšie informácie a  možnosť do
hodnúť obhliadku poskytne riadi
teľ AD HOC Malacky Dušan Rusňák, 
tel. kontakt: 0907 793 399, mail: 
riaditel@adhocmalacky.sk.

Uchádzači doručia svoje písomné 
ponuky v uzavretej obálke s ná
zvom Ponukové konanie – pre-
nájom sezónneho bufetu na let-
nom kúpalisku – neotvárať! na 
adresu AD HOC Malacky, Sasinko
va 2, 901 01 Malacky, najneskôr do 
19. mája.

Hľadám ľudí, ktorí v čase do augusta 2018 poskytli na predaj rôzny tovar cez 
bazár na ulici Dielenská 3 v Malackách a za tento tovar neboli vypla tení, ani 
ho nedostali  naspäť. Kontakt: Igor Jozefko – 0940 849 688 

Ad HoC Malacky vyhlasuje ponukové konanie na 

dlhodobý odplatný prenájom
bufetu na letnom kúpalisku

Ad HoC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a po-
nukové konanie zrušiť. Toto oznámenie nie je verejným návrhom na 
uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

oBčIAnSkA InZERCIA

 Rozdelený 
 obvod  MUdr. 
 ondrovičovej

v predchádzajúcom Malackom 
hlase sme informovali o  pre-
rozdelení obvodu pediatrič-
ky MUdr. ondrovičovej medzi 
ostatné lekárky. odbor zdra-
votníctva Bratislavského kraja 
urobil ešte jednu zmenu. Mie-
rové námestie patrí nie MUdr. 
Maršálkovej, ale MUdr. Gajdá-
rovej.

•  Alojza Veselého, arm. gen. L. Svo
bodu, Mlynská, V. Clementisa – 
MUdr. Gajdová
•  Cesta mládeže, Mierové námes

tie, Veľkomoravská, Vinohrádok – 
MUdr. Gajdárová
•  Bernolákova, Budovateľská, Mie

rové námestie, Mojmírova, Príjazd
ná, Rastislavova, Robotnícka, Svä
toplukova, Vlastenecká – MUdr. 
Maršálková
•  Boreckého, Jozefa Gabčíka, Jozefa 

Murgaša, kpt. Miloša Uhra, L. No  
vomeského, Ľ. Kukorelliho, Micha
la Tillnera, Pri Maline, Štúrova – 
MUdr. Sláviková
•  Brezová, Gaštanová, Hodžova, Jel

šová, Lipová – MUdr. Pirčová

Pacientom, ktorí boli u MUDr. On
drovičovej mimo jej obvodu, odpo
rúčame kontaktovať príslušného pe
diatra podľa svojho bydliska. 

Podrobné informácie o  zdravot
níckych zariadeniach sú dostupné na 
www.e-vuc.sk.                    BSk/-red-
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Keďže koncom apríla stále plati
li opatrenia úradu verejného zdra
votníctva, poľovníci vytvorili malé, 
prevažne rodinné skupinky. V  loka
litách Vinohrádok, Kadúbek, Gaš
parov vŕšok a Liehovarská záhrada 
vyzbierali viac ako tri tony odpadu. 
Väčšinu z neho ešte vytriedili na re
cykláciu (pneumatiky, plasty, sklo, 
drevo, nábytok). Zmesového odpa-
du zostalo len niečo vyše 100 kilo-
gramov.

• pneumatiky 2 240 kg
• plasty 200 kg
• sklo 360 kg
• drevo, nábytok 260 kg
• zmesový odpad 110 kg

Recyklovateľný odpad tvoril 97 %  
a zmesový komunálny odpad 3 %.

„Žiaľ, my poľovníci sa s  odpadom 
v prírode stretávame často. Vyčistené 
lokality budeme monitorovať, a ak to 
bude potrebné, znova čistiť. Odpad 
nielenže narúša ekologické procesy 
v  prírode, ale zároveň kazí krásu prí
rody. Mnoho odpadkov je toxických 
a  aj inak nebezpečných pre zvieratá. 

Vyzývame našich spoluobčanov, aby 
nenosili odpad do prírody. V  Malac
kách máme dva zberné dvory – Hlbo
ká a Partizánska, kde ho môžu odo
vzdať,” skonštatovali členovia po
ľovníckeho združenia Malačan. Za  
spoluprácu pri likvidácii odpadu zá
roveň ďakujú mestskej spoločnosti 
TEKOS.

Text: M. Ziegler,
foto: PZ Malačan

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

21. apríla sme si pri- 
pomenuli 100. výro
čie narodenia na 
 šej milovanej ma
my a babiny Emy 
oreskej, rod. Hau  
serovej z Malaciek.  
Zároveň sme si 8. mája pripomenuli 
28. výročie jej smrti. S láskou, vďa
kou a úctou spomínajú dcéra Anna 
a vnučky Liliana, Diana a Jana.

Človek odchádza, ale všetko krásne,
čo nám dal, 
zostáva v našich srdciach.
11. mája uplynie 10  
rokov, čo nás na
vždy opustil dra
hý manžel, otec, 
dedko, pradedko 
a svokor Zdenko 
Hrica. 30. apríla 
sme si pripomenuli jeho nedoži
tých 84 rokov. S láskou a úctou spo
mínajú manželka Mária, dcéry Ala 
a Dagmar, zaťovia Roman a Vlado, 
vnúčatá Tomy s  manželkou, Luky, 
Jurko, Romanka a pravnúčatá Alex 
a Damián.

V srdci Ťa stále máme, 
s láskou na Teba spomíname. 

12. mája sme si 
pripomenuli 6. vý
ročie, čo nás na
vždy opustil man
žel a  dedo Jozef 
Pollák z Malaciek. 
Zároveň si 31. má-

ja pripomenieme jeho nedožitých 
75 rokov. S láskou spomínajú man
želka, synovia s  rodinami, vnúčatá, 
rodina Králová a Mária.

10. mája sme si pri
pomenuli 10. výro
čie, čo nás navždy 
opustil náš milo
vaný manžel, otec, 
stareček a prastare
ček Rudolf ocha-
rovich z  Veľkých Levár. S  láskou 
spomínajú manželka Margita, dcé
ra Marta, synovia Rudolf a  Milan 
s  rodinami, vnúčatá a  pravnúčatá. 
Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku s nami.

SPoMIEnkY

Eduard Urbánek
Katarína Miháliková
Cecília Hudáková Jandáková
Jozef Koprna
Katarína Šarközyová
Alena Kadáková
Anna Kovárová
Mikuláš Kožuch
Margita Mlynarovičová
Jozef Mihál
Martin Goga
Štefánia Jánošová
Peter Liška
Jozef Salay
Mária Petrivalská
Ladislav Emrich
Ľudovít Cagáň
Irena Pilná
Katarína Štrpková
Mária Zámečníková
Rudolf Rybecký

Zdroj: 
Pohrebná služba IvoS

Pohrebníctvo ECkER 

80 rokov
Veronika Hanzlíková
Irena Ivanová
Mária Jurkovičová
Mária Krieglsteinová
Daniela Malinová
Jozef Ondrejka
František Škuta
Aladár Valent
Viliam Závora

85 rokov
Zuzana Palátová
Emília Prokopová
Peter Csóka

90 rokov
Jozefa Gajdárová
93 rokov
Mária Hurbanová

94 rokov
Anna Kurková

Srdečne blahoželáme!

MÁJoví JUBILAnTI

oPUSTILI nÁS

Dĺžka mosta bude 270 metrov 
a  do končený má byť do leta budú
ceho roka. „Cykloturizmus je v  Bra
tislavskom kraji veľmi obľúbeným 
spôsobom trávenia voľného času. 
Už dnes máme v kraji viac ako tisíc 
kilometrov značených cyklotrás. Te
ším sa, že budúci rok vďaka novému 
cyklomostu vzniknú ďalšie možnosti 
na bicyklovanie a spoznávanie krás 

povodia rieky Moravy,” uviedol pred
seda Bratislavského samosprávneho 
kraja Juraj Droba.

Cyklomost bude mať dĺžku 270 
metrov a šírku 4 metre. Konštrukcia 
bude zavesená na oceľových pilie
roch. Maximálna výška pilierov je 17 
metrov a po dokončení ostane mini
málna plavebná výška 7 metrov.

Z dôvodu ochrany chránenej kra

jinnej oblasti Záhorie sa stavebné 
práce realizujú prevažne z  rakúskej 
strany. Na slovenskej strane sa posta
ví násyp prístupovej rampy a pred
polie. 

Celkové náklady na projekt sú 
spolu 5 912 800 €. Bratislavská župa 
sa podieľa sumou 2 170 800 €, z čo - 
ho väčšina pochádza z eurofondov.

BSk/-red-

Prvá liga mužov i ostatné mlá-
dežnícke hádzanárske súťaže 
sú pre protipandemické opat-
renia stále pozastavené, a  tak 
sa komunita hráčov i  funkcio-
nárov Strojára Malacky roz-
hodla využiť čas inak. A  veľmi 
užitočne. okrem obnovených 
tréningov v  obmedzených 
poč toch sa hádzanári stretli 
v  prírode za mestom, aby po-
mohli nášmu životnému pros-
trediu.

V  okolí lesnej cestičky na konci 
Ulice Boženy Němcovej vyzbierali 
až 630 kilogramov odpadu. Do toh
to objemu sa však nepočítali pneu
matiky, ktorých bolo, žiaľ, v okolí lesa 
neúrekom. V tejto lokalite sa nachá
dzala bývalá čierna skládka odpadu, 
ktorá je aj vďaka ľuďom zo Strojára 
minulosťou. Po práci športovci využi
li priestor pri multifunkčnom ihrisku 
v Zámockom parku, kde si pripravili 
zaslúžené grilované odmeny.

-mb-/foto: Strojár Malacky

 Moravu prepojí nový
 cyklomost pri vysokej

vŕtaním mostových pi-
lót sa vo štvrtok 22. ap - 
rí la naplno rozbeh li sta-
vebné práce na projek-
te cyklolávky medzi ob-
cami vysoká pri Morave 
a  Marchegg. Most cez 
rie ku Morava prepojí 
me dzinárodnú cyklotra-
su železnej opo ny Euro-
ve lo 13 s  ra kúskou cyk-
lotrasou kamp–Tha ya– 
–March. Projekt je spo-
ločným dielom Bratislav-
ského samosprávneho 
kraja a Spolkovej kraji- 
 ny dolné Rakúsko v rám-
ci Programu spolupráce 
InTERREG v-A Slovenská 
republika – Rakúsko.

Hádzanári Strojára 
upratovali prírodu

 čistá príroda – čistý revír
Stalo sa už tradíciou, že členovia poľovníckeho združenia Malačan 
každoročne organizujú zber a čistenie lokalít v rámci katastra Mala-
ciek od nelegálnych skládok, ktoré zanechali nezodpovední a egois-
tickí  ľudia. Svoju iniciatívu nazvali čistá príroda - čistý revír.



8 9/2021ŠPORT

Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00304913 • Vedúca redaktorka: Mgr. Ľubica Pilzová, redaktor: Bc. Miroslav Binčík, jazyková redak
torka: Mgr. Gabriela Krajčírová • Redakčné uzávierky na www.malackyhlas.sk • Redakcia si vyhradzuje právo príspevky krátiť, redakčne upraviť alebo aj nezverejniť. Nevyžiadané príspevky nearchivujeme ani 
nevraciame a nemajú automaticky nárok na zverejnenie. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názormi autorov príspevkov. • Grafika a polygrafická príprava: SASIDA production, s. r. o. • Tlač: Petit Press, a. s. • 
Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, tel.: 034/796 61  73, malackyhlas@malacky.sk • Registrácia: MK SR, EV 3278/09 •  ISSN 1338967X

Bývalý hráč
 Strojára
je vo finále

Bývalý hádzanár malackého Stro
jára a  slovenský reprezentant Anur 
Burnazovič má s Považskou Bystricou 
na dosah víťazstvo v tohtoročnej ex
traligovej sezóne. Klubu z Považia sa 
podarilo titul získať naposledy v roku 
2006, súčasný tím čaká vo finále top-
favorit súťaže Tatran Prešov.

Považská Bystrica obsadila v  zá
kladnej časti extraligy 2. miesto. Bur
nazovič strelil v základnej časti 29 gó
lov, v playoff proti Košiciam nastrie
ľal ďalších päť. V úvodnom finálovom 
zápase v Prešove, ktorý v sobotu Po  
važská Bystrica prehrala 20:23, sa bý
valý Malačan presadil raz. Finálová 
séria sa hrá na tri zápasy, najbližší sa 
hrá v deň, keď vychádza tento Malac
ký hlas, t. j. v stredu 12. mája.        -mb-

 dohrá
 FC Malacky
 treťoligovú
 sezónu?

Výkonný výbor Bratislavské
ho futbalového zväzu dal zelenú 
reštartu svojich seniorských súťaží. 
Malo by sa pokračovať 12. kolom 
počas posledného májového víken
du, keď na FC Malacky čaká domáci 
zápas proti Slovanu Ivanka pri Du
naji. Do konca júna má zväz v  plá
ne stihnúť dokončiť aspoň jesennú 
časť, čo by zabezpečilo regulárnosť 
súťaží (podľa nových pravidiel stačí 
na určenie víťazov a  zostupujúcich 
odohrať aspoň polovicu plánova
ných kôl).

Pre Malačanov to znamená, že 
by mohli dostať šancu pobiť sa 
o  prekvapujúce víťazstvo v  III. lige, 
keďže sú po jedenástich kolách na 
3. priečke. Na vedúci Rohožník strá
cajú sedem bodov, na druhý Inter 
Bratislava päť.

Káder prvého tímu FC Malacky 
je pred možným reštartom III. ligy 
stabilizovaný, no počas koronavíru
sovej prestávky predsa len nasta
li určité zmeny. V  našom meste už 
nebudú pokračovať Talian Kalilou  
Trawally a  Rus Beka Dzhanelidze. 
Ruský útočník sa doma dohodol na 
spolupráci s  treťoligovým klubom 
FC Tuapse sídliacom na juhu kraji  
ny. FC Malacky však získal defen
zívne ladeného hráča Tomáša Riša, 
ktorý u nás bude hosťovať z FC Ro
hožník.

Futbalisti zatiaľ trénovali v  ob
medzených počtoch, trénerský tím 
okolo Branislava Juhasa sa snaží za
pracovať najmä na kondičnej strán
ke hráčov. „Musím povedať, že väč
šina hráčov sa pripravovala aj počas 
prestávky a  je to vidieť,“ zhodnotil 
tréner pre facebookovú stránku klu
bu kondíciu členov tímu. 

 -mb-

Rebecca sa v  uplynulej sezóne 
stala majsterkou Slovenska v  behu 
na 400 m prekážok v kategórii doras
teniek. Na rovnako dlhej hladkej trati 
získala bronz. Okrem toho vybojova
la dve strieborné medaily v behu na 
300 m prekážok i v hladkom behu na 

rovnakú vzdialenosť a bronz v behu 
na 100 m prekážok, všetko v kategó
rii žiačok.

Matúš je úradujúcim slovenským 
majstrom v skoku do diaľky v kate
górii žiakov (halovým i  vonkajším) 
a  zároveň vicemajstrom v  tejto dis

ciplíne v  dorastencoch. V  sloven
skom rebríčku je skokanskou žiackou 
jednotkou a druhým najlepším v be
hoch na 60, 100 a 300 m prekážok. 
Okrem toho je aj rebríčkovou trojkou 
v skoku do výšky. V minulej sezóne 
získal na majstrovstvách Slovenska 
dve zlaté a štyri strieborné medaily.

Rebecca a Matúš sa do reprezen
tácie prepracovali z  prípraviek AC 
Malacky. Uznanie patrí nielen im, ale 
aj ich trénerom. Mladým talentom 
dr žíme palce, aby čestne reprezento
vali seba, Malacky i Slovensko.

Text: M. Binčík, foto: P. Filip 

 vstupenka do reprezentácie
 pre Rebeccu a Matúša

Jakub krajčír
dohráva
sezónu
v nových
Zámkoch

Hádzanár Strojára Jakub Krajčír 
v  závere hádzanárskej sezóny vyu
ží va možnosť hrať za extraligové 
muž stvo Nových Zámkov. Stredná 
spojka Malačanov sa predstavila za 
Štart Nové Zámky ešte v základnej 
časti, po jej skončení si zahral za tím 
z  južného Slovenska proti Slova
nu Šaľa a  ŠKP Bratislava v  ligovom 
pohári, ktorý je nadstavbou pre 
mužstvá mimo najlepšej štvorice. 
V  týchto zá pasoch nastrieľal 5 gó
lov, do zvyšných zatiaľ nezasiahol.

Hral aj v  sobotňajšom zápase 
v  Ša li, ktorý Nové Zámky vyhrali 
28:26. Talentovanému Malačanovi 
sa v  ňom opäť podarilo skórovať.  
Na Nové Zámky čakajú v tejto sezó
ne ešte dva zápasy – s ŠKP a s Hlo
hovcom.

-mb- 

Pre plaveckú verejnosť priná-
šame skvelú správu. Hoci stále 
platia určité obmedzenia, pla-
vecký bazén je už prístupný pre 
verejnosť.

Všetkých záujemcov o  plávanie 
prosíme o rešpektovanie týchto pod
mienok:

•  jeden plavec v jednej dráhe 
(ma ximálne 6 v celom bazéne),

•  rezervácie sú možné iba na celé 
hodiny,

•  vstup do šatní je možný najskôr 
15 minút pred termínom, 

•  odchod zo šatne najneskôr 15 
minút po termíne,

Prevádzkové hodiny plavárne: 
pracovné dni od 7.00 do 21.00 h,
víkendy a sviatky od 9.00 do 21.00 h,

Rezervácie a  podrobnejšie infor
mácie na www.adhocmalacky.sk. 

Text a foto: Ad HoC

 Pozývame verejnosť na plaváreň

Po Teodorovi volekovi a  Hane Zá lesňákovej sa zaslúženej odme - 
ny za svoje výkony v  predchádzajúcej se zóne dočkali aj ďalší at-
léti AC Malac ky. Rebecca Slezáková a Matúš klas, rovnako ako ich 
mladší kluboví ko legovia, dostali od Slovenské ho atletického zvä-
zu značkové oblečenie. Určite ich potešil aj dekrét reprezentanta, 
ktorý bol logickým vyústením ich vý bor ných výkonov nielen v mi-
nulom roku.

volejbalisti
začali
impozantne

Vstup slovenskej mužskej volej
balovej reprezentácie do kvalifiká cie 
o  tohtoročné majstrovstvá Eu ró py 
bol vydarený. Za tri zápasy stratili iba 
dva sety. Postupne si v Ni tre poradi
li so Švajčiarskom 3:0, s Rumunskom 
3:1 a s  Albánskom rovnako 3:1. Po 
pr vom kvalifikačnom turnaji naši 
vedú skupinu. Kvalifikácia pokračuje 
turnajom v  rumunskom Ploješti, už 
v piatok 14. mája sa stretnú opäť so 
Švajčiarskom. Majstrovstvá Európy 
sa budú konať v septembri v Česku, 
Poľsku, Estónsku a Fínsku.

Za reprezentáciu hrajú aj dvaja 
Malačania, Peter Ondrovič a  Peter 
Mi chalovič. V  úvodných kvalifikač
ných stretnutiach sa im darilo. Aj 
vďaka ich výkonom majú Slováci  
namierené na volejbalové EURO.

-mb- 


