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Na jeseň v roku 2022 uplynie 650 rokov od povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto. K tomuto aktu došlo v stredu
6. októbra 1372 na oktávu sviatku sv. Michala Archanjela v Trnave. Viac sa dočítate na webovej stránke mesta Skalica.

Skalický hrdina, Patrik Rybár, na olympijských hrách

Slovenský hokejový tím na tohtoročných
zimných olympijských hrách (ďalej
„ZOH“) zaznamenal historický úspech.
Našim reprezentantom sa podarilo to,
čo nedokázali ich predchodcovia pred
12 rokmi vo Vancouvri, a z Pekingu si
domov priniesli historicky prvé medaily – bronzové kovy. Jedným z hlavných
hrdinov slovenských hokejistov je bezpochyby dvadsaťosemročný skalický
rodák Patrik Rybár, ktorý patrí medzi
najlepších gólmanov olympijského hokejového turnaja a o jeho zákrokoch v bráne
hovorí celé Slovensko i svet.
Patrik Rybár, ktorého otec Pavol chytal na
ZOH 2002, posunul Slovensko do boja
o medaily a priblížil sa brankárskym legendám, ako boli Ján Lašák či Ján Laco. Spolu
s Jurajom Slafkovským sa dostali do AllStars
tímu celého hokejového turnaja. Patrik
nastúpil do turnaja ako slovenská trojka.
K víťazstvu duelu s Lotyšskom 5:2 prispel
18 úspešnými zákrokmi. V osemfinálovom
zápase proti Nemcom vychytal nulu, keď

Skaličan Patrik Rybár (druhý sprava), brankár reprezentácie na ZOH Peking 2022, foto: TASR/Jaroslav Novák

zneškodnil všetkých 21 streleckých pokusov súpera. Chytil 33 z 35 striel a za chrbát
nepustil ani jeden z piatich nájazdov Ame-

Mesto Skalica získalo v národnej súťaži ENVIROMESTO 2021 ocenenie za vodozádržné opatrenia
Mesto Skalica sa zapojilo do národnej súťaže ENVIROMESTO 2021 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR, ktorej cieľom je oceniť mestá aktívne uplatňujúce environmentálnu politiku v reálnom živote. Umiestnenie miest je výsledkom dlhodobej
snahy, ktorú vyvíjajú mestá v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a môžu byť
pre ostatné samosprávy inšpiráciou. Do tretieho ročníka súťaže sa zapojilo celkovo 16
miest, ktoré súperili v štyroch oblastiach: „Prechod na zelené hospodárstvo“, „Ochrana
prírody a krajiny, zelená infraštruktúra“, „Ochrana ovzdušia“, „Adaptácia a zmierňovanie
dopadov zmeny klímy“. Práve v oblasti „Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny
klímy“ si Skalica vybojovala prvenstvo za jej komplexnosť prístupu, najmä revitalizáciou
veľkých plôch v meste využitím vodozádržných opatrení. Tie mesto Skalica realizovalo
v roku 2020 na ul. Dr. Clementisa a na ul. SNP v rámci projektu, ktorého zámerom bola
výmena nepriepustných povrchov za povrchy priepustné, ktoré podporujú zadržiavanie
dažďovej vody v krajine. Súčasťou riešenia bolo tiež vytvorenie nových trávnatých plôch
s plochou 749 m2 a výsadba 14 ks drevín. „Ocenením nášho mesta však naša snaha v tejto
oblasti neustáva. Už v tomto roku plánujeme realizovať ďalší projekt zameraný na realizáciu vodozádržných opatrení na ulici Hviezdoslavova a ďalšej časti sídliska na ulici SNP.
Predmetom týchto opatrení bude náhrada nepriepustných povrchov za priepustné, vytvorenie zelených plôch a výsadba 15 ks drevín,“ uviedla primátorka mesta Anna Mierna.
Okrem laureáta súťaže, mesta Trenčín, hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií, ocenila aj Púchov a Nitru. Ocenené
mestá získavajú finančné prostriedky, diplom a umeleckú plaketu.
-sur-

ričanov. Brankár Patrik Rybár sa s nulou na
konte v zápase o tretie mesto proti Švédom
stal jedným zo strojcov bronzového úspechu
slovenského národného tímu. V šiestich
zápasoch dostal iba päť gólov so skvelou
úspešnosťou zákrokov 96,58 percenta.
Na slovenských reprezentantov a Patrika
sme nesmierne hrdí a želáme veľa ďalších
športových úspechov. Na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu patrí Slovensku po ukončení 109 medailových
disciplín celkové 21. miesto zásluhou
bronzu hokejistov a triumfu Petry Vlhovej
-surv olympijskom slalome. 
Zdroj: sportnet.sme.sk

Prečítate si
Mesto Skalica a obec Petrov
podpísali Memorandum
o spolupráci
Z mimoriadneho zasadnutia
MsZ 26.1.2022
85. výročie skalického
hokeja
Sú pýchou Skalice
i Slovenska
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Pokračovateľom
J. A. Komenského
28. marec sa stal sviatkom
tých, ktorí sú nositeľmi a šíriteľmi vzdelania a výchovy –
patrí všetkým učiteľom a pedagogickým pracovníkom. Týmto sa chcem pri príležitosti
sviatku učiteľov poďakovať
všetkým 358 v meste Skalica
pracujúcim učiteľom, pedagogickým, odborným zamestnancom a špeciálnym pedagógom
za ich prácu, trpezlivosť, odhodlanie, snahu, pokoj, rozvahu a osobný vklad do učiteľského povolania. Ďakujem
o to viac, za zvládanie učiť počas týchto mimoriadnych pandemických okolností.
primátorka mesta
Anna Mierna

Nový svetelný nápis pre
Skalicu zhotovili študenti
z Gbel

Mesto Skalica tento rok slávi 650.
výročie od povýšenia na slobodné
kráľovské mesto. Pri tejto príležitosti
dalo mesto vytvoriť svetelnú tabuľu
– nápis, ktorý bude počas roka toto
významné jubileum pripomínať.
Je umiestnený pred kruhovým objazdom do centra mesta a určite ho
neprehliadnete, najmä v noci. Ďakujeme kolektívu študentov a pedagógov zo Strednej odbornej školy
elektrotechnickej, Gbely za jeho vyhotovenie.
-red-

Mesto Skalica a obec Petrov podpísali
Memorandum o spolupráci

primátorka mesta Skalica Anna Mierna so
starostkou obce Petrov Evou Mlýnkovou

Mesto Skalica a obec Petrov dňa 7. 2.
2022 podpísali na skalickej radnici Memorandum o spolupráci na
projekte „Revitalizácia lokalít Hájek
a Mestská búda (Skalica) a Vesnická
památková rezervace Plže (Petrov)“.
Spolupráca spočíva v revitalizovaní
turisticky atraktívnych lokalít a objektov spojených s vinárstvom a v rozvoji
spoločných aktivít v oblasti vinárskej
turistiky. Pre obe strany ide o dohodu
na podporu cestovného ruchu s nadregionálnym významom, aby návštevníci oboch krajín mali v ich regiónoch
príležitosti na trávenie voľného času.

„V súčasnosti vybavujeme stavebné povolenia. Aby sme tento zámer cezhraničnej
spolupráce mohli uskutočniť, budeme
žiadať o prostriedky z európskych fondov. Cieľom je začať realizovať práce ešte
v tomto roku,“ uviedla primátorka mesta
Skalica. V Skalickom Hájku sa revitalizácia týka rekonštrukcie chodníkov
a ostatných spevnených plôch, obnovy
zelene, rekonštrukcie pódia a zázemia
pre účinkujúcich, vybudovania sociálneho zázemia a verejného osvetlenia,
vytvorenia plôch pre nové detské ihrisko, obnovy a doplnenia prvkov drobnej
architektúry (lavičky, odpadkové koše,
stojany na bicykle a pod.). Mestskú
búdu čaká komplexná rekonštrukcia
objektu vrátane rozšírenia a modernizácie kuchyne, vybudovania nového sociálneho zázemia, vytvorenia expozície
vinárstva, revitalizácie terasy a okolia
Mestskej búdy, rekonštrukcie hospodárskeho objektu – vytvorenia skladových
priestorov.
Ing. Michal Čunderlík,
vedúci referátu projektového riadenia

Poslanci na mimoriadnom zasadnutí schválili zámer
na obnovu troch športových ihrísk v areáli ZŠ Mallého
Dňa 26. 1. 2022 sa uskutočnilo prvé neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Skalica v roku 2022 formou
videokonferencie. Poslanci na ňom schválili zámer predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku s názvom „Obnova
športového areálu pri ZŠ Mallého v meste Skalica“ v rámci výzvy číslo: 2021/004
vyhlásenej Fondom na podporu športu
so spolufinancovaním Mesta Skalica
vo výške minimálne 40% a maximálne
vo výške 60% z celkových oprávnených
výdavkov, ktorých výška predstavuje
182 318,74 €. Hlavným cieľom pripravovanej žiadosti
o poskytnutie dotácie je revitalizácia
troch športových ihrísk v areáli II. ZŠ
Mallého, ktoré boli
budované pred 16timi rokmi a sú do
značnej miery opotrebované. Ihriská
budú multifunkčné,
so zameraním na

futbal, nohejbal, volejbal, tenis, basketbal a ihrisko na hokejbal, príp. florbal.
Revitalizácia je zameraná hlavne na
rekonštrukciu športových povrchov,
oplotení a doplnenie vybavenia ihrísk.
Tieto ihriská slúžia potrebám školy, počas letných prázdnin ich využíva aj CVČ
Skalica počas organizovania detských táborov, ďalej športovým klubom a sčasti
aj verejnosti. Plánovaná obnova ihrísk
tak bude prínosom pre všetkých obyvateľov mesta.
-sur-
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Oznamy
Začali sme s jarným upratovaním

Voľba prísediacich pre Okresný súd Skalica

Záleží nám na krajšom a čistejšom prostredí. Počas mesiaca
február sa pracovníci VPP pustili do pohrabania ulíc
v meste, ktoré pokryli kôpky lístia a nečistôt. Na uliciach
Blahova, Vajanského, Hurbanova, Pod Hájkom, Koreszkova,
L. Svobodu, Dr. Clementisa, SNP a D. Jurkoviča sa vyzbieralo
viac ako 200 vriec odpadu, ktorý sa odviezol na bioskládku.
Mesto bude aj naďalej plošne prechádzať celou Skalicou
a kontrolovať stav na ostatných miestach.

Návrhy možno doručovať v termíne do 31. marca 2022

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre
školský rok 2022/2023

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:
a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon
funkcie prísediaceho,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že
funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Harmonogram zápisu detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok
2022/2023
ZŠ Strážnická 1, Skalica
piatok 8. 4. 2022 v čase 14:00 – 18:00 hod.
sobota 9. 4. 2022 v čase 08:00 – 12:00 hod.
ZŠ Vajanského 2, Skalica
piatok 8. 4. 2022 v čase 14:00 – 18:00 hod.
sobota 9. 4. 2022 v čase 08:00 – 12:00 hod.
ZŠ Mallého 2, Skalica
piatok 8. 4. 2022 v čase 14:00 – 18:00 hod.
sobota 9. 4. 2022 v čase 08:00 – 12:00 hod.
Spôsob a forma zápisu budú upresnené pred zápisom na
webových stránkach jednotlivých základných škôl.
Členenie mesta do obvodov škôl
podľa ulíc nájdete na webovej
stránke mesta Skalica v sekcii
Legislatíva položka VZN konkrétne
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Skalica – VZN 1/2021.

Potrebujete sa otestovať?

Sumár mobilných odberových miest, ktoré vykonávajú antigénové a PCR testovanie na COVID-19 v Skalici:
MOM Kino – Laser Therapy
pondelok, streda, piatok od 7.00 do 11.00 h,
Všetky typy testovania v KINE (antigénové aj PCR) je bez potreby registrácie, platba je na mieste.
MOM Tehelňa 39 – budova Vináreň pri Hájku
otvorené každý deň od 8.00-11.00 h,
bez potreby registrácie i s registráciou: https://services.bookio.
com/mom-skalica/widget
Klienti so žiadankami od lekára na PCR test – bez objednania
zdarma od pondelka do piatku.
MOM Fakultná nemocnica AGEL Skalica pri patológii
a infektologickej ambulancii
Mobilné odberové miesto je počas sviatkov zatvorené.
Antigénové testovanie (pondelok a piatok) v budove Hniezda záchrany je z technických príčin pozastavené.
ATG testovanie, bez objednania.

Mestu Skalica bola doručená dňa 14. 1. 2022 z Okresného súdu
Skalica požiadavka na voľbu prísediacich pre Okresný súd Skalica.
Prísediacich navrhuje v zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov primátor
mesta.
Prísediacich volí mestské zastupiteľstvo, ktoré si k navrhovaným
kandidátom vyžiada vyjadrenie predsedu Okresného súdu Skalica.

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v písm. b) až e)
a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí
prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.
Návrhy možno doručovať v termíne do 31. marca 2022:
• písomne na adresu: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10,
90901 Skalica
• mailom na podatelna@mesto.skalica.sk, alebo
• osobne do podateľne MsÚ v Skalici
Poznámka: Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je
zároveň i návrhom, musí byť vlastnoručne podpísaný.

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica
pracovné dni od 7.00 – 15.30 h. (s prestávkou na obed v čase od
11.30 do 12.00 h.)
PCR testovanie
PCR odbery k diagnostike Covid-19 sa v režime 7 dní v týždni
od 7.00 do 11.00 h.
Registrácia a platba: https://rezervacie.agel.sk/

Očkovanie vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica

Vo vakcinačnom centre FN AGEL Skalica sa očkuje prvou až treťou dávkou vakcíny na COVID-19. Na druhú a tretiu dávku vakcíny sú osoby upozorňované formou SMS výzvy NCZI. Očkuje
sa aj bez registrácie. Osoby, ktoré boli očkované druhou dávkou
v inom ako vakcinačnom centre FN AGEL Skalica, sa pred vakcináciou preukazujú dokladom o očkovaní druhou dávkou.
Vo vakcinačnom centre v kláštornej časti nemocnice sa očkuje
od 28. 2. v upravenom režime dvoch pracovných dní. Otvorené
je v pondelok a vo štvrtok od 7.30 do 14.30 hod.
Registrácia prvoočkovancov prebieha prostredníctvom NCZI
a webu www.korona.gov.sk. Očkujú sa dospelí a deti od 12 rokov,
registrované osoby majú prednosť pred neregistrovanými.
-red-
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Dôležité momenty mesta Skalica v roku 2021
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
September
* 99. narodeniny oslávila najstaršia obyvateľka mesta Skalica pani Jozefína Baničová.
* Schválenie zámeru na poskytovanie
jednorazových finančných príspevkov pre
občanov mesta Skalica pri narodení prvého občana mesta Skalica, pri narodení
dieťaťa, pri dosiahnutí životného jubilea
80,85,90 a viac rokov a najstaršiemu občanovi mesta na MsZ. * Ceny TTSK získali
aj Skaličania – Mária Kallová, Gabriela Borovičková, Jozef Olejník a kolektív SKAND
Skalica. * Európsky týždeň mobility organizovaný CVČ * Zloženie sľubu nového
člena poslaneckého zboru Mateja Bellaya.
* Oslavy 30. výročia zriadenia Mestskej
polície v Skalici. * Festival Hudba v meste
sa konal už dvadsiatykrát.
Október
* Prezentácia Skalice vo Viedni v rámci podujatia Týždeň slovenskej kultúry
v Rakúsku. * 12. ročník Dňa otvorených
búd na Vínnej ceste Záhorie. * 30. výročie existencie baseballového klubu Baseball Club Outmen Skalica. * Vybudovanie
siete verejného osvetlenia, ktorá osvetľuje
lokalitu smerom na Mokré hory. * Spomienkové podujatie k 103. výročiu vzniku
samostatného Československého štátu
spolu s členmi predstavenstva Javoriny.
* Spoločná spomienka na zosnulých na
mestskom cintoríne. * Druhýkrát si Skaličania vyčistili svoje mesto. * Vedenie

mesta počas Mesiaca úcty k starším navštívilo seniorov v Zariadení pre seniorov
a odovzdali darčeky jubilantom aj priamo
v ich domácnostiach. * Vyčistenie priestoru pod mestskými hradbami. * Skalické
tímy v rámci národnej súťaže „Do práce na
bicykli“ za 30 dní najazdili 8750 km a ušetrili 2191,72 kg CO2.
November
* Skalická nemocnica oslávila 80 rokov
svojej činnosti. V júli 2021 zmenila meno
na Fakultná nemocnica AGEL Skalica,
a.s. * Návšteva ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Branislava Gröhlinga
na dvoch skalických školách. * Únia pre
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
a Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Skalici pripravili Svetový deň bielej
palice. * Pracovná porada podpredsedu Národnej rady SR Gábora Grendela
v Skalici. * Spomienkovými podujatiami
sme si pripomenuli 103. výročie príchodu
Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice,
Deň vojnových veteránov, 103. výročie od
ukončenia I. svetovej vojny a Deň boja za
slobodu a demokraciu .
December
* Počet obyvateľov s trvalým pobytom
v meste Skalica dosiahol v roku 2021
(údaje k 31.12.2021) číslo 15 362. V roku
2021 sa narodilo v Skalici menej detí ako
v roku 2020. Dievčat sa narodilo 64, v roku
2020 až 81. Chlapcov sa narodilo 80, čo je
rovnaký údaj s rokom 2020. * Najčastejšie
mená dievčat v Skalici sú Agáta, Hana,

Manželstvo je vzácny a jedinečný dar
Druhú februárovú nedeľu si pripomíname
svetový deň manželstva. Pripomíname si
krásu, vernosť, obete a radosti manželského života. Dokonca aj pápež Ján Pavol II.
udelil tomuto dňu v roku 1993 svoje apoštolské požehnanie.
Vedenie mesta Skalica želá všetkým
manželským párom veľa síl, porozumenia
a tolerancie, aby navzájom videli, cítili
a počuli, ako sa veľmi ľúbia a boli vzorom

pre svoje deti. Pri tejto príležitosti chceme zablahoželať manželom Vargovcom,
ktorí sa zosobášili pred viac ako polstoročím. V ich sobášnom liste je dátum jedenásty august 1956, takže v tomto roku
oslávia už 66. výročie spoločného života.
Milí manželia Vargovci, zo srdca vám
želáme veľa zdravia a veľa ďalších rokov
spokojného manželského života.

manželia Vargovci slávia v tomto roku 66. výročie spoločného života

-red-

Vivien, Emília, Amália. U chlapcov sú preferované mená Michal, Richard, Samuel,
Patrik, Mathias. Pri 782 pôrodoch sa v skalickej nemocnici v roku 2021 narodilo 424
chlapcov a 358 dievčat. * Skalický trdelník
bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska. * Zriadenie výjazdového očkovacieho tímu pre seniorov a ťažšie mobilných občanov. * Do Centra voľného
času pribudli tkáčske krosná a nový elek-

trický sporák. * Vianočný online koncert Roba Opatovského z radnice.
-red-

Skalická nemocnica má za
cieľ maximálne využiť financie
z Plánu obnovy na svoje
rozvojové projekty
Pripraviť kvalitné projekty, získať
čo najviac financií z Plánu obnovy
a odolnosti SR a zásadne zvýšiť
kvalitu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti. To je zámer Fakultnej nemocnice AGEL Skalica
v súvislosti s historickou možnosťou, kedy môže slovenské zdravotníctvo získať z európskych zdrojov
cca 1,5 miliardy EUR. Spoluprácu
a koordináciu krokov pre zdravotnícke zariadenia v kraji deklarovalo
na spoločnom stretnutí aj vedenie
Trnavského samosprávneho kraja,
pre ktoré je rozvoj zdravotníctva
dlhodobo jednou z priorít. V roku
2021 Fakultná nemocnica AGEL
Skalica realizovala viacero projektov s prispením európskych štrukturálnych a investičných fondov v celkovej hodnote vyše 2,3 milióna EUR.
Ukončila tiež projekt modernizácie
infraštruktúry nemocnice za takmer
4,5 milióna EUR. Nemocnica tiež
zrealizovala nákup zariadenia pre
zabezpečenie prevencie, diagnostiky
a liečby pacientov podozrivých alebo
chorých s diagnózou COVID-19 za
vyše pol milióna EUR a v decembri
jej bol schválený projekt na technické
a materiálne vybavenie záchrannej
zdravotnej služby pre zabezpečenie
výkonov počas pandémie ochorenia
COVID-19 za vyše 350 tisíc EUR.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Úspešná prvá tematická prehliadka
v tomto roku bola priam kráľovská

V piatok 18. 2. 2022 sa
uskutočnila prvá tohtoročná tematická prehliadka s názvomv „Skalica
– 650 rokov slobodné
kráľovské mesto (13722022)“. Pri tejto príležitosti sa mesto Skalica
zapojilo do série podujatí organizovaných k Svetovému dňu sprievodcov, ktoré sa každoročne
koná v tomto čase. Celou
prehliadkou sprevádzala naša dlhoročná

sprievodkyňa Ľubica Rozborilová. Historické fakty viažuce sa k tomuto výročiu
porozprával PhDr. Richard Drška – historik Záhorského múzea. Návštevníkov
zaujala aj prehliadka priestorov archívu
Skalica s výkladom vedúcej pracoviska
Mgr. Terézie Májkovej o dokumentoch
súvisiacich so 650. výročím povýšenia
Skalice na slobodné kráľovské mesto.
Prehliadka bola zakončená pri mestských hradbách, kde sme
sa dozvedeli veľa zaujímavostí a legiend súvisiace práve s týmto privilégiom mesta opevniť sa
hradbami. V tomto roku
pripravuje TIK i ďalšie
tematické prehliadky, pre
deti aj dospelých. Tešíme
sa na stretnutia s Vami!
TIK Skalica
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Správy pre
knihomoľov
Kniha, najväčší priateľ človeka, patrí
medzi neodmysliteľných spoločníkov
mladých či starých. Prečo si mesiac
knihy pripomíname práve v marci?
Marec – mesiac knihy bol prvýkrát
v bývalom Československu vyhlásený
v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.
A práve o podporenie záujmu o knihy sa snaží aj Mestská knižnica Skalica. Bohužiaľ, od roku 2020 je činnosť
našej knižnice kvôli pandémii obmedzená. Niekoľkokrát sme museli
výpožičné služby pozastaviť úplne,
prípadne ich skrátiť. Tiež sa výrazne
obmedzili podujatia, ktoré knižnica
pripravovala pravidelne pre verejnosť.
V súčasnosti je činnosť knižnice trochu odlišná aj preto, že sme dočasne
presťahovali oddelenie beletrie a oddelenie detskej literatúry do Domu
kultúry v Skalici do malej sály. Oddelenie odbornej literatúry zostalo v pôvodnej budove (Gvadányiho kúrii).
Stalo sa tak preto, že si pre natáčanie
seriálu vybrala priestory knižnice
jedna televízna spoločnosť. Do pôvodných priestorov by sa mali oddelenia vrátiť pravdepodobne koncom
marca až začiatkom apríla. O tomto
bude verejnosť včas informovaná.
Chystáme už aj podujatia knižnice.
Až budeme opäť v svojich priestoroch, radi by sme ponúkli burzu kníh,
besedu k ochrane prírody, podujatia
pre deti a pod.
V súčasnosti sú výpožičné hodiny
knižnice:
Pondelok: 9.00 – 12.00
13.00 – 16.00 h.
Utorok:
13.00 – 16.00 h.
Streda:
10.00 – 12.00
13.00 – 16.00 h.
Štvrtok:
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00 h.
Piatok:
9.00 – 12.00
13.00 – 15.00 h.
Ľubica Rozborilová,
Mestská knižnica Skalica
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Progresívne metódy obrábania materiálov na ZŠ Strážnická, Skalica
Dôležitosť modernizácie vzdelávania žiakov
v oblasti techniky súvisí najmä s vývojom
nových technológií. Tie sa využívajú v rôznych spotrebičoch a pomôckach v našich
domácnostiach, ale sú aj neodmysliteľnou
súčasťou všetkých zariadení a prístrojov vo
výrobnej i nevýrobnej sfére. Od roku 2008 sa
predmet technika vyučuje v 5. až 9. ročníku
ZŠ a je charakterizovaný ako predmet, ktorý vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v oblastiach ľudskej
spoločnosti a prispieva k uplatneniu na
trhu práce, vytváraniu životnej i budúcej
profesijnej orientácie žiakov. Pri tomto poznávaní už nestačia len klasické zručnosti
s opracovaním dreva, plastov a kovov, ktoré
sú, samozrejme, nevyhnutným základom,
ale treba sa prispôsobovať aj vo výučbe tohto predmetu nastupujúcim novým trendom
vo výrobe. Tak ako v minulosti ručné obrábanie nahradili obrábacie stroje, teraz ich
nahradili CNC stroje– počítačom riadené
stroje.
Na základnej škole sú v predmete technika
metódam strojového obrábania, obrábacím
strojom a CNC strojom vyčlenené hodiny
v deviatom ročníku. Na väčšine škôl sa táto
téma preberá len teoreticky, prípadne pozeraním videí s danou tematikou. Je len málo
základných škôl, kde používajú pri výučbe
aj názornú ukážku na malých obrábacích
strojoch, ktoré slúžia na obrábanie dreva
a iného „mäkkého“ materiálu. Žiaci si tak
môžu „naživo“ pozrieť a vyskúšať takéto
strojové obrábanie, s ktorým by sa niektorí
stretli len na stredných školách technického
zamerania. Tieto zariadenia majú, samozrejme, nízky výkon, aby nedošlo k úrazu alebo
ohrozeniu života.
V tomto školskom roku sme zaobstara-

li obrábací stroj Proxxon ajdo našej školy,
aby sa žiaci reálne oboznámili s podstatou
činnosti takéhoto zariadenia. Keďže CNC
stroje v modelovej forme pre základné školy
asi v blízkej budúcnosti nebudú dostupné,
rozhodli sme sa priblížiť tému „Progresívne vybrané metódy obrábania materiálov“(9. ročník) zakúpením laserového
plotra. Ide o zariadenie chladené vodou pre
laserové gravírovanie alebo rezanie pomocou priloženého softvéru RDworks alebo
priamo z programu CorelDraw alebo AutoCad. Výhodou je, že žiaci si môžu bez
znalostí programovania vytvoriť predlohu
v niektorom z grafických programov, použiť
vlastné foto alebo materiály z internetu. Pre
žiakov sa otvára nový priestor prepojenia
hodiny informatiky a techniky, žiaci môžu
s kreslením návrhov pracovať aj samostatne
doma a vytvárať nové zaujímavé projekty.
Záujem žiakov o tento typ vyučovania je
evidentný, preto chceme pokračovať v rozširovaníponuky strojov a zariadení aj v najbližších mesiacoch.
Keďže v súčasnej pandemickej situácii sa
do priestorov dielne dostávame sporadicky, začíname toto zariadenie využívať na
jednoduchých výrobkoch, ako sú kľúčenky
alebo „tepelné“ kolotoče. Žiaci si vytvoria
logo, ktoré vygravírujú do viacvrstvovej
preglejky, potom si predlohu vyrežú a povrchovo upravia. U tepelného kolotoča najprv
vytvoria z hliníkového plechu (recykláciou
plechovky) vrtuľku, potom si zvolia motív
pre objekty na kolotoč a následne si vyrežú
na plotri podstavec a zvolené objekty. V budúcnosti plánujeme vytvárať vlastné puzzle,
dekoračné škatuľky, brošne, gravírovanie
fotografií do dreva, výrobu spomienkových
darčekov s logom školy a podobne.

Agátkin obrázok zvečnený na vreckovom kalendáriku
Deti z materskej školy Skalica, elokované
pracovisko Pod Kalváriou sa zapojili do
výtvarnej súťaže vyhlásenej informačným
centrom EUROPE DIREKT Senica, na
tému „Aká bude Európa 2022“. Obrázok
Agátky Pardubskej sa stal víťazný, a bol
predlohou na vreckový kalendárik pre
rok 2022. Agátke srdečne blahoželáme
a tešíme sa z jej úspechu.

Bc. Beáta Kubíčková, BA
Materská škola Skalica

Aj v tomto školskom roku sa potvrdila kvalita technického vzdelávania našich žiakov, ktorí opäť obsadili popredné miesta
v okresnom aj krajskom kole technickej
olympiády. Rozmanitosť detí, ich myslenie
a kreativita sú veľké, preto chceme rozvíjať
ich talent, aby ho neskôr mohli uplatniť vo
svojich budúcich profesiách.
Prinášanie inovácií do vzdelávania v predmete technika je možné vďaka nadšeniu
a podpore zo strany sponzorov (Schaeffler),
rodičovského združenia pri ZŠ Strážnická
a aktívnych rodičov, pedagógov a samozrejme vedenia školy.
Mgr. Tibor Pekar,
ZŠ Strážnická, Skalica

Relácia Športové kluby
v Skalici
Mesto Skalica pripravilo sériu krátkych reportáží – rozhovorov s významnými športovými klubmi v Skalici.
O činnosti klubu, úspechoch, záujmu
detí a mládeže o dané športy, víziách
do budúcnosti nám povedali viac Viera
Miklášová za TJ SOKOL Skalica, Lukáš
Varga za futbalový klub MFK Skalica,
Milan Rampáček za hokejbalový klub
HBK hokejmarket Skalica, Zdeněk
Zalubil za atletický klub ŠK Skalica,
Miroslav Lipovský za hokejový klub
MHKM Skalica a Pavel Trubáčik za VK
Schaeffler Skalica. Vypočuť si ich môžete na mestskej facebookovej stránke,
youtube kanáli mesta, webovej stránke
mesta a v repríze vo vysielaní Skalickej
mestskej televízie dňa 20. 3. 2022 v časoch 8:00, 10:00, 12:00, 14.00, 16:00,
18:00 a 20:00 hod. 
-red-
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Sú pýchou mesta i Slovenska

primátorka mesta Anna Mierna prijala na radnici skalických športovcov – reprezentantov SR za roky 2020 a 2021 a ich trénerov

Podobne, ako tomu bolo v roku 2020, ani
vlaňajší rok nebol pre športovanie priaznivý. Mimoriadne obmedzenia spôsobené
pandémiou COVID-19 zasiahli do súťažného i tréningového procesu všetkých
športov. Napriek tomu, a aj vďaka čiastočným uvoľneniam najmä počas leta, sa
našťastie športový život úplne nezastavil.
Stručne si zhrňme výsledky a úspechy skalických športovcov a športových tímov.
Michal Búlik, motocyklový pretekár, sa
stal víťazom stredoeurópskeho šampionátu Alpe Adria v triede supersport 600.
Boris Janata, terénny triatlonista, absolvoval kvalifikáciu na prestížny Xterra
World Championship Hawai 2021.
Barbora Tokošová sa stala majsterkou SR
v plážovom volejbale.
Karolína Janečková a Júlia Batková na
majstrovstvách strednej Európy v plážovom volejbale v kategórii U16 obsadili
13. miesto. Majstrovstiev Európy vo volejbale sa zo Skalice zúčastnili Ema Štermenská (U17), Dagmar Jančová a Monika
Bíliková (U16).
Footgolfista Ján Holič obsadil 19. miesto
v Európe za rok 2021.
Lucia Mišová sa stala majsterkou SR
v skoku do výšky v kategórii dorast.
Lucia Petrovičová sa stala majsterkou SR
v hode diskom.
Leonie Michálková sa stala majsterkou
ČR v gymnastike v kategórii do 12 rokov.
Alex Miroslav Zálešák sa stal členom
hokejovej reprezentácie do 16 rokov.
Na golfových majstrovstvách Slovenska

klubov štartovali ženský a mužský tím
Skalice. Golfistky Adriana Vinterová,
Terézia Fialová a Ester Stašková obsadili 3. miesto. Absolútne najlepší golfový
výsledok z mužskej kategórii zahral člen
skalického mužského tímu Patrik Vinter.
Nášmu mestu sa v sobotu 24. apríla dostalo
veľkej pocty. Za ideálneho slnečného počasia sa na letnom štadióne uskutočnili
majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky
v behu na 10.000 metrov na dráhe. Bolo to
najvýznamnejšie atletické podujatie v Skalici za posledné desaťročia. Na štart v kategóriách žien, mužov, junioriek a juniorov bolo prihlásených až 128 pretekárov zo
všetkých kútov Čiech a Slovenska.
Slovenská reprezentácia vo footgolfe na
3. majstrovstvách Európy v Maďarskom
Büku získala bronzové medaily. V reprezentačnom tíme boli i štyria členovia Footgolfclub Skalica. V ženskej kategórii získala historicky prvú bronzovú medailu pre
Slovensko Rebeka Režná z Footgolfclub
Skalica. Zároveň sa stala víťazkou celoročnej súťaže Footgolf Tour, sa umiestnila
v rebríčku TOP 10 hráčok sveta. Matúš
Vido sa stal víťazom Kos slovenského pohára. V októbri 2021 sa konali footgolfové
majstrovstvá klubov Slovenska za účasti
skalického footgolfového klubu, ktorý mal
za sebou iba dva roky pôsobenia. Napriek
tomu sa skalickí športovci prebojovali až
do finále, kde podľahli tímu Footgolf klub
Senec a stali sa vicemajstrami Slovenska.
Najvyššia hokejbalová súťaž sa kvôli epidémii COVID-19 nedohrala. Pred zimnou

prestávkou sezóny 2021/2022 boli skalickí
hokejbalisti na prvom mieste.
Skalický futbalový A-tím skončil v súťažnom ročníku 2020/2021 na tretej
priečke. Po odohratí jesennej časti ročníka
2021/2022 figurujú Skaličania na štvrtom
mieste.
Skalickým hokejistom seniorom sa v sezóne 2020/2021 nedarilo. Obsadili konečné
deviate miesto a prvýkrát sa neprebojovali
do playoff. Aktuálnu sezónu začali podstatne lepšie a na prelome rokov sa pohybovali na vrchných priečkach tabuľky.
Mužský tím Baseball club Outmen Skalica sa v roku 2021 prvý raz prebojoval do
najvyššej baseballovej súťaže, kde obsadil
siedme miesto. Juniorský tím na majstrovstvách SR v zápase získal bronzové medaily. Deti do 10 rokov na majstrovstvách SR
v Trnave po sérii štyroch playoff zápasov
napokon tri vyhrali a priviezli strieborné
medaily. Baseballisti Tobias Balogh, Nikolas Nespala a Maxim Samson v tíme Slovenska na ME v kategórii U15 sk. A, obsadili 6. miesto.
V Skalici sa odohral už tretí ročník najsilnejšieho šachového podujatia na Slovensku Skalický šachový festival 2021, na
ktorom sa stretli hráči európskej špičky
z 15 krajín. 150 hráčov spolu s trénermi
a rodinami strávilo v Skalici desať dní.
Zostáva iba veriť, že epidémia v tomto
roku už nebude spôsobovať problémy a po
príchode jari sa budú môcť naplno rozvinúť všetky športové aktivity.
Mgr. Miroslav Minďáš, CVČ Skalica

8 / MAREC 2022
Šport

Skalickí tenisti Masaryková, Vajay z TK77 Skalica ovládli české turnaje
naši hráči do 10 rokov a zo
17 hráčov turnaj víťazne
ovládol Martin Vajay. Vo
finále sa pobil o titul s hráčkou z rovnakého klubu
TK77 Skalica. Po ťažkej bitve
si 2. miesto odniesla Ema
Bolebruchová a 4. miesto
Ema Gabrielová. Slováci
tak vyslali jasný signál našim bratom Čechom, aká
generácia vzniká na Záhorí.
Ema Bolebruchová, Martin
Laura Masaryková
Dlhoročná trénerka Viky
Vajay, Ema Gabrielová
Hránková a nová skúsená
trénerská posila Marián Krajčír ukazujú,
Vynikajúci výkon našich mladých skaže ak sa spoja vedomosti a srdce, výsledky
lických tenistov sme zaznamenali na česprichádzajú ako bonus. Súčasne v Brne prekých turnajoch v Brne. Po dlhej turnajovej
biehal turnaj mladších žiačok a po dráme
pauze spôsobenej koronavírusom nastúpili
ho víťazne ovládla jedna z najlepších hrá-

85. výročie skalického hokeja

Skalický hokej si v sezóne 2021/2022 pripomína 85. výročie existencie profesionálneho
hokeja v našom meste. Pri tejto príležitosti
boli ocenené významné osobnosti, ktoré sa
zaslúžili alebo ešte stále aktívne zasluhujú za
rozvoj skalického hokeja a udržiavanie jeho
kvalít. Hráči HK iClinic Skalica nastúpili do
zápasu v špeciálnej čierno-zlatej sérii dresov, ktoré dostali aj ocenené osobnosti.
Ocenenie dostali: Ján Černý – dlhoročný
klubový lekár HK 36 Skalica, Ján Boťánek –
dlhoročný hlavný usporiadateľ HK 36 Skalica a naďalej oddaný aj pre HK Skalica, Ján
Guček – dlhoročný hlavný bezpečnostný
manažér a naďalej verný aj pre HK Skalica,

Antonín Sloboda – dlhoročný podporovateľ skalického hokeja a osoba, ktorá stála
pri zrode novodobého klubu HK Skalica,
Stanislav Hazlinger – bývalý vynikajúci
hráč, dlhoročný trenér a neskôr aj funkcionár HK36 Skalica, Tibor Chrenka – bývalý
mládežnícky trenér a dlhoročný správca
zimného štadióna, Peter Zavadil – za dlhoročnú starostlivosť o ľadovú plochu v Skalici, Jozef Ivánek – bývalý mládežnícky
trenér, v súčastnosti aktívny pracovník zimného štadióna, Jaroslav Bednárik – či sa
vyhrá, či sa prehrá, časomíra je vždy verná,
dlhoročný vedúci časomiery.

Erik Formánek, HK Skalica, s.r.o.

čok na Slovensku, 11 ročná Laura Masaryková. Tú trénuje Patrik Cvik, bývalý hráč na
americkej college. Kombinácia sily, herného
rozumu, kreativity a odvahy tak robí vrásky
najlepším hráčkam na Slovensku i v Česku.
Do štvrťfinále sa prebojovala aj Viktória
Vajayová, kde už mala na lopate prvú nasadenú hráčku, no nakoniec jej sily nestačili.
Sme radi, že robia naši tenisti mestu Skalica takúto vizitku nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí.
Adriána Mačinová,
Tenisový klub TK77 Skalica

Vicemajstri v snežnom
volejbale sú zo Skalice
Snežný volejbal je mladý a rýchlo sa rozvíjajúci šport. Majstrovstvá Slovenska
v snow volejbale žien a mužov Niké
Snowland 2022 sa uskutočnili po štvrtýkrát. Podujatie prebiehalo v lyžiarskom
stredisku Snowland vo Valčianskej doline počas 11. – 12. februára 2022, kde na
dvoch ihriskách počas dvoch dní súperilo
celkovo 9 mužských a 5 ženských družstiev. Majstrovstiev sa zúčastnili aj hráči
z VK Skalica Marek Kuruc (zároveň aj tréner klubu) a Viktor Kociňák, ktorí získali
striebro. Vo finále mužov sa v hre proti
sebe postavili Ludha, Klimo, Kučera, A.
Patúc – Janto, Kociňák, Kuruc, Královič
s výsledným skóre 2:1 (12, – 13, 14). Kociňák a Kuruc majú na konte z predchádzajúcich majstrovstiev snežného volejbalu aj
majstrovský titul, keď si v roku 2019 vybojovali zlato na 2. národnom šampionáte
na Štrbskom Plese. Z VK Skalica boli na
tohtoročných majstrovstvách zastúpení aj
juniori v zložení Dominik Ptáček, Štefan
Kos, Róbert Krakovský, Patrik Novák,
ktorí sa umiestnili na 9. mieste.
Zdroj: SVF, Roman Špaček
Foto: Marek Kuruc
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