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VYDÁVA MESTO SKALICA

Marián Varga 70+2

Už vyše dvoch rokov tu náš slávny rodák
nie je, ale je tu, a ešte dlho bude, jeho
hudba. Pred rokom prvýkrát a v sobotu 26. januára druhýkrát bol jezuitský
kostol „zasvätený“ interpretácii tvorby
jednej z najvýraznejších
osobností
slovenskej hudobnej
scény
uplynulých
desaťroční Mariána
Vargu, skalického rodáka a čestného občana nášho mesta. Pred
kamerami
RTVS
hostí privítali jeden
z organizátorov spomienkového koncertu Ladislav Snopko,
primátorka Skalice
Anna Mierna a poverený riaditeľ odboru
kultúry a športu Trnavského samosprávneho kraja Peter Kadlic. V úvode bolo
do života uvedené CD a DVD z prvého ročníka podujatia. Hudbu Mariána

Vargu i tú, ktorá vznikla jeho inšpiráciou, si publikum vypočulo v podaní Pavla Hammela, Joanny Dudy,
Vladislava Šarišského a Moyzesovho
kvarteta, komorného súboru mesta

Skalica. Nesporne najvýraznejší dojem u poslucháčov zanechala Smutná
ranná električka.
26. januára boli na radnici za prítomnosti niekoľkých poslancov MsZ Skalica
a ďalších hostí prijatí
Jana Vargová, manželka Mariána Vargu
a Ladislav Snopko,
jeden z iniciátorov
vzniku spomienkových koncertov na počesť Mariána Vargu.
Privítala ich primátorka Anna Mierna.
Obaja hostia sa zapísali do Pamätnej knihy mesta Skalica.
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ESO bude
od septembra

Na konci januára bola zhotoviteľovi
odovzdaná stavba – budova „Domu
zdravia“ a rozbieha sa jej rekonštrukcia a úprava na účely realizácie
programu ESO (efektívna, spoľahlivá
a otvorená verejná správa). Otvorenie úradu pre verejnosť sa predpokladá v mesiaci september 2019. Budovu vlastní mesto Skalica, pričom 2/3
má v prenájme Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky. To aj zadalo
spomínanú
úpravu/rekonštrukciu
priestorov, konkrétne interiérov pre
účely budúceho klientského centra.
Súčasťou širšieho zámeru obnovy
budovy je aj výmena okien a rekonštrukcia fasády už v réžii mesta
Skalica s tým, že celkový historický
charakter budovy bude, samozrejme,
zachovaný.

Prečítate si
Prišli sa inšpirovať na MsP
Rokovalo mestské
zastupiteľstvo
Spoločný projekt Hodonína
a Skalice
Sezóna sa pre HK Skalica
skončila
Zaniknutý veterný mlyn
a šibenica

2

MAREC 2019

Výzva Mesta
Skalica
na predkladanie žiadosti
o dotáciu na podporu
drobných kultúrnych aktivít
na rok 2019
Mesto Skalica vyzýva občianske združenia a iné organizácie s právnou
subjektivitou so sídlom v meste Skalica na podanie žiadosti o dotáciu na
rok 2019 v rámci kultúrnych aktivít
a uchovávania tradícií na drobné kultúrne aktivity na rok 2019 v termíne
do 15. marca 2019.
Prílohou žiadosti je projekt, na ktorý žiadateľ žiada dotáciu. Žiadateľ doručí Mestu Skalica 1x fyzický originál žiadosti s prípadnými prílohami a 1x v elektronickej podobe na mailovú adresu:
orbanova.andrea@mesto.skalica.sk.
Obálku označte „Žiadosť o dotáciu
na podporu drobných kultúrnych aktivít“.
Dotácie budú v roku 2019 prideľované podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č.4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Skalica. Podklady a formuláre nájdete
na webovej stránke www.skalica.sk
v sekcii Oznamy.

Skalica sa
prezentovala
Mesto Skalica sa na začiatku roka už
tradične prezentovalo na niekoľkých
veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. V januári
to bolo vo Viedni (Ferien-Messe Wien,
12. – 13. 1.), v Brne (GO REGIONTOUR, 17. – 20. 1.) a v Bratislave (ITF
Slovakiatour, 24. – 27. 1.). Vo februári to
bol ešte jeden veľtrh v Budapešti (Utazás 2019, 21. – 22. 2.). Pre návštevníkov
boli prichystané nielen propagačné materiály o Skalici, ale mohli sa pohostiť
Skalickým trdelníkom a Skalickým rubínom. Prostredníctvom propagačných
materiálov, trdelníka a vína bola Skalica
prezentovaná aj na veľtrhoch cestovného
ruchu v Prahe a v Bruseli.

Voľby prezidenta Slovenskej
republiky 2019
Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z.
z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej
republiky a určil deň ich konania na
sobotu 16. marca 2019, voľby sa konajú
od 7.00 hod. do 22.00 hod. Ak v prvom
kole volieb nezíska ani jeden z kandi-

dátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca
2019, voľby sa konajú od 7.00 hod. do
22.00 hod.

Na webovej stránke mesta Skalica nájdete kompletné informácie s možnosťou
stiahnutia si týchto dokumentov:
– Informácia pre voliča
– Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019
– Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
– Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine
– Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
– Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie
E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
vasickova.maria@mesto.skalica.sk

Prišli sa inšpirovať
V priestoroch Mestskej polície Skalica náčelník MsP Ferdinand Mach privítal strážnikov Mestskej polície Říčany – vrchného policajného radu MP Říčany
– Václava Řezáča, policajného radu MP Říčany Jindřicha Jocha, DiS a tiež zástupcov firmy Axxon-next z Brna. Dôvodom stretnutia bolo predstavenie bezpečnostného kamerového systému MsP Skalica, ktorý pracuje s moderným manažérskym
systémom Axoon4next. Uvedený systém umožňuje rýchle vyhľadávanie dát, zobrazovanie viacerých udalostí v rôznych časoch, analýzu pomocou metadát a iné.
Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskom duchu, policajti MsP Skalica a MP Říčany
si navzájom vymenili poznatky a postrehy zo služby obyvateľom v SR a ČR. Vedúci
predstavitelia MP Říčany boli nadšení funkčnosťou bezpečnostného kamerového
systému MsP Skalica a jeho prínosom pre bezpečnosť mesta Skalica.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
V stredu 13. februára sa poslanci stretli na rokovaní Mestského zastupiteľstva
druhýkrát v tomto roku. Hneď v úvode
viceprimátor požiadal poslancov o možnosť zaradenia bodu, v ktorom následne
informoval „o závažných skutočnostiach
týkajúcich sa výberového konania na dodávateľa verejného osvetlenia a tiež o sérii netransparentností a pochybení vedenia mesta.
V ďalšom programe rokovania sa uskutočnila voľba podpredsedu, členov komisie pre ekonomiku, správu majetku
a pôdohospodárstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici a určenie zapisovateľa
komisie pre ekonomiku, správu majetku
a pôdohospodárstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici.
Nasledovalo schvaľovanie delegovaných
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Skalica.
Schválené boli návrhy na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Skalica na podpo-

ru aktivít v oblasti práce s mládežou na
rok 2019 a na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Skalica na športovú činnosť
na rok 2019
V ďalších bodoch poslanci schválili členov správnej rady neziskovej organizácie
MHKM Skalica a členov Správnej rady
Neinvestičného fondu Mesta Skalica. Návrh na schválenie zástupcu Mesta Skalica
za konateľa spoločnosti obchodnej spoločnosti Vepos Skalica bol z rokovania
stiahnutý.
Odznelo stanovisko k súdnemu sporu
medzi Mestom Skalica a Ing. Vladislavom
Horňákom vo veci tzv. verejnej dávky
Schválená bola zmena č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č.
1/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii
Zariadenie pre seniorov Skalica a zmena
č. 1/2019 VZN Mesta Skalica č. 2/2018
o úhradách za poskytovanie sociálnych
služieb v rozpočtovej organizácii Jesénia
Skalica – zariadenie pre seniorov.

Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica
a zmenu č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 4/2010,
ktorým sa určujú názvy ulíc na území
mesta Skalica
Tradičným bodom rokovania boli návrhy
na zmluvný prevod nehnuteľností.
Poslanci vzali na vedomie hodnotiacu
správu Mestskej polície Skalica, správu
o bezpečnostnej situácii v meste Skalica
za rok 2018 a správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Skalica
za rok 2018.
Napokon sa poslanci zaoberali vyhodnotením investičnej výstavby za rok 2018
a informatívnou správou o Skalických
dňoch 2018 a odzneli tiež informácie
o Správe o zistenej nezrovnalosti – Cyklotrasy bez hraníc, na základe ktorej mesto Skalica musí vrátiť v rámci projektu
realizovaného v roku 2013 čiastku 455
910,68 €.

Na slovíčko, pani primátorka
V posledných dňoch sa v niektorých médiách objavila správa, že mesto Skalica
musí vrátiť finančné prostriedky za pokazený eurofondový projekt Cyklotrasy bez
hraníc.
Žiaľ, je to fakt. Tento problém sme však
zdedili a vznikol už pred dvomi volebnými obdobiami, konkrétne v roku 2013,
kedy bolo vybudovanie cyklotrás do Zlatníckej doliny a k vodnej nádrži Mlynky
realizované.
V roku 2017 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonaná kontrola projektu, konkrétne
zameraná na kvalitu vyhotovenia povrchu a podložia cyklotrasy. A nedopadla
pre mesto dobre. Konštatuje sa v nej, že
ani na jednom zo šiestich hodnotených
úsekov sa nedosiahli projektom stanovené hrúbky asfaltových zmesí. Ešte v tom
istom roku bolo mestu doručené výsledky kontroly a predbežne sa konštatovalo,
že budeme musieť vracať až takmer 800
tisíc eur. Mesto Skalica zaslalo na ministerstvo námietky koncom roka 2017 a na
začiatku roka 2018. Dňa 20. novembra
2018 bola Mestu Skalica doručená Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov
v sume 455 910,68 €. V prípade, že by
Mesto Skalica nevrátilo finančný príspevok alebo jeho časť, bol by to podnet na
začatie správneho konania pre porušenie
finančnej disciplíny, mohli by byť Mestu
Skalica uložené dodatočné odvody a pe-

nále, ktoré by ďalej celú sumu finančné
príspevku na vrátenie navýšili. Zároveň
neuhradením finančného príspevku by
Mesto Skalica nemalo vyrovnané vzťahy
so štátnym rozpočtom a nemohlo by sa
uchádzať o finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a iných dotačných zdrojov. Nemali sme inú možnosť, ako uzavrieť dohodu
o splátkovom kalendári a začať tieto finančné prostriedky vracať.
Ako primátorka sa však s týmto stavom
odmietam zmieriť. Pripravujeme právnu analýzu tohto problému a zvažujeme
ďalšie právne kroky. O ďalšom postupe
budeme Skaličanov samozrejme informovať.
Ďalšou témou, ktorá v našom meste rezonuje už dlhší čas, je problém s parkovaním, najmä v centrálnej mestskej
zóne. Mesto Skalica vníma zvyšujúcu sa
automobilizáciu a prehlbujúci sa problém s parkovaním v centre mesta najmä v pracovných dňoch. V súčasnosti
v pripravuje koncepciu regulovaného
parkovania. Celý tento zložitý proces je
pripravovaný v súčinnosti Mesta Skalica,
odborníkov z oblasti dopravy, štátnej polície a mal by viesť k efektívnemu a ekonomicky vhodnému riešeniu. Finančné
prostriedky získané reguláciou parkovania v centrálnej mestskej zóne budú v plnom rozsahu použité na riešenie ďalších
úloh a problémov v oblasti dopravy v našom meste, napr. na vybudovanie ďalších

parkovacích miest, opravu a rozšírenie
jestvujúcich parkovísk, osvetlenie priechodov pre chodcov, opravu (a vybudovanie) komunikácií a chodníkov v meste, budovanie cyklistickej infraštruktúry
v meste a ďalšie bezpečnostné opatrenia
spojené s dopravou.
Ešte by som sa chcela vyjadriť k tretej
téme, ktorá tiež rozvírila verejnú mienku ešte v druhej polovici minulého roka.
V súvislosti s predajom budovy na autobusovej stanici, bolo v zmluve nie príliš
šťastne definované zachovanie čakárne,
resp. jej časti. Po podnetoch viacerých
občanov sa uskutočnilo niekoľko rokovaní s novým majiteľom budovy a dospeli sme ku vzájomnej dohode, ktorej
obsahom je Skultúrnenie zostávajúceho
priestoru bývalej čakárne, kde boli nainštalované lavičky. Náklady na zriadenie
a prevádzku čakárne bude znášať mesto
Skalica. Verím, že týmto riešením poskytneme cestujúcim aspoň základný
komfort predovšetkým vzhľadom na ich
prípadný telesný hendikep či v súvislosti
s nepriazňou počasia.
Na záver by som chcela informovať Skaličanov, že pripravujeme aktivity, o ktorých
budeme už čoskoro informovať, ale určite
sa máme my všetci na čo tešiť.
Teším sa na stretnutia s Vami.
Anna Mierna,
primátorka mesta Skalica
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Mondokov kríž je
opravený

Tzv. Mondokov kríž sa nachádza za
mestom pri sudoměřickej ceste na križovatke s cyklotrasou. Je to monumentálny
kamenný kríž s kamenným telom Krista. V minulom roku bol pravdepodobne
vinou nepriaznivého počasia poškodený
a v uplynulých mesiacoch ho rekonštruoval Ondrej Orth z Radošoviec. Na
toto dielo sa poskladali veriaci skalickej
rím. – kat. farnosti. Prečo „Mondokov“
kríž? Od R. Baču preberáme nasledujúce informácie. Jozef Mondok sa narodil
v Dolnom Lopašove r. 1742. Do Skalice
sa dostal ako kňaz na dôchodku po roku
1794. Mestu Skalici poskytol viaceré
pôžičky a zomrel v Skalici roku 1823.
Bližší vzťah J. Mondoka ku krížu však
p. Bača neobjasňuje. Ľ. Košík uviedol,
že v blízkosti kríža bol jeden z masových
hrobov veľkej morovej epidémie, ktorá
v meste trvala od augusta 1645 do januára 1646. Miesto hrobu už od tej doby
mohlo byť označené krížom. V súčasnosti jestvujúci kríž je možné datovať na
skorý začiatok 20. storočia.
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Kleiblove lekárske dni Záhoria
31. januára sa v kongresovej sále Hotela sv. Ludmila uskutočnil už 17. ročník
vedeckej konferencie pre lekárov okresov Skalica, Senica, Myjava pod názvom
Kleiblove lekárske dni Záhoria. Boli
pomenované po významnom dermatológovi a mykológovi MUDr. Karolovi Kleiblovi, ktorý v Skalici pôsobil od
roku 1955. Usporiadateľom bol Spolok
lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej
spoločnosti v spolupráci s Fakultnou
nemocnicou s poliklinikou Skalica.
V úvode podujatia účastníkov konferencie pozdravila primátorka Skalice Anna
Mierna a privítal ich predseda spolku

MUDr. Miroslav Červeň. Lekári si potom vypočuli prednášky z viacerých oblastí medicíny. Vedecká konferencia sa
každoročne koná v rámci kontinuálneho
medicínskeho vzdelávania CME Slovenskej lekárskej komory.

Hasiči na radnici
Dobrovoľní hasiči v Skalici pomáhajú zachraňovať životy a majetok už od
roku 1881. Od tých čias sú mimoriadne
dôležitou súčasťou verejného i spoločenského života v meste, kde treba predovšetkým vyzdvihnúť ich dobrovoľnosť
a nezištnosť. Ich aktivity sa neobmedzu-

jú iba na mesto, ale aj na región a pred
niekoľkými rokmi napr. i na Morave,
kde pomáhali likvidovať mimoriadne
veľký požiar, za čo boli ocenení aj Ministerstvom vnútra ČR. V nedávnej dobe
zase poskytli svoju techniku a svoje ruky
na pomoc pri odstraňovaní kalamitného stavu na strednom
Slovensku. Predovšetkým za túto poslednú
aktivitu, ale tiež za
ich neustálu pomoc
mestu im poďakovala primátorka Skalice
Anna Mierna, ktorá
si ich uctila pozvaním
do konšelskej miestnosti radnice v stredu
30. januára.

Seniori bilancovali
Vystúpením členov speváckeho zboru Rubín pod vedením Jaromíra Pirkla

sa v utorok 5. februára v Dome kultúry
začala výročná členská a hodnotiaca
schôdza skalickej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku. V úvode
z úst predsedníčky organizácie
Hany Hoškovej
odzneli
informácie o činnosti
a hospodárení
za uplynulý rok

a tiež krátky pohľad do plánov jednoty
na tento rok. Členom jednoty sa prihovorili hostia – primátorka mesta Skalica Anna Mierna, prednostka obvodného úradu Viera Kučerová a predseda
okresnej organizácie Jednoty dôchodcov
Ľubomír Bollo. Po skončení oficiálnej
časti pokračoval program fašiangovou
zábavou.
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Krátke správy
Primátorka v Holíči

Domáca hospicová starostlivosť

Od 6. do 8. februára sa
uskutočnili Dni otvorených
dverí na Strednej odbornej
školy v Holíči, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. V piatok 8. februára školu navštívil župan Jozef Viskupič.
Bolo to pri príležitosti komplexného predstavenia školy a najmä uvedenia do života publikácie, ktorú pod vedením pedagóga dr. Petra Mráza pripravili žiaci školy v rámci grantovej
výzvy TTSK Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít mládeže. Slávnostného podujatia sa zúčastnila primátorka Skalice Anna Mierna a tiež niekoľko pedagógov skalických škôl.

Nikto to zažiť nechce, ale, žiaľ, zažívame to každý deň. Každý deň zasiahne zákerná choroba ľudí okolo
nás, v našich rodinách, každý deň
sa pomaly život mnohých ľudí vytráca. Ale sú tu zariadenia a najmä
ľudia, ktorí sú tu na to, aby človek a rodina neboli v ťažkých chvíľach choroby a odchodu zo života svojich blízkych
bez pomoci – medicínskej, ľudskej, duchovnej. Dlhodobo
chorým a zomierajúcim ľuďom už od začiatku minulého
roka intenzívne pomáhajú v rámci paliatívnej starostlivosti
vo forme mobilného hospicu dve ženy – lekárka Jana Mišová
a zdravotná sestra Lucia Ovečková.
8. februára uviedli do života priestory na Ružovej ulici, kde
ich zariadenie Domáca hospicová starostlivosť sídli. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili členovia ich rodín, primátorka Anna Mierna, obaja duchovní Peter Švehla a Roman
Stachovič, Eleonóra Bernhauserová, zakladateľka Klubu
Lýdia, Zuzana Kričková, predsedníčka Ligy proti rakovine,
pobočka Skalica a ďalší hostia. Čo je mottom tejto nezištnej a vysoko humánnej pomoci? Dočítali sme sa to na facebookovej stránke Domácej hospicovej starostlivosti.
Zásadne nesľubujeme to, čo nemôžeme splniť, ako napríklad
nesmrteľnosť, ale sľubujeme
3 veci. Garantujeme pacientovi, že:
1. nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami
2. bude rešpektovaná jeho
ľudská dôstojnosť
3. v posledných chvíľach
nezostane sám
Týmto ženám a všetkým ľuďom okolo nich môžeme za všetkých, ktorých sa to, žiaľ, týka, vysloviť veľké poďakovanie.

Stretnutie k cyklotrasám
8. februára sa na skalickej radnici uskutočnilo stretnutie odborníkov, zástupcov
mesta Skalica a starostov obcí skalického okresu s cieľom
oboznámenia sa so
Štúdiou uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy, ktorú
spracovala spoločnosť Matig, s.r.o. Bratislava pre Trnavský
samosprávny kraj. Cieľom štúdie bolo navrhnúť cyklotrasu
vedenú po hrádzi rieky Morava a vytipovať body napojenia
na miestne cyklotrasy a integrované body dopravy.

Seniori v kine
106 spokojných seniorov užilo skvelú
atmosféru kina Cinemax a pobavilo sa na
českej komédii Ženy
v běhu. Pomaly nám
jedna sála nebude
stačiť. Tešíme sa, že
vám môžeme robiť radosť a pripravovať obľúbené podujatia.

Klub starostov a primátorov
24. januára sa prvýkrát po komunálnych
voľbách zišli členovia
Klubu starostov a primátorov okresu Skalica. Na skalickej radnici
ich privítala primátorka Anna Mierna.

Spoločný projekt Hodonína a Skalice
V uplynulých týždňoch bol realizovaný projekt Priblíženie
histórie prihraničného regiónu Skalica – Hodonín.
Cieľom projektu je zatraktívnenie kultúrnej historickej pamiatky – budovy radnice v Skalici. Radnica bola v roku 1918
niekoľko dní sídlom Československej dočasnej vlády pre Slovensko. Historickými udalosťami novembra 1918 sú mestá
Skalica a Hodonín úzko prepojené a preto logickým vyústením je priblíženie spoločnej histórie obyvateľom, turistom
a návštevníkom vytvorením stálej
expozície v priestoroch budovy radnice a informačného panela. Súčasťou projektu je i spoločný propagačný materiál v slovenskom i českom
jazyku venovaný histórii oboch
partnerských miest a predovšetkým
udalostiam v roku 1918.
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Pozvánky

Bratislavské Hudobné
Divadlo
Hudobná komédia

Podfuk
Teátro Wüstenrot,
Bratislava
vstupné 15 €

27. 3. 2019 o 17:00
krst knihy
Dominika Elizabeth
Hladíková

Na krídlach noci
Mestská knižnica
Skalica

8. 3. 2019
15:00 – 19:00
1. 3. 2019 o 17:00
vernisáž výstavy

Babinec na radnici
MsÚ Skalica

2. 4. 2019 o 19:00

Predstavím ťa
oteckovi
Dom kultúry

Milan Hruboš
a jeho nasledovníci:
Robert, Martin
a Barbora
Galéria u františkánov v Skalici
výstava potvrvá
do 12. 4. 2019

Predstavujeme...
Všetci komplex budov na
Kráľovskej ulici poznáme
pod názvom Štíbor, oficiálne Mestské centrum
sociálnych služieb Skalica
a pod jeho strechou je to,
obrazne povedané, ako
v úli. Okrem oddelenia
sociálnej
starostlivosti
a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici tu sídlia
rôzne neziskové organizácie a združenia. Postupne
si predstavíme ich činnosť a aktivity pre
ľudí, ktorí to potrebujú.
Ako prvú Vám predstavujeme organizáciu Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Skalici (ďalej len
ZPMP).
Na fotke sa na Vás milo usmieva úžasná
obetavá, podnikavá a organizačne zdatná

predsedníčka tejto organizácie, pani Agnesa Appelová. Výbor organizácie
ZPMP sa skladá s predsedníčkou z 5 členov,
ktorí zabezpečujú činnosť
organizácie po všetkých
stránkach. ZPMP je občianske združenie, ktoré
združuje rodičov postihnutých detí, dobrovoľných
pracovníkov, lekárov, postihnuté deti a všetkých
ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí
s mentálnym postihnutím v našej spoločnosti. ZPMP vzniklo v roku 1994
s cieľom pomôcť rodičom týchto detí
ľahšie znášať ich neľahký osud. Činnosť
ZPMP spočíva najmä v klubovej, prednáškovej a poradenskej činnosti, v organizovanom stretávaní sa rodičov po-

stihnutých detí, pre výmenu skúseností
s výchovou detí, no v neposlednom rade,
aby sa stretali i postihnutí ľudia spolu.
Každoročne organizujú obľúbenú opekačku pri príležitosti MDD, vianočnú
besiedku pre členov, rekreačno-rehabilitačný pobyt v rekreačných zariadeniach.
ZPMP aktívne využíva priestory Štíbora
na svoje aktivity, majú tu svoju kanceláriu na výkon administratívy a veľmi
radi budeme, ak sa medzi Vami nájdu
noví členovia, či už priamo postihnutí
s rodinnými príslušníkmi, tak i členovia, ktorí budú radi a ochotne pracovať
s mentálne postihnutými ľuďmi.
Kontaktovať nás môžete denne v sídle
ZPMP na Štíbore, Kráľovská ul. 9 v Skalici alebo na tel. 0915 768 652. Dvere Štíbora sú Vám kedykoľvek otvorené dokorán. Sme tu pre Vás.
FB Štíbor Skalica
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Šport

Úspech slovenského
hokejbalu
Slovenská hokejbalová reprezentácia
zvíťazila
na
Turnaji troch
krajín (Česko,
Slovensko, Švajčiarsko) v Plzni. S dvojkrížom na drese boli aj štyria Skaličania,
ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o tento úspech – Milan Rampáček, Jaro Martinusík, Miro Božik a Rišo Válek. Na foto
uprostred Michal Runák (spolu s Božikom naše posily na jarnú časť extraligy).
Foto: HBK Hokejmarket Skalica

Príprava futbalistov vrcholí
Už iba niekoľko dní nás delí od začiatku
jarnej časti druhej najvyššej futbalovej
súťaže. Počas zimnej prestávky, o čom
sme už informovali, sa uskutočnilo
niekoľko príchodov i odchodov hráčov a káder
už je pred zvyšnou časťou
súťaže stabilizovaný.
Do uzávierky odohrali
naši futbalisti tieto prípravné zápasy: 16. 1. MFK Skalica – FC
Spartak Trnava 1:0, 20. 1. MFK Skalica
– SK HS Kroměříž 2:0, 2. 2. FC Petržalka – MFK Skalica 2:1, 8. 2. MFK Skalica
– MFK Frýdek-Místek 1:0, 13. 2. ŠK Lí-

šeň Brno – MFK Skalica 1:3, 16. 2. MFK
Skalica – FC Zbrojovka Brno 0:0.
Na prelome februára a marca sú na
programe ešte dve prípravné stretnutia
– 23. 2. FC Vysočina Jihlava – MFK Skalica, 2. 3.
Galanta – MFK Skalica.
V marci má náš klub na
programe štyri súťažné
zápasy: 9. 3. ŠK Odeva
Lipany – MFK Skalica, 16. 3. FK Poprad
– MFK Skalica, 23. 3. MFK Skalica – FC
Lokomotíva Košice (15.00), 31. 3. MŠK
Žilina B – MFK Skalica.

Sezóna sa pre HK Skalica skončila
Oveľa skôr ako boli zvyknutí sa museli
fanúšikovia skalického seniorského hokeja rozlúčiť so sezónou. Nezvyklo skoro sa skončila základná časť a, žiaľ, pre
Skaličanov i štvrťfinále play off. V ňom
trikrát prehrali s Topoľčanmi a nezopakovali tak úspešné pôsobenie v druhej najvyššej súťaže z predchádzajúcich
dvoch sezón.
Mladý fanúšik skalického hokeja, Denis
Masaryk, nám ponúkol svoj pohľad na
základnú časť a pôsobenie HK Skalica
v nej. Nech sa páči – rozbor šikovného
tínedžera.
Review zo základnej časti
Pred viac ako štyrmi mesiacmi naši hokejisti začali odznovu svoju hokejovú
púť, zvanú základná časť. Už tradične
absolvovali 45 zápasov, ktoré rozhodli
o štartovacej priečke do play off. Skalica počas sezóny vystriedala prvých šesť
priečok a základnú hraciu časť zakončila
na piatom mieste. Treba podotknúť, že
úroveň hry sa u väčšiny tímov oproti
minulej sezóne naozaj zdvihla, zatiaľ čo
mi sme hrali svoj štandard z tej predošlej. Dosť bolo však holých konštatovaní,
poďme sa bližšie pozrieť na fakty a štatistiky, ktoré nám povedia viac.
Pred sezónou
Letná prestávka sa niesla v znamení
zmien. Odišli mená ako Petrík, Horváth,
Mikéska či Jarolín. Naopak posilnili nás
opory zo zámoria v podobe brankára
Trutta a centra Mowreyho, alebo aj hráči
z Česka a Slovenska ako Trávníček, Jaša,

Kutálek a Pač. Z nových posíl žiaril predovšetkým Dávid Jaša, ktorý sa môže
pýšiť ziskom striebornej prilby, alebo aj
statusom piaty najproduktívnejší hráč
tímu.
Brankári
Do sezóny sme vstúpili s brankárskym
duom Romančík – Trutt. Z tejto dvojice chytala prevažnú časť sezóny opora
zeleno-bielych Patrik Romančík, ktorý
naskočil celkovo do tridsiatich zápasov,
počas ktorých si držal priemernú úspešnosť zákrokov 91,80%. Priemerný počet
inkasovaných gólov bol o niečo viac ako
dva a pol gólu na zápas, presnejšie 2,58.
U zámorskej posily sa čísla pohybovali
na podobnej úrovni. Z týchto faktov vyplýva, že naši maskovaní muži rozhodne
nesklamali. Spomedzi všetkých brankárov v lige sa pohybovali v lepšom priemere. Prečo sme teda z najlepšej pätky
tímov inkasovali najviac gólov?
Obrana
Ak ste si počas sezóny pozreli niekoľko
našich zápasov, určite mi dáte za pravdu, že najväčšiu slabinu nášho tímu tvorí
obrana. Topánka nás tlačí predovšetkým
v rozohrávke a oslabeniach. To dokazujú
aj nasledujúce štatistiky. Spomedzi prvej pätice celkov sme inkasovali najviac
gólov (122), to je 2,71 gólu na zápas. Žiadne hrôzostrašné číslo, no verte, že bez
kvalitnej obrany sa nad lepšími súpermi
vyhráva len veľmi ťažko. Horšia je ale
štatistika úspešnosti oslabení, ktorá tvorí
83,15%, čo nás radí na deviatu priečku
pred Prešov, Nové Zámky a Trnavu. Ne-

treba však zúfať. V kádri máme niekoľko
dobrých a skúsených obrancov, ktorí
vedia potiahnuť tím v dôležitých situáciách. Koniec koncov až play off ukáže,
ako na tom naša defenzíva naozaj je.
Útok
Ofenzíva, naša najväčšia zbraň, ktorá
už dlhé roky zdobí skalický hokej. Tento rok tomu nie je inak. Našu ofenzívu
môžeme označiť za jednu z top v celej
súťaži, a to nielen vďaka zvučným menám na dresoch. V počte strelených gólov nám so 202 gólmi patrí štvrté miesto,
takisto ako v úspešnosti streľby. V čom
však rozhodne vynikáme sú presilovky.
S 22,87% – nou úspešnosťou nám patrí
celkové prvenstvo. Ak by sme mali spomenúť jedno meno, určite by to bol náš
líder produktivity aj strelených gólov,
Ľubomír Vaškovič.
Napínavý koniec
Posledných päť kôl základnej časti sľubovalo veľkú drámu. V boji bolo eventuálne
druhé až šieste miesto. Napokon z toho
bolo celkové piate miesto, s päťbodovou
stratou na Topoľčany a Dubnicu. Mrzieť
môže predovšetkým nezvládnutý záver
stretnutia v Martine, alebo strata bodov
na domácej pôde proti Humennému.
Denis Masaryk
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Zaniknutý veterný mlyn a šibenica v Skalici
Na fotografiách okrajovej časti Skalice z predvojnového obdobia občas nachádzame objekt s okrúhlym pôdorysom
a nízkou strieškou, neskôr už výrazne
poznačený časom – bez striešky. Išlo
o budovu veterného mlyna (nazývaného
Povjetrňák) na Trávnikoch, ktorý zriadil
mlynár Mandelík v roku 1872. V Skalici
bolo viacero vodných mlynov, z ktorých
časť neskôr prebudovali na parné. Ako
veterný mlyn závisel od počasia a nebol
v prevádzke stále. Od konca 19. storočia
už nedokázal konkurovať pravidelnej
prevádzke parných mlynov. Jeho zánik urýchlila víchrica 22. marca 1928,
ktorá mu odniesla strechu
a začal chátrať. V roku 1930
vypracoval tesár Ján Blaha
pre mesto návrh na rekonštrukciu mlyna, ktorý pozostával z podrobných plánov
a popisu. Časť z nich vlastní
Záhorské múzeum, časť sa
nachádza v skalickom archí-

ve. K obnoveniu mlyna však už z ekonomických dôvodov neprišlo.
Miesto, na ktorom veterný mlyn stál,
bolo v histórii mesta známe v inej súvislosti. V roku 1372 v rámci udelenia
výsad slobodného kráľovského mesta
dostala Skalica i právo meča, hrdelné
právo, ktoré mestu dávalo
právomoc uložiť a vykonať
trest smrti. Najstarším známym zachovaným dokladom o existencii skalickej
šibenice je zmienka v kúpnopredajnej zmluve z roku
1573 o polohe predávaného
poľa za „Ssibeniczy“. Mesto

vybudovalo „popravné miesto“ so šibenicou zrejme už skôr – na vyvýšenom
mieste severovýchodne od mesta smerom do hôr. Vyznačené je na mapách
z 18. storočia. Na mape mesta z roku
1868 už šibenica neexistovala a svedčil
o nej len miestny názov „Trávnik u Šibenic“. (Viac v štúdii ThLic. Martina
Hoferku, Th.D.: Liber Niger v Zborníku
Záhorského múzea 6 z roku 2011.) Na
jej mieste (podľa niektorých zmienok
na zvyškoch kamenných základov šibenice okrúhleho tvaru) vznikol Mandelíkov veterný mlyn. Po zániku mlyna
kameň z jeho stavby a základov začali
ľudia z blízkych ulíc rozoberať, používať
do základov rodinných domov, až úplne
zmizol.
Brezina, P.: Živnosti a hospodársky
vývoj v rokoch 1918 – 1950. (In:
Ed. Drahošová, V.: Skalica, 2014,
1230 s.), s. 540.
Hoferka, M.: Liber Niger. In: Zborník
ZM 6, 2011, s. 137 – 192 (s. 145)

Záhoráci boli pri tom
Pripojenie Bratislavy k Československu
sa uskutočnilo štvrť roka po vzniku Československej republiky. „Dočasná vláda
prišla do Bratislavy zo Žiliny 4. februára 1919. Bol som vtedy v Bratislave
a videl som na vlastné oči všetko, čo sa
dialo. Kompetentní činitelia vedeli, že
so sympatiami väčšiny obyvateľov Bratislavy nemôžu počítať. Zmobilizovali
preto celé Záhorie, a to sa húfne dostavilo 4. februára do Bratislavy. Prišli roľníci v krojoch z dedín od Bratislavy po
Skalicu a Trnavu, ďalej školáci na čele
so študentmi skalického novoutvoreného československého gymnázia. Medzi
nimi som pochodoval aj ja. Ľudí bolo
niekoľko tisíc. Špalier tvorili talianski
legionári a príslušníci bývalého prešporského k. u. k. 72. regimentu. Na konci
dnes Štefánikovej ulice, naproti hotelu
Kriváň, bola postavená slávobrána v štýle bratislavského mestského znaku. Pri

tejto bráne odovzdal dočasný
komisár mesta Bratislavy dr.
Viktor Dušek kľúče mesta do
rúk dr. Vavra Šrobára. Sprievod sa pohol dolu Štefánikovou, smerom k Župnému
domu,“ spomína dr. Janko
Blaho v knihe Zo skalického
rínku na s.74.
V skalickej kronike na str. 57 stojí: „Dňa
4. februára účastnilo sa mnoho obyvateľstva a žiactva z gymnázia vjazdu
Šrobárovej vlády z Žiliny do Bratislavy.
Tam výprava sprevádzaná hudbou bola
vítaná v uliciach lemovaných sokolmi
a vojakmi, mnohí sa domnievali, že to je
už vláda, ktorá mala v tú istú dobu prísť.“
O priebehu a význame udalosti svedčí
publikácia Pamätník oslavy príchodu
československej vlády do Bratislavy, ktorá vyšla 4. februára 1929 pri jej desiatom výročí, kedy bol vo funkcii starostu

mesta Bratislavy skalický rodák ThDr.
Ľudovít Okánik. Na strane 24 nachádzame i časť príhovoru MUDr. Pavla Blaha,
ktorý v tento deň počas oslavy predniesol na ľudovom zhromaždení.
Blaho, J.: Zo skalického rínku. Bratislava 1974, 240s.
Kronika mesta Skalica 2. (s. 57),
MVSR, Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Skalica
Fotografia z osobného archívu Ing.
M. Bachratého.

– MAREC 2/2019, informačný mesačník mesta Skalica. Ročník 24. Vydáva Mestský úrad Skalica, Námestie
slobody 10, 909 01 Skalica, IČO 00 309 982. Vychádza v prvý pracovný týždeň v mesiaci. Distribúciu zabezpečuje Slovenská pošta, a.s. bezplatne do všetkých poštových schránok v meste Skalica. Redakčná rada: Miroslav Minďáš, Jana Koutná, PhDr. Viera
Drahošová, Mgr. Ľudovít Košík, Ing. Michal Čunderlík, Bc. Andrea Orbanová. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne
upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ
nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. Uzávierka tohto čísla: 22. februuára 2019. Odovzdané do výroby 25. februára 2019. Náklad 7000 výtlačkov. EV 5563/17.
ISSN 1339-2824. redakciapress@mesto.skalica.sk

