ZDARMA

Nech je rok 2020 lepší ako 2019.
Asi tradičná veta, ktorú sme si
hovorili posledné týždne. Aby
bol skutočne lepší, musíme spoločne preto niečo urobiť, A rok
2020 bude lepší. Mesto Skalica
má za sebou rok stabilizácie
a riešenia najvypuklejších problémov. Nebolo to jednoduché
a máme pred sebou ešte veľa práce. Je čas sa však zamerať na rozvoj. Je čas posunúť naše mesto
ďalej a urobiť z neho skutočné
centrum Záhoria. Kto iný, ako

VYDÁVA MESTO SKALICA

kráľovské mesto má mať túto pozíciu?
Za posledné obdobie obyvatelia
Skalice môžu reálne vidieť investície v hodnote skoro 2 mil. €.,
pustili sme sa do realizácie eurofondových projektov, otvorili sme
úrad ľuďom, podporujeme vzdelávanie, kultúru či šport. Nemôžeme sa však uspokojiť. Práve naopak. Nové impulzy nás musia
posúvať dopredu a robiť nás lepšími.
Nemusíme so sebou vždy súhlasiť
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a na riešenie problémov máme rôzne pohľady. A to je dobré. Práve
dobré riešenia vznikajú v konštruktívnej diskusii. Osobné a politické
záujmy nemôžu byť nadradené ľuďom v našom meste a o to sa budeme snažiť aj naďalej.
Pozývame do spolupráce všetkých,
ktorí chcú urobiť niečo pre naše
mesto a dvere úradu sú pre každého naďalej otvorené. Lebo len spolu
sme Skalica.
Anna Mierna,
primátorka mesta Skalica

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
29. februára 2020 v čase od 7:00 do 22:00
hod. sa uskutočnia voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky. Podľa informácie zo skalickej matriky ku dňu
31. 12. 2019 žije v meste 15 473 obyvateľov, z toho evidujeme 12 638 oprávnených voličov. Zaujímavosťou je určite
zvýšený záujem o možnosť voliť poštou
zo zahraničia. Slováci žijúci v zahraničí
o ňu mohli požiadať do 10. januára.
Mestský úrad zaznamenal 102 žiadostí
z 19 krajín sveta. Najviac ich bolo z Čes-

kej republiky, Nemecka, Veľkej Británie,
Spojených štátov amerických a Írska.
Prevažná väčšina bola z európskych krajín, ale aj mimo nej, napr. z Číny, Austrálie, Nového Zélandu, Thajska či Kanady.
Pre porovnanie – o možnosť hlasovania
zo zahraničia v parlamentných voľbách
pred štyrmi rokmi skalický mestský úrad
požiadalo 25 ľudí. O priazeň voličov sa
uchádza 25 politických subjektov, ktoré
môžu od 10. januára využiť plagátovaciu
plochu na Štefánikovej ulici na volebnú

kampaň. Na záver uvádzame zoznam
volebných okrskov a volebných miestností v meste:
• volebný okrsok č. 1, 2, 3 a 4 – volebná
miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica
• volebný okrsok č. 5, 6 a 7 – volebná
miestnosť v Základnej škole Mallého 2,
Skalica
• volebný okrsok č. 8, 9, 10 a 11 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
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Projekty mesta Skalica

Jednou z dôležitých úloh mesta Skalica je
ochrana, záchrana a obnova hmotného
kultúrneho dedičstva. V minulých rokoch
bolo realizovaných niekoľko projektov na
obnovu historických objektov vo vlastníctve mesta Skalica a naďalej sa v týchto aktivitách pokračuje.
V januári bol záverečným vyúčtovaním
ukončený projekt pod názvom Sanácia
mestského opevnenia v Skalici. Dotáciu vo
výške 30 tisíc eur mesto poskytlo Ministerstvo kultúry SR. Spolufinancovanie
bolo vo výške 29 tisíc eur. Mestské opevnenie nachádzajúce sa v areáli nemocnice
bolo v dezolátnom stave. V mnohých úsekoch dochádzalo k rozpadu a uvoľňovaniu
muriva. V dôsledku veľkého množstva
vzniknutých kavern a zvetraného pojiva
medzi kameňmi bola narušená stabilita.
Realizáciou projektu došlo k odstráneniu
tohto nevyhovujúceho stavu kultúrnej pamiatky. Výsledkom projektu je obnovené,
zrekonštruované a spevnené mestské
opevnenie v jeho časti v areáli nemocnice.
Mesto Skalica zároveň ukončilo realizáciu
projektu s názvom „Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici – 2. etapa“. Celkové výdavky projektu boli 17.620 eur, pričom dotácia
z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
bola vo výške 15 tisíc eur. Zámerom reštau-

Mesto Skalica oznamuje, že v priebehu roka 2020 bude obstarávať
Zmeny a doplnky Územného plánu
mesta Skalica (ZaD ÚPN). Mesto
Skalica súčasne týmto vyzýva organizácie a verejnosť, aby svoje prípadné podnety a návrhy na zmeny a doplnenia do jestvujúceho Územného
plánu doručili do 15. marca na
Mestský úrad v Skalici. Po vyhodnotení doručených podnetov bude stanovený rozsah spracovania ZaD
ÚPN mesta Skalica a začaté obstarávanie ZaD ÚPN.

rovania oltára bolo prinavrátenie pôvodného výrazu a zachovanie pamiatky v pôvodnom rozsahu a forme, uvedenie oltára do
dobrého technického stavu a jeho prezentácia v pôvodnom koncepte a farebnosti
s priznaním sekundárnych zásahov.
Po úspešnom zrealizovaní reštaurovania
oltárnej sochárskej výzdoby v rámci 1. etapy reštaurovania bočného oltára sv. Anny
v roku 2018 bolo potrené pristúpiť k zrealizovaniu 2. etapy, ktorá bola zameraná na
reštaurovanie oltárnej architektúry s plastickou výzdobou. Mesto Skalica zároveň
v novembri 2019 predložilo na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky žiadosť
o dotáciu na zrealizovanie poslednej 3.
etapy reštaurovania bočného oltára sv.
Anny, ktorá je zameraná na dokončenie
reštaurovania posledných súčastí oltára,
ktoré sú v pôvodnom stave. V prípade
úspešnosti žiadosti o dotáciu a následnej
realizácie projektu by bol kompletne
zreštaurovaný celý oltár.
Mesto Skalica 15. januára 2020 predložilo
žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu
regionálneho rozvoja v rámci výzvy Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom
projektu je prostredníctvom rekonštrukcie

strechy objektu Mlyna bratov Pilárikových
a zriadením expozície Skalického trdelníka podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne. Projekt predpokladá celkové náklady vo výške vyše 70 tisíc eur, výška požadovanej dotácie je 50 tisíc eur.
V rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR
Mesto Skalica predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom „Spomienkové
podujatie na Pamätný deň rómskeho holokaustu“, ktorej hlavným cieľom je vzdanie úcty nevinným obetiam rómskeho holokaustu a pripomenutie si Pamätného
dňa rómskeho holokaustu a udalostí, ktoré
sa odohrali v auguste v roku 1944. Súčasťou projektu bude aj edukačno-vzdelávacia aktivita pre širokú verejnosť, spočívajúca v odbornej diskusii, ktorej nosnou témou bude rómska problematika, rómsky
holokaust a Rómovia medzi nami. Spomienkové podujatie je naplánované na 2.
augusta 2020, počas Pamätného dňa rómskeho holokaustu.
Aktuálne Mesto Skalica pripravuje predloženie viacerých žiadostí o poskytnutie dotácie z rôznych grantových schém, napr.
na rekonštrukciu fasády Škarniclovskej
tlačiarne, obstarania nových detských herných prvkov pre Materskú školu Skalica –
pracovisko Pod kalváriou a ďalšie.

Prijatie pracovníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti
V marci si každoročne pripomíname Svetový deň sociálnej práce. Tento deň vznikol
v roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW).
Sociálna práca rieši nielen individuálne problémy, ale aj väčšie sociálne otázky, ako
je hmotná núdza, domáce násilie, bezdomovectvo a zdravotnú starostlivosť. Medzi
priority Mesta Skalica patrí v sociálnej sfére snaha vytvárať podmienky pre poskytnutie kvalitných aj nových efektívnych sociálnych služieb, napr. v oblasti sociálneho
poradenstva, sociálnej starostlivosti. Pomocou týchto služieb sprístupníme občanom služby, ktoré sú a budú dostupné miestne, časovo, finančne, a tak prispejeme
k riešeniu sociálnych problémov skupinám ľudí, ktorí to najviac potrebujú.
Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce pripravuje Mesto Skalica na 25. marca v Dome kultúry v Skalici stretnutie pracovníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti
v meste Skalica s primátorkou Annou Miernou. Súčasťou podujatia bude zápis
nominovaných pracovníkov v sociálnej oblasti do Pamätnej knihy mesta Skalica.
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Februárové úspechy ZŠ Strážnická
Žiadna chrípková epidémia neoslabila odhodlanie našich žiakov vyniknúť v súťažiach v úvode 2. polroka.
Najväčší úspech zožali naši technici – bol ním postup do celoslovenského kola Technickej olympiády! Krajské kolo sa konalo 4. februára v Piešťanoch a mali sme v ňom zastúpenie
v oboch súťažných kategóriách. V kategórii B (5. – 7. ročník )
mal svoju premiéru šiestak Eliáš Barcal, ktorý skončil na peknom 5. mieste. V kategórii A (8. – 9. ročník) naša súťažná dvojica Michal Petrovič a Michal Pocsik zvíťazila a vybojovala postup do celoslovenského kola výbornými výsledkami v testoch
i vydareným výkonom v praktickej časti.
Na našej škole sa konalo okresné kolo 48. ročníka Geografickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo aj deväť žiakov našej ško-

Informácia pre žiadateľov o dotácie
Zákon o registri mimovládnych organizácií č. 346/2018 Z.z.
zriaďuje jeden register (ďalej aj „register“) pre mimovládne organizácie nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia,
neinvestičné fondy, odborové organizácie. Pôvodné registre sa
zrušia a údaje z nich budú automaticky prenesené (nie je potrebná preregistrácia existujúcich organizácií). Ministerstvo vnútra
SR ako správca a prevádzkovateľ registra organizáciám odporúča následnú kontrolu správnosti a úplnosti zapísaných údajov.
Dôsledky nedoplnenia údajov do registra
Pokiaľ nebude mať právnická osoba zapísané v registri úplné
údaje (t. j. budú chýbať údaje o štatutárnom orgáne), nebude
môcť prijímať dotácie, eurofondy, asignovať podiel zaplatenej
dane (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom (§ 6 zákona
o registri mimovládnych organizácií).
Oznamovacia povinnosť
Zákon zároveň zavádza nové oznamovacie povinnosti:
- pre občianske združenia, odborové organizácie, organizácie
zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom do
30. júna 2019 oznámiť aktuálne údaje o štatutárnom orgáne
alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi
skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom
orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané
štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov, pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená u notára alebo
na matrike (§ 20a ods. 1 zákona o združovaní občanov,
§ 7a o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným
prvkom v ČSSR),
- pre občianske združenia, odborové organizácie a organizácie
zamestnávateľov do 31. decembra 2019 oznámiť aktuálne údaje o organizačných jednotkách nezaniknutých pred 1. januárom 2019 konajúcich vo svojom mene v rozsahu názov, adresa
sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným
číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie
alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto
funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie
(§ 20a ods. 2 zákona o združovaní občanov).

ly, ktorí súťažili v troch kategóriách. Vo všetkých troch sme si
odniesli víťazstvo a v kategórii
E a F postup do krajského kola.
Získali sme aj ďalšie umiestnenia
a ôsmi žiaci boli hodnotení ako
úspešní riešitelia.
Nielen vo vedomostných, ale aj
v športových súťažiach sa nám darilo. Na majstrovstvách okresu v bedmintone žiakov a žiačok
sme získali dve druhé miesta.
Srdečne blahoželáme všetkým úspešným žiakom a rovnako aj
zanieteným pedagógom, ktorí ich obetavo pripravovali.

Národný projekt Pomáhajúce
profesie v edukácii detí a žiakov
Materská škola Skalica sa na základe výsledkov hodnotenia
škôl, ktoré sa prihlásili do Národného projektu „Pomáhajúce
profesie v edukácii detí a žiakov“, zaradila medzi úspešné školy.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako
sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie
operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo tento Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Prijímateľom tohto národného projektu bude Metodicko-pedagogické centrum (MPC).
Ministerstvo školstva naďalej pokračuje v podpore inkluzívneho (inovatívneho a flexibilného) vzdelávania na školách.
Výzvy na dopytovo orientované projekty v školských zariadeniach umožnili vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov.
Do týchto výziev sa zapojili stovky škôl z celého Slovenska.
Nový národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí
a žiakov“ bude nadväzovať na predchádzajúce projekty a zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania
v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho
tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.
Materská škola tak získa finančné prostriedky na vytvorenie
štyroch nových pracovných miest až do roku 2022 – počas
trvania projektu, ktoré budú hradené v plnej výške z tohto
projektu.
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Prvá Pavla Michaela
Pavla Michaela sa môže pýšiť titulom
prvý narodený občan Skalice roku 2020.
Na svet sa vypýtala druhého januára dopoludnia o 11.06 hod. s pôrodnými mierami 3220 gramov a 49 centimetrov. Pre
rodičov Veroniku a Pavla ide o tretieho
potomka po Sofii Klaudii a Matejovi Jozefovi. Gratulujeme a prajeme pevné
zdravie a veľa radosti.
V roku 2019 sa narodilo vo FNsP Skalica,
a.s. 670 detí, z toho 345 dievčat a 325
chlapcov. Ak by sa radosť dala rátať na
počet rodičov, najviac radosti sa dostalo
rodičom 4. februára, kedy sa narodilo 12
detí a 29. apríla, kedy prišlo na svet 11
detí pri šiestich pôrodoch sa narodili
dvojičky (4 × chlapec a dievča, 1 × dievča
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a dievča, 1 × chlapec a chlapec). Chlapcom sa najčastejšie dávali mená Jakub,
Michal (Michael), Samuel, Sebastián,
Oliver, David, Tobias, Adam, Dominik,
Matúš, Alex, Martin, Peter. U dievčat sa
najčastejšie vyskytovali mená Emma
(Ema), Sofia, Natália, Nina, Viktória,
Eliška, Mia, Laura, Tamara, Nela (Nely),
Karolína, Timea, Tereza, Amália. Netradičné mená dostali z chlapcov napr. Dragan, Pietro, Leon, Liam Delroy, Lucas,
Centeno Gladys. U dievčat to boli mená
napr. Hailie, Chloe, Charlotte, Lorraine,
Megan, Rút (Rúth), Sherin, Leontína.
(autorský text FNsP Skalica – krátený).
Z údajov skalickej matriky máme aj informácie o demografickom vývoji v meste za rok 2019. K 31. decembru 2019 mala
Skalica 15.473 obyvateľov. Počas roka sa

Mesto Skalica sa pripravuje na letnú turistickú sezónu
Už od začiatku kalendárneho roka sa
mesto Skalica pripravuje na nadchádzajúcu letnú turistickú sezónu. Tá bude
symbolicky spustená 16. mája počas tradičného podujatia Trdlofest a jej koniec
je už tradične spojený so Skalickými
dňami, ktoré budú 11.-13. septembra.
Primátorka Anna Mierna: „Nechceme
nič podceniť a našim cieľom je pripraviť
sa na letnú sezónu tak, aby sme návštevníkom ponúkli kvalitné služby a cítili sa
tak v našom meste veľmi dobre.“
„Vybraní uchádzači budú zaradení do

procesu postupnej prípravy na letnú turistickú sezónu. Kurz sprievodcov bude
prebiehať od marca a prvý ostrý test pre
(staro)nových sprievodcov bude Trdlofest, kedy budú pamätihodnosti v Skalici
prvýkrát v sezóne otvorené,“ dopĺňa vedúca Turistickej informačnej kancelárie
mesta Skalica Renáta Medňanská.
22. februára mesto pripravuje tradičné
podujatie – Deň otvorených pamiatok
pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Od 16. mája budú pamiatky prístupné verejnosti každý víkend.

Posedenie pri cimbale

Prvú januárovú sobotu sa v Dome kultúry v Skalici konalo
tradičné Posedenie pri cimbale s ľudovou hudbou Skaličan,
ktorá tento rok oslávi 40 rokov svojho spoločného účinkovania. V úvode primátorka mesta Skalica Anna Mierna zablahoželala k významnému životnému jubileu čestnej občianke
Skalice prof. Eve Blahovej. Svojím vystúpením sa predstavila
i tanečná zložka FS Skaličan

narodilo 140 detí (z toho 72 dievčat),
zomrelo 121 občanov (56 žien, 65 mužov), prisťahovalo sa 259 a odsťahovalo
221 ľudí. V priebehu roka sa uskutočnilo
121 sobášov. Celkový prírastok oproti
roku 2019 bol 23 občanov.

Pribudlo 52
parkovacích miest
Na konci januára sa uskutočnili kolaudácie dvoch nových parkovísk. Osem
parkovacích miest pribudlo areáli bývalého Domu zdravia a ďalších 44
parkovacích miest na ul. Pplk. Pľjušťa. Realizované boli z rozpočtu Mesta
Skalica. Zámer vybudovania nových
parkovacích miest vzišiel z potreby
rozšírenia existujúcej kapacity parkovacích miest v centrálne časti mesta
a tiež v súvislosti s realizáciou zámeru vybudovania klientskeho centra
ESO.

Skaličania na plese Slováckeho krúžku
18. januára sa v Záhorskej Bystrici uskutočnil tradičný krojovaný fašiangový ples Slováckeho krúžku a Skaličanú v Bratislave.
Pozvanie naň prijala primátorka Anna Mierna a okrem nej sa
ho zúčastnili aj poslankyňa MsZ Skalica Anna Ozábalová, riaditeľka Záhorského múzea Viera Drahošová, Michal Srholec,
Anton Dinka a tiež zástupcovia družobných krúžkov z Moravy
a Čiech. Ďakujeme členom krúžku a všetkým Skaličanom
v Bratislave za to, že udržiavajú prastaré tradície a že si ctia to
všetko krásne, čo vytvorili naši predkovia.
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Návrhy na ocenenia mesta Skalica
Na základe Štatútu Mesta Skalica od
roku 2002 Mestské zastupiteľstvo v Skalici udeľuje Ceny primátorky mesta Skalica, Ceny mesta Skalica a tiež Čestné
občianstvo mesta Skalica. Pravidelne sú
tieto ocenenia udeľované v predvečer
Skalických dní. Bude tomu tak aj v roku
2020,“ informuje primátorka mesta Skalica a Anna Mierna a dodáva „chcem požiadať občanov, organizácie, záujmové
skupiny, aby svoje návrhy na udelenie
niektorej z cien predložili na Mestský
úrad v Skalici. Zaoberať sa budeme každým návrhom. Je pre mňa veľmi dôležité
oceňovať významné osobnosti a kolektívy nášho kráľovského mesta, ktoré výrazne prispievajú k jeho rozvoju.“
Návrhy podávajte v písomnej forme na

podateľňu Mesta Skalica, alebo elektronicky na podatelna@mesto.skalica.sk.
Návrh musí obsahovať dôvod nominácie
a krátky životopis navrhovaného. Termín podania je do 30. apríla 2020
Čestné občianstvo Mesta Skalica
Udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Cena Mesta Skalica
Udeľuje sa osobám (alebo kolektívom),
ktoré sa v Skalici narodili alebo žili či pôsobili a zaslúžili sa o jeho rozvoj, zveľaďo-

Otvorenie klientskeho centra
V súlade s vládnym programom ESO (efektívna, spoľahlivá
a otvorená štátna správa) otvára Okresný úrad Skalica poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novootvorených
priestoroch klientskeho centra v budove OU na Štefánikovej
ulici 1 (bývalý Dom zdravia) dňom 18. februára 2020.
Klientske centrum poskytuje tieto služby: Supervízor, Všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory OÚ, Odbor živnostenského podnikania, Odbor starostlivosti o životné prostre-

Cena primátora Mesta Skalica
Udeľuje sa osobám alebo kolektívom za
vynikajúce výsledky dosahované na poli
rozvoja mesta v oblasti: kultúry, vedy,
vzdelávania a tradícií, spoločenského
a duchovného života, medziľudských
vzťahov, hospodárskej oblasti, tvorbe
a ochrane životného prostredia, športu
a zdravotníctva.

die, Katastrálny odbor – podateľňa, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Skalica – oddelenie dokladov.
V rámci Klientskeho centra OÚ je pripravené pracovisko pre
pozemkový a lesný odbor, kde by mali byť následne poskytované služby klientom v určitom dni v týždni. Všetky pracoviská klientskeho centra sú napojené na vyvolávací systém
pre klientov, čo urýchli a zjednoduší proces vybavovania podaní klientov. Podrobnejšie informácie nájdete na www.skalica.sk.

Kauﬂand daroval CVČ 4016 eur
Pri príležitosti otvorenia svojej prvej
predajne v Skalici sa spoločnosť Kaufland rozhodla finančne podporiť
miestne Centrum voľného času. 28. januára odovzdala hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová symbolický šek na sumu 4 016 € riaditeľke
centra Dagmar Jůzkovej za prítomnosti

vanie, šírenie jeho dobrého mena doma
i vo svete alebo iným spôsobom dosiahli
vynikajúce výsledky v oblasti: kultúry,
vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských
vzťahov a ochrane ľudských práv, hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva.

primátorky Skalice Anny Miernej.
Počas prvých troch dní od otvorenia
predajne prispel Kaufland z každého
nákupu v minimálnej hodnote 20 € sumou 1 € na činnosť CVČ Skalica. Finančné prostriedky budú použité
na rekonštrukciu interiéru a nákup inventáru.

Mesto Skalica
je proti extrémizmu
Vyjadrenie primátorky Anny Miernej
k téme extrémizmu: „Skalica je mesto,
ktoré má svoju bohatú kráľovskú históriu. A nikdy na ňu nezabúdame.
Súčasťou našej minulosti, ešte nedávnej, sú však aj hrôzy druhej svetovej
vojny. Práve v týchto dňoch si pripomíname 75 rokov od oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau
a hrôzy, ktoré so sebou niesol fašistický
režim. Faktom však je, že stále sú vo
verejnom priestore politické strany,
ktoré popierajú holokaust, ako jednu
z najtragickejších etáp tejto doby. Takéto videnie sveta musíme odsúdiť a nedovoliť, aby sa stal súčasťou nášho
priestoru.
Skalica je mesto, kde prejavy extrémizmu nemajú žiadne miesto a nebudeme
ich tolerovať. Musíme dať zrozumiteľne
najavo, že sú témy, kedy aktuálne politické spory musia ísť bokom a musíme
ukázať, že v zásadných hodnotových
otázkach sme v tom spolu. Lebo spolu
sme Skalica.“
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Spomíname na osobnosti

Zomrel Fero Tomík

Uctili sme si pamiatku Antona Srholca
bratov a potom sa desiatky ľudí zišli pri
hrobe Antona Srholca. Vence na hrob
položili zástupcovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, ktorí pietnu
spomienku pripravili a tiež primátorka
Anna Mierna. Prítomná bola i viceprimátorka Veronika Hanzalíková. Pietny akt moderoval predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter
Sandtner.

24. januára odišiel skalický patriot, fotograf, pedagóg, človek s výborným okom,
citlivou dušou a veľkým srdcom, s ktorým
sme sa pravidelne stretali ako kurátorom,
autorom a organizátorom fotografických
výstav. Mgr. art. František Tomík (16. november 1941 Skalica – 24. január 2020
Bratislava). V rokoch 1961 – 1964 pracoval v Krátkom filme Bratislava. Po ukončení štúdia na Akadémii múzických umení v Prahe na Katedre filmového a televízneho obrazu v rokoch 1969 – 1971 pôsobil ako externý kameraman Krátkeho filmu Praha. V roku 1970 sa stal kandidátom a neskôr riadnym členom dnešnej
Slovenskej výtvarnej únie. Pôsobil ako
organizátor amatérskeho hnutia od roku
1972. V rokoch 1973 – 1993 vyučoval fotografiu na SŠUP v Bratislave. Prednášal
na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
na Katedre výtvarnej výchovy Dejiny fotografie a Fotografickú tvorbu (1993 –
2005). V rokoch 1997 – 2002 externe pôsobil na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde patril k zakladateľom Katedry
audiovizuálnych médií na Fakulte výtvarných umení. Od roku 2008 externe prednášal na Katedre masmediálnej tvorby
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.
Kurátorsky pripravil desiatky profilových
i kolektívnych výstav profesionálnych fotografov, v oblasti amatérskej fotografie
pôsobil viac ako 40 rokov ako lektor, člen
a predseda porôt súťaží profesionálnej
i amatérskej fotografie, tiež celoštátnej súťaže amatérskej fotografie AMFO. Mal
dvadsať autorských výstav, zúčastnil sa
vyše päťdesiatich spoločných výstav u nás
i v zahraničí. Tvoril v oblasti reportážnej
a výtvarnej fotografie. Žil v Bratislave,
pravidelne sa však vracal do Skalice do rodičovského domu a obľúbeného vinohradu. Skalicu v jej premenách zaznamenával
viac ako polstoročie, hrala významné
miesto v jeho tvorbe i živote. Patril k významným reprezentantom slovenskej fotografie.
Česť jeho pamiatke.

7. januára sme si uctili pamiatku skalického rodáka, jednej z najvýznamnejších
osobností novodobých dejín Slovenska,
čestného občana mesta Skalica dona Antona Srholca (12. 6. 1929, Skalica – 7. 1.
2016, Bratislava). Spomienka sa začala
svätou omšou v kostole milosrdných

Spomienka
na Pavla Bunčáka

Osemnáste
Kleiblove lekárskej dni
30. januára sa v kongresovej sále Hotela
sv. Ludmila uskutočnil už 18. 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 pod
záštitou primátorky mesta Skalica
Anny Miernej. V úvode podujatia sa
účastníkom prihovorili predseda spolku Miroslav Červeň, predseda predstavenstva FNsP Skalica, a.s. Ivan Uhliarik
a primátorka Anna Mierna, ktorá ocenila dlhoročné organizovanie tohto
vzdelávacieho cyklu. Lekári si vypočuli
takmer 20 prednášok z viacerých oblastí medicíny. Vedecká konferencia sa
každoročne koná v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME
Slovenskej lekárskej komory.

5. januára uplynulo 20 rokov od rozlúčky s jednou z najvýznamnejších literárnych osobností Skalice 20. storočia, významným slovenským básnikom, predstaviteľom a spoluzakladateľom básnického smeru nadrealizmu, pedagógom, prekladateľom a spisovateľom Pavlom Bunčákom (4.
marec 1915 Skalica – 5. január 2000
Bratislava). Pri príležitosti 100. výročia narodenia vydalo Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s básnikovou dcérou Milicou Lustigovou-Bunčákovou publikáciu Pavel
Bunčák v krajine detstva, venovanú
jeho vzťahu k rodnej Skalici a rodine,
z ktorej pochádzal, rodičom Ľudevítovi Bunčákovi a Hermíne, rodenej
Gröblovej. Spomienky priateľov
a blízkych približujú obdobie jeho návratov do Skalice po odchode na dôchodok. Ilustrujú ju dobové fotografie, ako i séria fotografií básnika v obľúbenom vinohrade a dopĺňa niekoľko jeho básní. (Zakúpiť ju možno
v Záhorskom múzeu). Text a foto FB
Záhorské múzeum
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Pozvánky
4.3. Hurbanov Pamätník, recitačná súťaž, obvodné kolo, kino Sloboda – 9:00
14.3. MFK Skalica – FK Poprad, futbalová druhá liga, štadión, org. MFK Skalica
25.3. Slávnostné prijatie pracovníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti v meste Skalica, Dom kultúry – 13:00
4.4. MFK Skalica – KFC Komárno, futbalová druhá liga, štadión, org. MFK Skalica
26.3. Slávnostné prijatie pedagógov skalických škôl, Mestský úrad v Skalici
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Skvelých piatakov zo ZŠ Mallého ocenil župan

Súťaž Jesenný WocaBee šampionát sa na
slovenských školách uskutočnila po
prvýkrát. Celkovo sa do nej zapojilo
takmer 8000 žiakov z 552 tried z celého
Slovenska. Šampionát sa uskutočnil výhradne online, vo webovej aplikácii WocaBee, ktorá už druhý školský rok pomáha žiakom a učiteľom s učením cudzích
jazykov na školách.

Žiaci 5.A. na ZŠ Mallého 2 v Skalici pod
vedením svojho učiteľa RNDr. Jozefa
Kollára dosiahli vo finále denný priemer
až 1270 bodov. To pre každého žiaka
znamenalo približne 600 precvičení
slovnej zásoby denne. Ako hovorí najusilovnejší žiak z triedy Jakub Marko,
kvôli súťaži sa učeniu cudzieho jazyka
venoval denne 3 až 4 hodiny mimo bež-

MFK sa pripravuje na novú sezónu
A-tím MFK Skalica začal zimnú prípravu 6 januára. Na úvodnom tréningu sa zišlo sedemnásť hráčov – brankári Vojtech Milošovič, Erik Riška
a hráči do poľa Lukáš Hlavatovič, Tomáš Milota, Daniel Pospíšil, Lukáš
Švrček, Marek Frimmel, Martin Mášik, Martin Nagy, Lukáš Opiela, Daniel
Šebesta, Filip Blažek, David Frühauf,
Roman Haša, Mário Hollý, Mihajilo
Popović, Michal Ranko a štyria hráči
z dorastu.
Počas januára 2020 sa stal prvou novoročnou posilou, Michal Ranko, keď
podpísal zmluvu do konca práve prebiehajúcej sezóny. Trenčiansky odchovanec mal na svojom konte 55 odohraných zápasov v našej najvyššej súťaži.
15. januára sa začala séria prípravných
zápasov. Prvý duel zimnej Tipsport
ligy zohrali Skaličania v Nitre (účastník Fortuna ligy) a remizovali 3:3. Gólovo sa presadili Hlavatovič, Ranko
a Popović. Druhý zápas odohrali proti
poprednému slovenskému celku DAC

Dunajská Streda. O jedinom a víťaznom góle rozhodol hlavičkou Hlavatovič. Prvá prehra prišla v treťou dueli
v Brne, kde Skaličania nestačili na
Zbrojovku a prehrali 1:3 (gól Frimmel).
Medzitým sme zaznamenali ďalší príchod nového hráča. Z Podbrezovej
MFK prišiel posilniť útočník Jakub
Šulc. Vo svojich 26-rokoch mal už bohaté skúsenosti so seniorským futbalom. V druhej najvyššej súťaži odohral
72 zápasov, pričom strelil 22 gólov a na
14 prihral.
Ďalší prípravný zápas hrali Skaličania
v Kroměříži, odkiaľ si odniesli výhru
5:0. Hetrikom sa blysol Popović, ďalšie
presné zásahy pridal Šebesta.
Ak počasie dovolí, jarná časť súťažného
ročníka 2019/2020 by sa mala začať
v prvom marcovom týždni. Skaličania
majú naplánovaný zápas 18. kola na 6.
marca v Podbrezovej. Prvý domáci
duel sa odohrá 14. marca proti Popradu. Jeho začiatok je o 19. hodine.

ného vyučovania. Jakubko aj so spolužiakmi však jednohlasne
tvrdia, že učenie v aplikácii nie je povinnosť,
ale zábava.
Skalicu vo štvrtok 23.
januára navštívil trnavský župan Jozef Viskupič. Spolu s primátorkou nášho mesta Annou Miernou najprv
navštívil ZŠ Mallého. Bolo to pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej jazykovej súťaže Jesenný WocaBee šampionát, ktorej víťazmi sa pod
vedením učiteľa Jozefa Kollára stali žiaci
5.A tejto skalickej školy v neuveriteľnej
konkurencii takmer 8000 žiakov z 552
tried z celého Slovenska (!), pričom boli
najmladšími účastníkmi celoslovenského kola a porazili aj staršie ročníky
a gymnazistov. Podujatia sa zúčastnil
riaditeľ školy Peter Martinovský a tiež
tvorca aplikácie WocaBee, mladý slovenský programátor Michal Ošvát. Samotná
súťaž prebiehala on line prostredníctvom tejto aplikácie, ktorá sa na školách
na celom Slovensku aj v zahraničí používa už druhý školský rok.

Župan s primátorkou potom navštívili
Zariadenie sociálnych služieb Zelený
dom, kde si v spoločnosti riaditeľky Beaty Minďašovej prezreli všetky priestory
a medzi nimi aj novovybudovaný objekt
so šatňami a rehabilitačnou miestnosťou, ktorý bol vybudovaný z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja.
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