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Z rokovania mestského zastupiteľstva

Zástupcom primátorky je Vladislav Horňák
Na prvom tohtoročnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Skalici zložil predpísaný sľub poslanca MsZ v Skalici Ing. Vladislav Horňák. Zároveň ho primátorka
mesta Skalica Anna Mierna menovala do funkcie svojho zástupcu.

Zimná údržba
Legislatívnou úpravou zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Z. z.
(tzv. cestný zákon) došlo k zásadnej
zmene v povinnosti odstraňovať poruchy v schodnosti chodníkov priľahlých
k nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto poruchy
vznikli znečistením, poľadovicou alebo
snehom, pričom túto povinnosť mali
doteraz vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností. V rámci novely cestného zákona poslanci NR SR rozhodli
o tom, že povinnosť odstraňovať poruchy v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov je určená pre
správcov miestnych komunikácií, teda
obce, resp. mestá.
Mesto Skalica má zabezpečenú zimnú
údržbu a je vypracovaný Operačný plán
pre výkon zimnej údržby v meste Skalica v zimnom období 2018/2019. Táto
činnosť sa však vykonáva len v rámci finančných a technických možností mesta a dodávateľov zmluvne dohodnutej
činnosti. Finančné možnosti a technické
zabezpečenie neumožňuje pokryť zimnú

údržbu v prípade nepriaznivej poveternostnej situácie okamžite v rámci celého
mesta. Aj z toho dôvodu Operačný plán
obsahuje časové limity a prioritné lokality v rámci vykonávania zimnej údržby
v našom meste.
Obraciame sa na všetkých občanov
nášho mesta s výzvou, aby si v rámci
svojej dobrej vôle ponechali dobré zvyky v starostlivosti o komunikáciu pred
svojím domom. Ak každý pristúpi zodpovedne k starostlivosti o chodník podľa
starého znenia zákona, mestu sa výrazne znížia finančné a časové prostriedky,
pokračovanie na strane 2

10. januára sa uskutočnilo prvé rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva
v Skalici v roku 2019, v programe ktorého bolo 28 bodov. V úvode zložil
predpísaný sľub poslanca Ing. Vladislav
Horňák a primátorka Skalice Anna
Mierna ho poverila výkonom zástupcu
primátora. Napriek tomu, že to zákon
neprikazuje, rozhodol sa nový viceprimátor požiadať poslancov o vyslovenie
dôvery. Tento bod bol z rokovania po
diskusii stiahnutý. Nasledovali body
programu, ktoré sa týkali voľby členov
a zapisovateľov jednotlivých odborných
komisií pri mestskom zastupiteľstve. Postupne poslanci schválili členov a zapisovateľov: komisie pre kultúru, cestovný
ruch, miestne tradície a družobné styky,
komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, komisie pre vzdelávanie,
mládež a šport, komisie pre životné
prostredie, výstavbu a územné plánovanie, zapisovateľa komisie na prešetrenie
sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta
a hlavného kontrolóra pri Mestskom
zastupiteľstve v Skalici a zapisovateľa
komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica pri Mestskom zastupiteľstve
v Skalici.
pokračovanie na strane 3

Prečítate si
Povinnosť čipovania psov
Rokovalo mestské zastupiteľstvo
Realizované projekty mesta
Skalica
O ľuďoch bez domova
Futbalisti rozbehli zimnú
prípravu
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Zimná údržba

Participatívny rozpočet TTSK

dokončenie zo strany 1

Máte nápady ako zmeniť Vaše okolie
k lepšiemu? Podeľte sa o ne v rámci prvého kola verejných stretnutí Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy a spolu ich pretransformujeme do reálnych
projektov. Vaše projekty, naše finančné
prostriedky. Trnavský samosprávny kraj
v pilotnom ročníku participatívneho
rozpočtu v roku 2019 vyčlenil celkovo
250 tis. eur, ktoré prerozdelí do jednotlivých okresov podľa počtu obyvateľov.

ktoré môže využiť na údržbu lokalít, na
ktorých panuje celospoločenská dohoda.
Prvoradým záujmom mesta je bezpečná mobilita občanov. Preto prosíme
touto cestou obyvateľov nášho mesta,
aby bolo aj v ich záujme vlastné zdravie
a zdravie spoluobčanov, ktorí zvyknú
miestny chodník využívať.
Na záver si dovoľujeme občanov uistiť,
že Mesto Skalica urobí všetko, čo bude
v jeho možnostiach a schopnostiach pre
zabezpečenie bezpečnej mobility v zimných mesiacoch. Vzhľadom k tomu, že
aktuálne prebieha prvá zima po tom,
čo vstúpila novela zákona do platnosti,
žiadame o trpezlivosť a pochopenie občanov.

Oznam o povinnom
čipovaní psov
Oznamujeme občanom, že podľa
novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vznikla 1. septembra 2018 povinnosť vlastníkom
psov zabezpečiť trvalé označenie
psa chovaného na území Slovenskej
republiky transpondérom (čipom),
pred prvou zmenou vlastníka psa,
najneskôr do 12 týždňov veku psa
(šteniatka). Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný
zabezpečiť označenie psa najneskôr
do 31. októbra 2019 (podrobnejšie
v § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov).
Označovanie psov transpodérom
môže robiť len súkromný veterinárny
lekár, ktorý je oprávnený za označenie
psa požadovať úhradu najviac 10 eur.
U vlastníkov psov narodených do
31. októbra 2019, ktorí sú v hmotnej
núdzi alebo poberateľmi minimálneho dôchodku, poplatok uhradí štát.
Ak vlastník psa nezabezpečí jeho trvalé označenie transpondérom vo
vyššie uvedenej lehote, orgán veterinárnej správy mu uloží pokutu
v zmysle zákona.
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Na okres Skalica tak pripadá suma 21 tis.
eur. Pomôžte nám robiť náš kraj lepším.
Pretože len spolu tvoríme kraj.
Prípustné sú všetky tematické okruhy
smerujúce k zlepšeniu života občianskych aktivít. Podávanie projektov žiadateľmi je do 22. marca 2019. Navrhovatelia projektov predkladajú návrhy
projektov vyplnením elektronického
formulára na podávanie projektov na
stránke tvorimekraj.sk.
zdroj: TTSK

Ponuka štúdia
17. januára naše mesto navštívila štátna tajomníčka
Ministerstva
školstva, vedy, výskumu
a športu SR Oľga Nachtmannová. Na pôde
Gymnázia F.V.Sasinka ju
v spoločnosti prednostky
Okresného úradu v Skalici Viery Kučerovej a primátorky Skalice Anny
Miernej privítala riaditeľka školy Božena Stúpalová. Štátna tajomníčka sa stretla so študentmi školy,
pričom hlavnou témou bola prezentácia
možností vysokoškolského štúdia v Ruskej federácii v odboroch napr. jadrová

energetika a technológie, fyzikálne vedy
a technológie či základné lekárstvo – vedecký smer. Štátna tajomníčka zavítala aj
na skalickú radnicu, kde sa stretla s primátorkou.

Dychovka na úrade

Zamestnancov Mestského úradu v Skalici prišli pozdraviť a do nového roku všetko dobré popriať členovia dychovej hudby Veselá Zevelanka, ako inak, hudbou.
V pondelok 7. januára všetkých prekvapila rezká dychovka v priestoroch úradu
a tak mali členovia Veselej Zevelanky hneď divákov a poslucháčov. A musíme
skonštatovať, že to bolo veľmi príjemné a milé stretnutie. Za všetkých zamestnancov úradu členom Veselej Zevelanky poďakovala a kvalitne naladené nástroje
v tomto roku popriala primátorka Anna Mierna.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva

dokončenie zo strany 1
Z ďalšieho priebehu rokovania:
– Návrh členov komisie pre ekonomiku
správu majetku a pôdohospodárstvo bol
presunutý na februárové rokovanie zastupiteľstva.
– S účinnosťou od 15. 1. 2019 boli za členov správnej rady neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych
služieb Skalica zvolení: Veronika Hanzalíková, Peter Košík, Jana Rekošová, Eva
Lukianová, Hana Formánková.
– Pätnásty bod rokovania sa týkal zmeny Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzením Správa
mestského majetku, s.r.o. Skalica – zmeny konateľa a zmeny členov dozornej
rady obchodnej spoločnosti. Najprv poslanci vzali na vedomie vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Správa mestského majetku Milanom Romanom. V tejto
funkcii ho nahradí viceprimátor Vladislav Horňák. Poslanci schválili zloženie
novej dozornej rady Správy mestského
majetku v zložení: Ľubica Bučková, Veronika Hanzalíková, Martin Kojš, Peter
Košík, Anna Ozábalová, Jana Rekošová
a Milan Roman.

– Poslanci schválili poslancov Rudolfa
Šantavého a Adriána Hertla do dozornej
rady obchodnej spoločnosti Vepos Skalica, poslanca Adriána Hertla za konateľa
obchodnej spoločnosti Ryboprodukt
a poslanca Erika Rangla do dozornej
rady obchodnej spoločnosti Ryboprodukt.
– Schválené bolo uznesenie o urovnaní
záväzkov medzi Mestom Skalica a obchodnou spoločnosťou Videoštúdio RIS
Senica.
– V rámci bodu zmluvné prevody nehnuteľností poslanci schválili prevod nehnuteľnosti – kúpu budovy ZŠ Strážnická
a prislúchajúceho pozemku do vlastníctva Mesta Skalica, čerpanie úveru na
kúpu budovy a príslušných pozemkov
základnej školy a z toho vyplývajúce rozpočtové opatrenie č. 1 – zmena Rozpočtu Mesta Skalica na rok 2019.
– V závere poslanci zobrali na vedomie
informáciu o zmene č. 2/2018 a zmene č. 3/2018 Organizačného poriadku
Mestského úradu v Skalici.
Najbližšie sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Skalici stretnú na rokovaní
13. februára.
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Prvá Skaličanka

Prvou Skaličankou narodenou v roku
2019 je Mia Buscanová.
Narodila sa 3. januára o 18:57. Pri narodení vážila 3350 gramov a merala
50 centimetrov. Jej rodičmi sú Andrea
Krč-Kubečková a Peter Buscan.
7. januára ju bola v skalickej nemocnici navštíviť primátorka Skalice
Anna Mierna.

Na slovíčko, pani primátorka
– Mojou prioritou od nástupu do funkcie je zabezpečiť mesto ekonomicky,
zaistiť jeho dobré meno, čo znamená aj
zbaviť sa súdnych sporov z minulosti.
Jedným z nich, ktorý ťažil mesto Skalica
už vyše dvoch rokov, je spor so spoločnosťou Videoštúdio RIS, spol. s r.o. Senica ohľadom vysielania TV Skalica. Našla
som riešenie – ukončiť spor dohodou
o urovnaní sporných nárokov a ukončiť
tak stav právnej neistoty a potenciálnych finančných hrozieb a všetky ďalšie
zmluvy týkajúce sa vysielania TV Skalica
riešiť cez verejné obstarávanie a s jednoznačnými dôvodmi ukončenia zmluvy.
K 31. decembru 2018 bola dohodou
ukončená zmluva so spoločnosťou ptatelier, spol s r.o. Skalica, ktorý zabezpečoval od mája 2018 vysielanie Skalickej

mestskej televízie a ktorá pokračuje vo
vysielaní na vlastné náklady. Dňa 21. januára bola podpísaná dohoda so spoločnosťou Videoštúdio RIS, spol. s r.o. Senica o vysielaní TV Skalica, ktoré bude
pokračovať v nezmenenom formáte
s týždňovou premiérou v stredu o 18.00
v trvaní magazínu TV Skalica 10 minút.
Zmluva je podpísaná do 31. decembra
2019.
– K otázke prečo sa v tomto roku neuskutočnil mestský ples chcem povedať,
že vzhľadom na fakt, že predchádzajúce vedenie mesta neschválilo v dostatočnom predstihu rozpočet mesta, ale
nechalo to až na nové mestské zastupiteľstvo, nemohli byť podpísané zmluvy
s dodávateľmi, ktoré sa nemôžu podpísať, keď nie sú kryté schváleným roz-

počtom mesta. Rozpočet mesta Skalica
na rok 2019 bol napokon schválený až
14. decembra 2018. Na rok 2020 reprezentačný ples mesta Skalica plánujeme.
– Dozvedela som sa, že sa začínajú šíriť
informácie o tom, že by sa mali zrušiť
tradičné podujatia ako je Trdlofest a Skalické dni. Sú to dezinformácie, ktoré sa
ani v najmenšom nezakladajú na pravde.
Obe tieto tradičné podujatia sú riadne
ukotvené v rozpočte mesta Skalica, obe
sa uskutočnia v rozsahu, v akom boli
obyvatelia a návštevníci zvyknutí. Už
teraz môžem všetkých na obe podujatia pozvať a teším sa na príjemné chvíle strávené na Trdlofeste i Skalických
dňoch 2019.

Anna Mierna,
primátorka mesta Skalica
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Ľudia bez domova
Ľudia bez domova. Čo s nimi? Toto je
veľmi pálčivá a aktuálna otázka, ktorá
trápi nejedno mesto na Slovensku. Niektorí chcú prijať pomoc a zmeniť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu a dobrovoľne
vyhľadajú azyl v zariadení sociálnych
služieb nášho mesta. Snažia sa opätovne
nájsť svoje stratené miesto v spoločnosti,
nájsť prácu a zmysel života. To sú tí, ktorí
dodržiavajú poriadok, nepijú alkohol,
prijímajú našu pomoc. Žiaľ sú aj jednotlivci, ktorí zostávajú na ulici a nechcú sa
prispôsobiť žiadnym pravidlám, odmietajú akúkoľvek formu pomoci. Túlajú sa
po meste, znečisťujú verejné priestranstvá, konzumujú alkohol na verejnosti
a obťažujú okoloidúcich.
Štíbor – Mestské centrum sociálnych
služieb n.o. Skalica je nezisková organizácia založená mestom Skalica a prevádzkuje sociálne služby pre sociálne
odkázaných a znevýhodnených občanov v Azylovom dome útulku Cesta,
Nocľahárni, Dennom centre, Práčovni
a Stredisku osobnej hygieny. Azylový
dom v Skalici poskytuje sociálne služby
matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii alebo ak je ohrozený ich
život, zdravie a situácia si vyžaduje bezodkladné riešenie, ženám, ktoré sa ocitli
na ulici alebo sú týrané a hľadajú riešenie svojej núdzovej situácie a mužom,
ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli bez
prístrešia a hľadajú možnosť riešiť svoju
ťažkú situáciu. Kapacita miest v Azylovom dome v útulku je 45 miest. Kapacita
miest v nocľahárni je 10. V nocľahárni je
táto kapacita dlhodobo naplnená. Treba

však prihliadať na faktor, ktorý ovplyvňuje pobyt bezdomovcov v nocľahárni
a to je kolísavá sezónna potreba, pretože cez letné mesiace sa zdržiavajú radšej
vonku, potreba nocľahárne je prevažná
v chladných zimných mesiacoch. Sociálna služba v nocľahárni je poskytovaná za
úhradu 0,90 Eur za noc a podmienkou je
dodržiavanie prevádzkového poriadku.
Okrem nocľahu je im poskytnuté sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a možnosť vykonať základnú osobnú
hygienu a vypranie špinavej bielizne.
Napriek primeraným podmienkam pre
riešenie svojej núdznej situácie a snahe
sociálnych pracovníkov pomôcť, zostávajú niektorí ľudia bez domova na ulici,
odmietajú dodržiavať prevádzkový poriadok nocľahárne. Ich pobyt v nocľahárni je veľmi nestabilný, mnohí prenocujú aj dodržujú poriadok, ale len do
určitej doby, potom sa vrátia k alkoholu
a sami opustia nocľaháreň.
Mesto v spolupráci s mestskou políciou vykonáva vyhľadávaciu činnosť
v teréne a ľudí bez domova presviedča
o prospešnosti služieb. Mestská polícia
v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi
pravidelne mapuje terén, oslovuje ľudí
bez domova, ak odmietnu pobyt, je im
ponúknutá možnosť vykonať si hygienu,
dať si v práčovni vyprať svoje ošatenie,
prípadne je im ponúknuté čisté ošatenie
aj obuv, v zimných mesiacoch ponúknuté teplé jedlo.
V oblasti sociálneho poradenstva sa zameriavame na pomoc pri vybavovaní
sociálnych dávok a úradnom vybavovaní

dokladov. V rámci mesta majú možnosť
vykonávať aktivačné práce na podporu
pracovných návykov a znovu sa uplatniť
na trhu práce.
Mestská polícia v týchto zimných mesiacoch upozorňuje na to, že podnapitosť
bezdomovcov je nebezpečná, nakoľko
môže pod vplyvom alkoholu ľahko dôjsť
k podchladeniu, resp. umrznutiu. Preto
vyzýva verejnosť, aby neboli ľahostajní
a pokiaľ uvidia ležať bezdomovca v týchto zimných dňoch niekde vonku, treba
volať mestskú políciu.
Mestská polícia tiež vyzýva verejnosť
k tomu, aby pomáhali bezdomovcom,
ale s rozumom. Tým má na mysli, aby sa
bezdomovcom v žiadnom prípade nedávali drobné finančné prostriedky, ktoré
skôr použijú na nákup lacného alkoholu.
Ak chcete pomôcť, ponúknite bezdomovcom potraviny.
Žiaľ, ľudí bez domova pribúda, mnohí
sú bez príjmu, bez sociálnej dávky, bez
dokladov. Vyskytujú sa u nich i psychiatrické diagnózy v dôsledku užívania alkoholu a iných návykových látok. Liečba je
pre nich nedostupná z dôvodu veľkých
podlžností na zdravotnom poistení.
Naše zariadenie pomáha tým, ktorí našu
pomoc potrebujú a sami ju vyhľadajú. Podstatné je chcieť. Vtedy je z našej
strany možná pomoc pre týchto ľudí, ak
oni sami chcú zmeniť svoju nepriaznivú
situáciu.
oddelenie sociálnej starostlivosti
a zdravotníctva MsÚ Skalica

Spoločne v Štíbore
15. januára sa v salóniku Mestského
centra sociálnych služieb – Štíbora pri
spoločnom obede stretli predstavitelia
všetkých organizácií, ktoré majú v Štíbore svoje sídlo a spoločne s nami sa snažia
pod jednou strechou podávať pomocnú
ruku tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Spolu sme si prešli pripravované
aktivity a plány na nový rok, stanovili
sme si odvážne ciele a tešíme sa na našu
spoluprácu. Mnohí z vás vedia, ktoré organizácie majú svoje zázemie v Štíbore,
radi by sme však rady členov rozširovali a ponúkli naše služby i ďalším, ktorí

možno nevedia o možnosti kde
hľadať pomoc, podporu, poradenstvo a ďalšie služby pre občanov či
seniorského veku alebo občanov
so zdravotným postihnutím. Preto
Vám radi postupne predstavíme
všetky naše organizácie s potrebnými informáciami. Budeme radi
ak sa k nám pridáte. Toto sú organizácie, ktoré vás privítajú medzi svojimi
členmi s pomocnou rukou, nezaplatiteľnou dobrou radou: Jednota dôchodcov,
Klub dôchodcov, Liga proti rakovine,
Základná organizácia zdravotne po-

stihnutej mládeže, Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím, Rehabilitačné centrum pre sluchovo postihnutých a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
FB Štíbor Skalica
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Krátke správy
Posedenie pri cimbale

Realizované projekty

Prvým kultúrno-spoločenským podujatím v roku 2019
bolo tradičné Posedenie pri
cimbale s ľudovou hudbou
Skaličan, jej hosťami, vernými priaznivcami a poslucháčmi. Uskutočnilo sa 5. januára v Dome kultúry.

Mesto Skalica ukončilo realizáciu projektu Rozvoj športu
v meste Skalica, na ktorý získalo v roku 2018 dotáciu z Úradu vlády SR. V rámci tohto projektu boli zrealizované nasledovné aktivity:
1. rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska – ZŠ
Mallého, ktorá spočívala vo výmene starého zničeného povrchu za nový povrch s umelým trávnikom,
2. vybudovanie nového multifunkčného ihriska – ZŠ Strážnická s rozmermi 40 x 20 metrov, vrátane vytvorenia mantinelového systému a umelého osvetlenia,
3. obnova detského ihriska v MŠ Skalica, pracovisko
Clementisa, ktorá bola zameraná osadenie viacerých herných prvkov a dopadových plôch kopírujúcich terén za účelom lepšieho rozvoja motoriky detí.
Nákup športového vybavenia pre ZŠ Mallého a ZŠ Strážnická bude realizovaný v najbližších týždňoch.
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu 2018“.

Družobné návštevy

Stavba organu pokračuje
14. januára sa uskutočnil kontrolný deň na stavbe reštaurovaného organu v jezuitskom kostole. Tento organ bol pôvodne umiestnený v Dóme sv. Martina v Bratislave a aktuálne
ho organárska firma reštaurátora Jána Valoviča inštaluje na
chóre jezuitského kostola. Na priebeh prác sa prišla informovať i primátorka Anna Mierna. Inštalovanie organu by
malo byť ukončené v tomto roku.

Primátorka Skalice Anna Mierna
sa zúčastnila na 16. plese Královského města Slaného, kde ju hostil
starosta Martin Hrabánek. A nebolo to iba o zábave. Spoločne sa rozprávali aj o spoločných aktivitách
a plánoch oboch miest. Zástupca
primátorky Vladislav Horňák spolu s prednostkou Mestského úradu
Evou Lukianovou sa zúčastnili reprezentačného plesu partnerského
mesta Uherské Hradiště.

Pamiatka na dona Antónia

15. januára sme si pripomenuli pamiatku skalického rodáka, dôstojného pána
Antona Srholca (12. 6. 1929 Skalica –
7. 1. 2016 Bratislava). Najprv sa v kostole
milosrdných bratov uskutočnila svätá
omša a potom sa desiatky ľudí (z viacerých kútov Slovenska) zišli na rím. – kat.
cintoríne pri hrobe A. Srholca. Vence na
hrob položili zástupcovia Konfederácie
politických väzňov, Ústavu pamäti náro-

da a za mesto Skalica primátorka Anna
Mierna a zástupca primátora Vladislav
Horňák. Zároveň zazneli príhovory
primátorky Skalice Anny Miernej, Evy
Grey, dcéry rodinného priateľa A. Srholca Tea Hlaváča a Františka Neupauera z Ústavu Pamäti národa. Na záver si
všetci zúčastnení zaspievali hymnickú
pieseň Kto za pravdu horí.
„Don António“ bol rímskokatolícky
kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny
pracovník, filantrop, zakladateľ a riaditeľ
resocializačného centra Resoty. A tiež
človek, ktorého bývalý režim dlhé roky
prenasledoval a perzekvoval. Napriek
svojmu ťažkému osudu bol celý život verný svojmu poslaniu, cítil sa hrdým Skaličanom aj v časoch, kedy už vo svojom

rodnom meste dlho nežil. Nikdy nezabudol, kde sa narodil a vyrástol, celý život
deklaroval, kde sú jeho korene. A mesto
to ocenilo, keď mu, ako prvej osobnosti
v porevolučnej dobe, v roku 1999 udelilo titul čestný občan mesta Skalica.
Naše mesto splnilo jeho dlhoročnú
túžbu vzdať hold všetkým politickým
väzňom. Na ich uctenie a trvalú pripomienku pre budúce generácie nechalo
vytvoriť pamätnú tabuľu na priečelí skalickej mestskej knižnice.
Klaniame sa pamiatke nášho veľkého
rodáka, čestného občana mesta Skalica,
dôstojného pána, doktora honoris causa
Antona Srholca a ďakujeme mu za jeho
celoživotnú prácu a trvalý morálny a humanitárny odkaz.
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Pozvánky
8. 12. 2018 – 28. 2. 2019

100 rokov TJ Sokol Skalica

24. 2. 2019

Mesto – detský karneval

Záhorské múzeum
vlastná výstava

Žihadielko 2019
Od 14. januára do 28. februára 2019 prebieha hlasovanie
v súťaži o ihrisko Lidl Žihadielko. Skalica je zaradená do kategórie miest, ktoré už ihrisko vyhrali v rokoch 2016 – 2018.
Hlasovanie prebieha na stránke: zihadielko.lidl.sk, kde je
potrebné sa zaregistrovať a následne poslať hlas. Okrem zaslania hlasu je možné získať aj bonusový hlas za naše mesto
formou odohrania hry. Viac na: zihadielko.lidl.sk

18. 1. – 18. 2. 2019

Livka fotí – Portréty
Mestská knižnica Skalica

18. 1. – 21. 2. 2019

Jaroslav Salay –
Výber z tvorby
Galéria u františkánov
22. 2. 2019
vernisáž výstavy fotografií
k 30. výročiu Werichovci z.s.

Radim Štefan
– Svět kolem nás II
Mestská knižnica Skalica

Dve nové výstavy
V piatok 18. januára boli v Skalici otvorené dve nové výstavy. Prvá má zaujímavý
názov: Livka fotí. Čo sa pod ním skrýva? Lívia Michálková, mladá študentka,
fotografka i speváčka prišla do mestskej
knižnice vystaviť svoje fotografické prá-

ce. Na otvorení výstavy návštevníkom
zaspievala, porozprávala o svojej záľube
i ponúkla možnosť nechať sa odfotiť.
Jej predovšetkým portréty a momentky
si v priestoroch knižnice v pracovných
dňoch môžete pozrieť do 21. februára.
Navštíviť môžete aj Galériu u františkánov, kde bola otvorená výstava obrazov
člena holíčskeho Klubu výtvarníkov
Jaroslava Salaya. V koncertnej sieni
františkánskeho kláštora o jeho tvorbe
porozprával kurátor výstavy, riaditeľ
Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a tiež člen skalického klubu Štefan

Zajíček. V kultúrnom programe sa predstavili členovia ľudovej hudby Cifra primáša Stanislava Okenicu. Aj túto výstavu môžete navštíviť do 21. februára.
Pripomeňme ešte, že otvorenia oboch
výstav sa zúčastnila primátorka Skalice
Anna Mierna.

7

FEBRUÁR2019

Šport

Hokejisti na konci
základnej časti
Skalickí hokejisti v januári (do uzávierky) odohrali sedem zápasov so striedavými úspechmi: 4. 1. Skalica – Nové
Zámky B 7:0, 6. 1. Považská Bystrica –
Skalica 1:7, 9. 1. Skalica – Prešov 7:3,
11. 1. Martin – Skalica 3:2sn, 13. 1. Skalica – HC Bratislava 6:3, 16. 1. Michalovce – Skalica 5:2, 18. 1. Skalica – Dubnica
7:2. Do konca januára ešte na nich čakali
duely v Trnave (23. 1.), s Topoľčanmi
(25. 1.), v Spišskej Novej Vsi (27. 1.)
a s Humenným (29. 1.). A to bol zároveň pre náš tím posledný zápas základnej časti, ktorá sa ešte dovtedy nikdy tak
skoro neskončila.
Vzhľadom na fakt, že prvé zápasy
štvrťfinále play oﬀ sú/boli naplánované
na 1. a 2. februára, nemôžeme vám ani
ponúknuť informáciu ako dopadol HK
Skalica po základnej časti a s akým súperom sa stretne v prvej časti play oﬀ.
V čase uzávierky boli Skaličania na štvrtej priečke za vedúcim triom Michalovce, Martin a Topoľčany a pred piatou
Dubnicou. O víťazovi základnej časti
bolo rozhodnuté už dávnejšie – Michalovce si vybudovali veľký náskok.

Tisícbodový „Hujer“

Jeden z najvýraznejších odchovancov
skalického hokeja Martin Hujsa dosiahol v rámci svojej kariéry výnimočnú
métu. V zápase proti bratislavskému
HC 13. januára si pripísal jednu asistenciu na gól kapitána Ľuba Vaškoviča.
Týmto kanadským bodom dovŕšil tisíc
bodov vo svojej kariére. „Hujer“, ako ho
poznajú všetci fanúšikovia slovenského
hokeja, vo svojej bohatej kariére strieľal
góly a prihrával na ne v Skalici, Bratislave, Litvínove, Pavlodare (Kazachstan),
Breste a Nice (Francúzsko) i Nových
Zámkoch. Za extraligovú Skalicu hral
naposledy v sezóne 2002/2003 a do druholigového HK Skalica sa vrátil v sezóne 2017/2018. Odvtedy je nielen jednou
z najvýraznejších osobností skalickej kabíny, ale i celej súťaže. Gratulujem a nech
mu to i naďalej, pri dobrom zdraví, sype.

Futbalisti v príprave
Po necelom mesiaci „vianočného voľna“,
sa začiatkom januára rozbehla zimná
príprava skalického futbalového áčka.
Do úvodnej časti prípravy sa okrem členov A-tímu zapojili aj traja dorastenci
a trojica hráčov Rohožníka. „Vidím na
nich spolu s dorastencami obrovskú motiváciu a chuť do tréningu. Vážia si túto
možnosť,“ vyjadril sa hlavný kormidelník Jozef Dojčan.
Na prvom stretnutí trénerský triumvirát
svojim zverencom naordinoval dvojfázovú tréningovú záťaž. Doobeda sa zameral na naberanie kondície bežeckou
formou, poobede prichádza na rad viac
herne zameraný tréning.
Do úvodnej časti zimnej prípravy sa zapojili:
Brankári: Matin Junas, Vojtech Milošovič, Adam Havlík (Rohožník), Erik Riška (dorast)
Hráči do poľa: Tomáš Milota, Lukáš

Švrček, Lukáš Hlavatovič, Mário Hollý, Martin Mášik, Goran Matić, Martin
Nagy, Lukáš Opiela, Filip Tomovič, Roman Haša, Daniel Šebesta, Daniel Pospíšil, Marek Frimmel, Martin Kovaľ,
Stanislav Škuta, Zdenko Filípek (obaja
Rohožník), Filip Zelníček a Lukáš Zelníček (obaja dorast)
V januári naši futbalisti absolvovali
prvé dva prípravné duely. V tom prvom
16. januára na nich čakalo jedno z najzvučnejších slovenských mien FC Spartak Trnava. Pochopiteľne v zostave „bí-

Skaličania v Zápase
hviezd
Víťazstvom tímu Majstrov ligy sa skončil
hviezdny víkend druhej najvyššej hokejovej súťaže. Na miniturnaji, ktorého
zápasy trvali 15 minút, proti sebe nastúpili Nádeje ligy do 23 rokov, Hviezdy
ligy a Majster ligy, ktorým boli hráči domácej Dukly Michalovce. Išlo v poradí
o 4. podujatie tohto typu v St. Nicolaus
1. Hokejovej lige, premiérovo však v takomto formáte.
Program nevšedného hokejového víkendu odštartoval už v piatok vo fanzóne,
v ktorej návštevníci súťažili o suveníry
a vecné ceny. V sobotu sa vo fanzóne
predstavili aj hráči jednotlivých výberov,
ktorí fanúšikov potešili aj na autogramiáde.
Skalický HK mal na podujatí silné zastúpenie. V tíme hviezd ligy figurovali Ľubomír Vaškovič, Ľubomír Škápik
a Ondrej Janík. V družstve Nádejí ligy
bol Patrik Janáč. Turnaj vyhrali domáce
Michalovce, po výsledkoch Nádeje ligy
– Majster ligy 1:3, Hviezdy ligy – Nádeje ligy 3:3 (tu sa gólom presadil Janáč),
Majster ligy – Hviezdy ligy 6:3.
www.hokejportal.sk, redakcia

lych andelov“ neboli všetci hráči áčka,
ale napriek tomu to bol kvalitný súper.
Skaličania zásluhou gólu Hašu z pokutového kopu v prvom polčase vyhrali 1:0.
20. januára sa na skalickej umelej tráve
predstavila Hanácká Slavia Kroměříž. Aj
v tomto zápase sa našim futbalistom darilo a gólmi Hollého a Pospíšila vyhrali
2:0.
Ďalší prípravný duel vonku s FC Petržalka sa uskutočnil po redakčnej uzávierke. Vo februári majú Skaličania naplánované tieto prípravné zápasy: piatok
8. 2. doma o 15.00 MFK Frýdek-Místek,
streda 13. 2. doma predbežne o 13.00 SK
Líšeň, sobota 16. 2. doma o 11.00 Zbrojovka Brno, piatok 22. 2. vonku Vysočina
Jihlava a napokon 2. marca príprava vyvrcholí zápasom v Galante s FC Slovan.
Tieto informácie si priebežne overujte
na internete alebo plagátoch.
www.mfkskalica.sk, redakcia
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Domy s výstupkami v Skalici
„Domy s výpustkami do ulice sú tzv. sudcovské domy. Za starých čias, keď mesto
malo hrdelné právo, pozostávalo ono
z dvanástich sudcov a jedného rychtára
ako predsedu. Títo mali právo pri svojich
domoch také výpustky si stavať, aby boli
viditeľné a aby im vraj každý vyhýbal.
Možno, že to bolo nie privilégium, ale povinnosťou. Teraz ale namanie sa otázka,
či to sudcovské právo bolo v rodine dedičným, tak že majiteľ toho domu bol sudcom, alebo či to boli domy mestské a vždy
po smrti toho ktorého sudcu rodina musela sa vysťahovať a nástupcovi ho prepustiť. Pravdepodobné je to prvšie, lebo keď si
uvedomíme Skalicu ako mesto kráľovské
a zemianske, v ktorom všetky hodnosti
a úrady boly len šľachtou zaplnené, uznáme, že to sudcovstvo muselo byť dedičné.
Sú to všetko starožitné domy...“
Takto sa o funkcii výstupkov na starých
meštianskych domoch v Skalici zamýšľal

v roku 1921 Ferdinand Dúbravský
v práci Slobodné mesto so sriadeným magistrátom Uhorská Skalica
(s. 133).
O štvrťstoročie neskôr prináša Ing.
Štefan Janšák pri opise Potočnej
ulice, na ktorej stál rodný dom
MUDr. Pavla Blaha, už komplexnejší pohľad (Život Dr. Pavla Blahu I., 1947, s. 3):
„Po obidvoch stranách tlačili sa tesne na seba meštianske domy, jednoduché
i s baštovitými výstupkami, dovoľujúcimi
pohľad hore i dole ulicou. Bašty slúžili
kedysi potrebám starej stratégie, neskoršie stali sa však len prístavkom budov
a skutočným čestným ,,prídomkom‘‘ rodín v nich bývajúcich. V časoch, ktorými
plynie a preplieta sa život nášho hrdinu,
stratili však svoju obrannú funkciu. Už
nesedia za nimi ozbrojení mušketieri,
flankujúci namierenou puškou uličný

priestor, ani ich existencia nie je v priamej
súvislosti so zemianskymi ašpiráciami,
ktorými sa výbojne dmula hruď mnohej
skalickej rodiny. Zato však vychádzajú
z nich iné strely, hádam ešte ostrejšie než
v starých zašlých časoch. Zvedavé dámy,
skryté za nepriehľadnými záclonami, sledujú bedlivo kroky uličných chodcov a ich
pohľady stávajú sa im nebezpečnejšími
než gule, vystreľované kedysi z primitívtext a foto:
nych karabín.“ 
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Osudy skryté pod náhrobníkmi
Cintoríny ako miesta posledného od- a kamenár František Štábla (1868 –
počinku sú bohatým zdrojom poznania 1933) z Hodonína. V jeho kamenárskej
o spoločenstve miest a obcí, ich úcte dielni zhotovovali i sochy pre kostoly.
a vzťahu k predkom, výrečným svedec- Jeden z náhrobníkov stojí na hrobe Testvom o duchovnom, kultúrnom i ma- líkovcov v blízkosti kostolíka. Venovaný
teriálnom postavení. O jednotlivých bol prvej manželke kníhtlačiara Jozerodinách a osudoch pochovaných vypo- fa Teslíka Jozefíne, rod. Neumannovej
vedajú náhrobky. Na katolíckom cintorí- (1873 – 1916) a ich dcére Markétke. Mali
ne v Skalici sa nachádzajú dva rovnaké spolu 5 detí; Gustáva, Antóniu, Markétu,
náhrobníky s plastikou mladej ženy, Máriu a Františka. V roku 1905 Jozefína
opierajúcej sa o kríž. V obochorela a napriek operácidobí secesie bola väčšia
ám a liečeniu v roku 1916
voľnosť a pestrosť typov
zomrela. Predtým v roku
náhrobných kameňov, vy1910 v tom istom hrobe
skytovali sa tiež hrobové
uložili i štrnásťročnú dcéru
plastiky, ktoré bývali dieMarkétku (1896 – 1910).
lami umelcov. Niekedy
Nápis na kamennej doske
naznačovali povolanie, vek
náhrobníka tvoria verše
či spoločenské postavedetí, ktoré po Jozefíne zonie pochovaného, inokedy
stali: „Nikto to nepovie, niboli symbolom smútku,
kto to nepochopí, čím bola
duchovných alebo mytomaminka každému z nás.
logických postáv. Autorom Náhrobník Márie Kubinovej,
Nikto ju nevráti, nikto neoboch plastík bol sochár foto Viera Drahošová, 2012
zobudí, nikto nám nevráti

Náhrobník rodiny Teslíkovej, foto Viera Drahošová, 2018

maminky hlas“. V hrobe sú pochovaní
tiež František Teslík a Gustáv s manželkou (viac o osudoch rodiny v knihe
PhDr. Petra Brezinu 350-ročná história kníhtlače v Skalici, 2015, na str. 173
– 176).
Druhý náhrobník stojí zhruba v polovici
pravého poľa cintorína. Patrí pätnásťročnej Márii Kubinovej, ktorú pre jej spevácky talent a hlasový prejav označovali
striebrosivým slávikom. Príspevok o nej
– Nedokončená pieseň Márie Kubinovej,
bude publikovaný v časopise Záhorie
č. 6/2018.
text a foto:
FB Záhorské múzeum v Skalici
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