ZDARMA

VYDÁVA MESTO SKALICA

Majstri Slovenska i sveta na radnici

3. júla prijali pozvanie primátorky
Skalice Anny Miernej do obradnej siene radnice hráči, tréneri a funkcionári
hokejbalového tímu HBK Hokejmarket Skalica. Dôvodom boli dve príležitosti. Prvou bol zisk titulu majstrov
Slovenska, ktorý Hokejmarket získal
po roku 2017 druhýkrát.
Do Pamätnej knihy pribudli tieto mená:
hráči Peter Kučera, Branislav Černáček,
Ivan Poláček, Milan Sobol, Martin Daniel, Patrik Janáč, David Janáč, Marek
Škadra, Radoslav Smetana, Michal Holaza, Jaroslav Martinusík, Roman Ba-

biar, Radovan Pollák, Michal Patinka,
Michal Salajka, Denis Vadík, Radovan
Drgoň, Martin Miklík, Róbert Mikeska,
Radovan Zelenka, Lubor Krajsa, Milan
Rampáček, Richard Válek, Mário Volek,
Radovan Špírek, Miroslav Božík, Dominik Rekoš, Matej Čulen, Michal Runák,
Adam Rekoš, Martin Hübl, Filip Krýdl,
tréneri Peter Janáč a Radoslav Rekoš,
vedúci mužstva Lukáš Slavík, tréner
brankárov Radoslav Petrovič, kustódi
Andrej Stanislav a Daniel Kudláč.
Druhým dôvodom prijatia na radnici
bol zisk titulu majstrov sveta, o ktorý

Nové a upravené dopravné označenia
Na základe viacerých podnetov občanov a tiež vlastných zistení sa mesto Skalica rozhodlo umiestneniu nových dopravných značiek. Všetky tieto kroky boli
konzultované so správcom miestnych komunikácií a vydané boli záväzné stanoviská Okresného riaditeľstva policajného zboru Slovenskej republiky.
Na križovatke ulíc Rastislavova a Široká bude
umiestnené
dopravné
zrkadlo. Je to z dôvodu nedostatočného výhľadu z ulice
Rastislavova pri vchádzaní na
hlavnú cestu – ulicu Široká.
Na ul. Za mestskou zďou
bude umiestnené trvalé zvislé
dopravné značenie B1 – Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

Ul. Potočná – doplnenie
ZDZ:

AUGUST 7/2019
sa v slovenskom drese zaslúžili aj štyria
skalickí hráči Milan Rampáček, Jaroslav
Martinusík, Michal Salajka a Miroslav
Božik.
Primátorka okrem poďakovania všetkým, ktorí sa o tieto úspechy zaslúžili,
vyslovila prianie, aby sa tento, aktuálne
najúspešnejší šport v meste, rozvíjal, aby
pribúdali hráči a prisľúbila mu podporu
mesta.
Hokejbalisti sa ukázali ako praví džentl-

meni a primátorke priniesli kyticu a štýlový Hokejmarket pohár.
Pripomeňme, že skalickí hokejbalisti sa za posledné roky pýšia viacerými úspechmi. Sú dvojnásobní majstri
republiky, získali aj niekoľko druhých
a tretích miest. Stali sa držiteľom česko-slovenského superpohára a umiestnili aj
v rámci svetového pohára tímov. Pravidelne sú vo výberoch slovenských reprezentácií a neskromne musíme povedať,
že tohtoročný titul majstrov sveta zďaleka nie je ojedinelý. Jaroslav Martinusík
a Milan Rampáček ich majú na konte
niekoľko. Aj preto môžeme konštatovať,
že je tento šport v Skalici v poslednom
období jednoznačne najúspešnejší.

Prečítate si

B34 ( Zákaz zastavenia)

pokračovanie na strane 2

Projekty mesta Skalica
O podpore smartCITY
riešení
Sokoli na svetovej
gymnaestráde
Úspešný Kemp 246
Štíbor, n.o. príloha
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Nové a upravené dopravné označenia
dokončenie zo strany 1
v oboch smeroch a E12 – Dodatková
tabuľka s textom „Okrem povolenia
Štíbor“. Umiestnením dopravného značenia sa predíde neželaným vjazdom
automobilov do dvora zariadenia pre
seniorov Štíbor
Na ul. Potočná bude umiestnené trvalé
zvislé dopravné značenie B34 – Zákaz
zastavenia. Umiestnením dopravného
značenia sa predíde neželanému státiu
v zúženej časti ul. Potočná, kde už nie
sú vyznačené parkovacie státia, ako je
tomu v ostatných častiach ulice.
Na ul. Pelíškova a Záhradná (sídlisko
Trávniky) bude umiestnené trvalé zvislé
dopravné značenie – vyznačenie zóny
IP24a – Zóna s dopravným obmedzením
(vyobrazené značky: B33 – Zákaz státia
+ E10 – Druh vozidla „automobil s dĺžkou presahujúcou 5,3m“). Umiestnením

dopravného značenia sa predíde neželanému státiu dodávok a iných dlhších
vozidiel na parkoviskách na sídlisku.
Na ulici Vally bude umiestnené trvalé
zvislé dopravné značenie B33 – Zákaz
státia. Umiestnením dopravného značenia sa predíde neželanému státiu na
krajnici na pomerne frekventovanej ul.
Vally, kde je šírka komunikácie do 6,5m
a ktorá sa využíva ako „vnútorný dopravný okruh v meste“.
Na ul. Školská bude umiestnené trvalé
zvislé dopravné a vodorovné značenie
V6a – Priechod pre chodcov (posunutie), V12b – Žltá súvislá čiara, B34
– Zákaz zastavenia (doplnenie). Umiestnením dopravného značenia sa predíde neželanému státiu na krajnici ulice
Školská v úseku, kde je častá frekvencia
dopravy pri vychádzaní z parkoviska
Lidl, ako aj zásobovaniu Lidl, posun
priechodu pre chodcov je požadovaný

z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov.
Na ul. Komenského, Madvova (parkovisko za Domom kultúry) bude umiestnené trvalé zvislé dopravné značenie
IP12 – Parkovisko (doplnenie – vo
vjazde z ul. Madvova) a E9 – Druh vozidla „osobné auto“ (doplnenie vo vjazde
z ul. Madvova a z ul. Komenského).
Umiestnením dopravného značenia
sa predíde neželanému státiu dodávok
a väčších vozidiel na parkovisku, kde
rozmery parkovacích státí nie sú dostatočné pre tento typ vozidiel.
Je potrebné zdôrazniť, že na prvom
mieste pri rozhodovaní o umiestnení nových dopravných značiek bola
bezpečnosť cestnej premávky a najmä
ochrana chodcov a detí, obmedzenie
státia dodávkových vozidiel v priestore
určenom pre parkovanie osobných vozidiel.

Parkovisko Komenského ul. za
Domom kultúry:

Ul. Pelíškova a Záhradná
– vytvorenie zóny
s parkovaním pre určený
typ vozidla:

a) Osadenie novej ZDZ:
IP12 + E9 (Parkovisko + Druh
vozidla – osobné auto)
b) Doplnenie ZDZ:
E9 (Druh vozidla – osobné
auto)

Alt. 1 – Zóna
s parkovaním pre osobné
vozidlá
Alt. 2 – Zóna
s parkovaním pre vozidlá
do 5,3m

IP24b
IP24a

IP24b
IP24a

Alt. 1

Alt. 2

IP24b
IP24a

Nová hasičská technika
obciam
Na skalickom námestí sa 17. júla
uskutočnilo slávnostné odovzdanie
hasičskej techniky. Konkrétne tri
nové automobily si prevzali zástupcovia obcí Letničie, Vrádište a Prietržka. Kľúče od nich dostali od ministerky vnútra Slovenskej republiky
Denisy Sakovej. Slávnostného aktu sa
zúčastnila aj viceprimátorka Skalice
Veronika Hanzalíková, ktorá potom
pozvala ministerku, zástupcov orgánov dobrovoľnej požiarnej ochrany
i Hasičského a záchranného zboru
SR na radnicu na krátke spoločenské
stretnutie.

Projekty mesta Skalica
Je za nami prvý polrok roku 2019 a môžeme zosumarizovať projekty, ktoré podalo mesto Skalica.
Pri dvoch projektoch aktuálne prebieha
kontrola verejného obstarávania. Je to
regenerácia vnútrobloku na ul. Mallého
a obnova odborných učební na ZŠ Strážnická.
Ďalej sú to projekty, ktoré sú podané a prebieha ich hodnotenie. Sanácia
mestských hradieb v areáli nemocnice,
Zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická, Obnova
a rozšírenie kamerového systému v Skalici, Osvetlenie šiestich priechodov pre
chodcov, Reštaurovanie oltára sv. Anny
v paulínskom kostole - II. etapa, Zvýšenie energetickej účinnosti požiarnej

zbrojnice v meste Skalica, Spracovanie
lokálnej nízkouhlíkovej stratégie pre
mesto Skalica a Rekonštrukcia strechy
Mlynu bratov Pilárikových.
A napokon máme projekty, ktoré boli
v tomto roku schválené. Vodozádržné
opatrenia v intraviláne mesta Skalica výmena asfaltových plôch za zelené plochy a parkoviská zo zatrávňovacích tvárnic, Vytvorenie zelenej oddychovej zóny
pri lokalite Krivé Kúty, Podpora rozvoja
športu 2019 - obstaranie športového
vybavenia pre ZŠ Mallého. Realizované
budú do konca roka.
Za prípravou týchto projektov sú pracovníci oddelenia strategického rozvoja
a marketingu Mestského úradu v Skalici.
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V Skalici plánujú pokračovať v podpore
smartCITY riešení
Tlačová správa spoločnosti Slovanet
K inovatívnym slovenským mestám Nitre,
Trnave, Hlohovcu a ďalším sa pridá aj Skalica. Na efektívnejšie sledovanie a vývoz
odpadu tu využijú slovenské riešenie Sensoneo. Je založené na monitorovaní kontajnerov senzormi a špeciálnom softvéri
spoločnosti Slovanet, ktorý umožňuje
zvážať odpad podľa skutočnej potreby.
Skalica už dlhšie patrí medzi najlepšie separujúce slovenské mestá, pravidelne sa
umiestňuje v prvej trojke. Ďalší priestor na
zlepšenie ponúka pilotný projekt, ktorý má
prispieť k vyššej efektivite pri zvoze odpadu. „Mesto má chuť podporovať smartCITY riešenia, chceme pokračovať v tomto
trende aj vďaka nasadeniu inteligentných
riešení pri sledovaní a odvoze komunálneho odpadu. Od októbra 2018 u nás prebieha testovacia prevádzka monitorovania 27
kontajnerov, výsledky sú nadmieru uspokojivé,“ konštatovala primátorka Skalice
Anna Mierna.
Správcovia komunálnych služieb sú schopní okamžite poslať autá ku kontajnerom
len vtedy, ak je to naozaj potrebné. Vozidlá absolvujú na základe vyhodnotených
informácií len optimalizovanú trasu k naplneným nádobám. Okrem toho prinesie
projekt spoločnosti Slovanet mestu aj informácie o naplnenosti odpadových nádob v jeho jednotlivých častiach, zníženie
hlučnosti a zvýšenie celkového komfortu
obyvateľom mesta.
„V prípade, že je možné zvážať len tie kontajnery, u ktorých je to naozaj potrebné,
celý proces sa stáva časovo efektívnejší
a ohľaduplnejší k životnému prostrediu.
Moderné metódy pri nakladaní s odpad-

Letné tábory CVČ

V dňoch 8.-12. augusta sa uskutočnil
prvý turnus prímestského tábora CVČ
v Skalici. Bezmála 30 detí čakal bohatý
týždňový program, ktorý začal pondelkovou zoznamovačkou a studeným
osviežením v podobe chutnej zmrzliny.
V utorok deti čakala návšteva mini-farmy v Dubovciach, kde mohli vidieť veľké
množstvo zvierat, vypočuť si zaujímavé
rozprávanie, pohladiť psíkov či dokonca povoziť sa na koníkovi. Poobedie
deti strávili športovými hrami na dvore.
V stredu nás čakal celodenný výlet do
nášho hlavného mesta, kde deti navštívili zábavné centrum Jump Arena, kde
sa vyšantili a mohli si vyskúšať, aké je
to byť kaskadérom. Potom sme sa pre-

mi a ich zhodnotenie patria medzi naše
základné priority,“ doplnil Peter Kuba, riaditeľ spoločnosti VEPOS – Skalica, ktorá
sa zaoberá riešeniami nakladania s komunálnym odpadom.
V prípade nasadenia riešenia do ostrej
prevádzky budú mať občania prístup k
bezplatnej mobilnej aplikácii Sensoneo,
ktorá poskytuje prehľad o voľnej kapacite
kontajnerov, lokalizáciu najbližšej voľnej
nádoby pre konkrétny typ odpadu s možnosťou sa k nej nechať odnavigovať. Priamo cez aplikáciu sa dá poslať fotka a nahlásiť akýkoľvek problém pri stojiskách
priamo správcovi, obyvatelia tak môžu
aktívne prispievať k čistejšiemu prostrediu
v meste.
Súčasťou riešenia je aj analytický nástroj
pre vyhodnotenie získaných dát Smart
Analytics. Vďaka prehľadným reportom
a štatistikám sprístupňuje mestám hodnotné dáta, cez ktoré môžu porozumieť tvorbe
odpadu na svojom území, vyhodnocovať
opodstatnenosť umiestnenia a kapacity
kontajnerových stojísk a efektivitu zvozu.
Sensoneo je v rámci pilotného projektu
v Skalici dodávateľom produktu (výrobcom senzorov). Dodávateľom riešenia lora:LINK WASTE, ktoré pomáha optimalizovať logistiku vývozu odpadu je Slovanet.
Táto spoločnosť má za sebou realizáciu
projektov inteligentnej správy odpadu už
vo viac ako dvadsiatke slovenských miest.

sunuli do nádherného Sadu Janka Kráľa
s výhľadom na Dunaj, kde si deti odpočinuli a pochutnali na obede. Štvrtok bol
nemenej zaujímavý, navštívili sme ZOO
Hodonín s množstvom krásnych zvierat.
Po prehliadke sa deti zabavili v lanovom
centre. Piatok, posledný deň tábora, nám
počasie prialo najmenej. Po upršanom
a sychravom ráne, sme poobedie strávili obľúbeným hľadaním pokladu, tento
krát s tematikou Harryho Pottera. Celý
týždeň sa niesol v duchu dobrej nálady,
smiechu, príjemného počasia a zaujímavých aktivít. Podobne tomu bolo v ďalších dvoch a verme, že bude aj v augustových turnosoch prímestských táborov
CVČ.

U najstaršej Skaličanky
12. júla navštívila primátorka Skalice Anna Mierna domácnosť, v ktorej
žije pani Alžbeta Kráľovičová. Prečo? V tento deň sa naša najstaršia
občianka dožila 97 rokov. S kyticou
kvetov a prianím zdravia a pohody
spolu s primátorkou prišla aj vedúca
oddelenia sociálnej starostlivosti
a zdravotníctva MsÚ Skalica Gabriela
Patková v prítomnosti dcéry oslávenkyne pani Urbanovej. Pani Kráľovičová, želáme Vám zdravie.

Ukončenie spoločného
projektu s Hodonínom
V Hodoníne sa konalo slávnostné
ukončenie projektu Stoletím spojení,
v ktorom boli Skalica a Hodonín vzájomnými cezhraničnými partnermi.
Pozvanie starostu mesta Hodonín
prijala prednostka MsÚ Eva Lukianová, poslankyňa MsZ Ľubica Bučková
a za projektový tím referentka realizácie projektov Andrea Orbanová.
Cieľom spomínaného projektu bolo
zatraktívnenie kultúrnej historickej
pamiatky - Mestskej radnice v Hodoníne. Radnica je jedným z turistických
cieľov v meste, jej zatraktívnenie pre
turistov by pomohlo uspokojiť a prilákať väčšie skupiny návštevníkov, ale
i miestnych obyvateľov. Hlavnou aktivitou bolo umiestnenie informačných
panelov v budove radnice na každom
z troch pochodí až po radničnú vežu.
Na paneloch by mali byť informácie
o TMG, výročí 100 rokov založenia
ČSR a dobové fotografie. Na radničnej veži sa v rámci projektu umiestnili
dva ďalekohľady.
Súčasťou bola i tvorba propagačného
materiálu Hodonín - Skalica, ktorý
propaguje spoločné územie. Materiál
obsahuje informácie o zaujímavostiach, ktoré je možno vidieť na ceste
z Hodonína do Skalice.
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jej homílií vyzdvihol obetu
Ježišovho Srdca
z lásky k nám
a vyzval prítomných k modlitbe
za kňazov, rodiny i ľudí na okraji spoločnosti,
bezdomovcov,
chorých a trpiacich. Po skončení sv. omše
nasledovalo
slávnostné zasvätenie sa Božskému Srdcu Ježišovmu. a požehnanie sviatosťou
Oltárnou.
Krátkym príhovorom sa poďakovala za
svoje päťročné pôsobenie vo farnosti
sestra Samuela z kongregácie CJ, ktorej
komunita po 12 rokoch končí v Skalici
svoje pôsobenie. Tiež touto slávnosťou
na oslavu Ježišovho srdca ukončil svoje
obetavé, požehnané desaťročné pôsobenie vo farnosti aj pán dekan Roman
Stachovič.
Slávnosť Božského Srdca sa koná v Skalici už mnoho rokov, jej korene smerujú
k činnosti bratstva Božského Srdca pri
františkánskom kláštore, ktoré vzniklo
v roku 1855 na podnet františkána Mauricia Martina Reháka, ktoré bolo potvrdené 17. decembra 1897 trnavským
generálnym vikárom a 4. januára 1898
bolo pridružené k rímskemu spoločen-

Slávnosť Božského Srdca

V nedeľu 30. júna sa v Skalici konala tradičná oslava sviatku Božského Srdca Ježišovho. Začala sa po skončení sv. omše
vo františkánskom kostole procesiou so
sviatosťou oltárnou, sochou Božského
Srdca a nástrojmi Ježišovho umučenia.
So sochami Božského Srdca a zástavami sa pripojili aj veriaci z filiálnych obcí
z Prietržky, Vrádišťa a Mokrého Hája.
Procesia prišla na skalické námestie,
pred farský kostol sv. Michala, kde bola
slúžená slávnostná svätá omša, ktorú
celebroval dekan vdp. Roman Stachovič
spolu so všetkými kňazmi pôsobiacimi
vo farnosti, ktorý bol aj kazateľom, za
asistencie prítomných diakonov. Vo svo-

Sv omša pri kaplnke
sv. Petra a Pavla
V sobotu 29. júna na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, sa slávila v Skalici
slávnostná sv. omša pri kostolíku sv.
Petra a Pavla vo vinohradoch, v časti Zlodejovce. Jej celebrantom bol
skalický rodák pôsobiaci v kostolíku
sestier Notre Dame v Bratislave, vdp.
Peter Šantavý, ktorý bol aj kazateľom.
Vo svojom príhovore vyzdvihol apoštolskú postupnosť, ktorá pokračuje
od Ježiša Krista, cez apoštolov až po
dnešok. Po sv. omši bolo pre všetkých
pripravené pre všetkých malé pohostenie.
Kaplnku postavil na svojom pozemku Pavol Kadlečík s rodinou, v roku
1924, z vďačnosti ukončenie a za
šťastný návrat z I. svetovej vojny. Sv.
omša sa pri kaplnke slávi každoročne na sviatok sv. Petra a Pavla. Pred
siedmimi rokmi bola kaplnka vďaka
iniciatíve a svojpomoci niekoľkých
mladých farníkov kompletne z vonku
i vnútra obnovená.
Mgr. Ľudovít Košík

stvu Božského Srdca, ktoré existovalo
pri chráme Santa Maria de pace a získalo účasť i na jeho milostiach, Konávala
sa procesia v nedeľu po oktáve sviatku Božieho Tela, a na sviatok Všetkých
verných zosnulých za zosnulých členov
bratstva. V roku 1902 bol vedením bratstva poverený gvardián kláštora Mansvét Ignác Príkazský (1866-1929) a spoločenstvo malo 1192 členov. V rokoch
1887 - 1934 sa do spoločenstva zapísalo vyše 2,000 osôb, ktorí pochádzali zo
širokého okolia Záhoria a Moravy, kde
františkáni vykonávali príležitostne svoju duchovnú činnosť a chodili kveštovať.
Zoznam členov je v knihe bratstva, ktorá
je zachovaná a dostupná v Univerzitnej
knižnici v Bratislave. Zo Skalice sa slávnosť preniesla i do Holíča a farnosti Dolní Bojanovice, kde sa koná aj v súčasnosti od roku 1930 nepretržite. Na začiatku
20 storočia, sa jej v Skalici zúčastňovali
niekoľko tisícové zástupy z viacerých
okolitých obcí Slovenska i Moravy. Po
prerušení v rokoch socializmu bola obnovená v rokoch 1968 a 1969 a potom po
roku 1990. V súčasnosti sa takto stretáva
na sv. omši na skalickom námestí každoročne celá farnosť.
K dôstojnému priebehu slávnosti prispeli všetci zúčastnení, mnohí oblečení vo
sviatočných krojoch, dychová hudba, organistka Magdaléna Benešová a pod jej
vedením i i mužský spevácky zbor.
Mgr. Ľudovít Košík

Sokoli na svetovej gymnaestráde
V nedeľu 14. júla sa z rakúskeho Bregenzu vrátili členky skalickej TJ Sokol, ktoré
na svetovej gymnaestráde – World Gymnaestrada 2019 v Dornbirne zastupovali
Slovensko v hromadnej skladbe SPOLU,
ktorú nacvičili spolu s českými cvičencami k všesokolskému zletu v Prahe v minulom roku. Gymnaestrády, ktorá sa
konala od 7. do 13.
júla na viacerých
miestach Voralbergu, sa zúčastnilo
18 tisíc účastníkov
zo 65 krajín sveta. Skladbu (autorkou je Emília
Fialová) prezentovali niekoľkokrát
a stretla sa s veľmi

dobrým ohlasom. Gymnaestráda, jeden
z najväčších medzinárodných športových festivalov na svete, sa koná každé
4 roky v inom meste a je cvičením pre
všetkých bez rozdielu veku, národnosti
a výkonnosti bez súťaženia, pre radosť,
spoločné stretnutia a užívanie si pohybu.

5

AUGUST 2019

Pozvánky
3. augusta 2019 o 19:00

10. augusta 2019 o 19:00

futbalový štadión

Reštaurácia Srdiečko

FK Skalica – FK Železiarne Podbrezová

Country večer v Srdiečku s opekačkou

Zápas II. futbalovej ligy

Zahrá skupina Prospektori a hostia

4. augusta 2019 o 17:00

10. augusta 2019 o 11:00

nádvorie Vínotéky u františkánov

Zlatnícka dolina

Princezná na hrášku
Rozprávka pre deti v podaní Divadla Koráb

SKALICKÝ DRSŇÁK 2019
Extrémne bežecké preteky s prekážkami na 10 km

4. augusta 2019 o 17:00

17. augusta 2019 o 19:00

Skalický Hájek

futbalový štadión

„Spívání v zeleném“
Tradičné „spívaní“ s mužským speváckym zborom
Urban a jeho hosťami

MFK Skalica – FC Košice

16. – 17. augusta 2019
lom nad golfovým ihriskom

FEST MARINGOTA 2019
Headlinerom festu bude
medzinárodné zoskupenie N.O.H.A.
Ďalej sa predstavia okrem Medial
Banana či NVMERI aj DJka Changing
Faces, Fejbs, gypsy band Lomnické
čháve, či najnovší projekt Veca
a Tóna S. - Ultrazvuk, slovenský
DJ a producent Duhan, Nunki Bay
Starship, Gonsofus, Noisy Pots, ZOO
a Aquarium.

Zápas II. futbalovej ligy

18. augusta 2019 o 17:00
nádvorie Vínotéky u františkánov

Kúzelnícka show
s kúzelníkom Ivanom

Interaktívna show spojená s množstvom humoru a zábavy

25. augusta 2019 o 17:00
Skalický Hájek

DH Bílovčanka
Vystúpenie dychovej hudby Bílovčanka

28. augusta 2019 o 15:00
Pamätník oslobodenia

Pietny akt
Pietny akt k 75. výročiu SNP
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Šport

Kemp 246
Od 10. do 14. júla sa uskutočnil druhý
ročník unikátneho podujatia - 246 letný
hokejbalový kemp. Boli za ním tréneri Milan Rampáček, Jaroslav Martinusík, Radoslav Smetana, Miroslav Božik
a animátorky Alexandra Balážová a Sabína Petrášová. Šestica ľudí, ktorí päť dní
od 10. do 14. júla nezarábali (ani mesiace prípravy predtým), dokonca si zobrali
dovolenky. Prečo? Aby sa v, a opäť použijeme slovo unikátnom, projekte 246
kemp venovali chlapcom a dievčatám.
Nezištne, s odhodlaním a nadšením.
A to všetko preto, aby ich zasvätili do
športu, ktorý aktuálne v Skalici kraľuje
- hokejbalu. 31 detí malo športovo-zá-

bavným spôsobom vyplnených päť dní
prázdnin, ktoré určite stáli za to.
Prečo je projekt 246 letný hokejbalový
kemp unikátny? Pretože je jediný svojho
druhu na Slovensku. Niekoľkonásobní

Futbalisti v novej sezóne

13. júla sa skončila séria prípravných
zápasov A tímu MFK Skalica pred nadchádzajúcou sezónou 2019/2020. Uzavrel ju duel s kvalitným druholigovým
českým tímom FC Vysočina Jihlava,
ktorý sa skončil bez gólov. Zopakujme si
všetky výsledky prípravy. 1. FC Slovácko
naši futbalisti podľahli 0:1. S vlaňajším
majstrom najvyššej slovenskej súťaže FC

Spartak Trnava
sme remizovali 3:3. Nasledovali dve
výhry s výsledkom 4:1 - vo
Vít kov i c i a ch
a Rohožníku.
V predposlednom dueli napriek
veľkej
prevahe Skaličania podľahli Líšni Brno
1:3 a napokon spomínaný zápas s Jihlavou sa skončil 0:0.
Nový súťažný ročník odštartoval v sobotu 20. júla. Zápas s nováčikom druhej
najvyššej súťaže Púchovom bol doslova dobýjaním pevnosti. Náš súper mal
počas celého zápasu jednu gólovú šancu, my sme ich mali podstatne viac, ale

majstri sveta a Slovenska majú čo ukázať
a odovzdať mladým, veď kto iný. A preto ... štyria páni a dve dámy ... klobúk
dolu pred vami.

veľmi, veľmi dlho ich nevedeli premeniť. Individuálne, kombinačne, technicky boli domáci jednoznačne lepší a na
ihrisku dominovali. V prvom polčase
niekoľkokrát, ale v druhom hádam iba
dvakrát sa objavili Púchovčania pred domácim gólmanom. Bola to hra na jednu
bránu. Až zúfalo sa nedarilo prekonať
hosťujúceho brankára, ale v nastavenom
čase dokonal dielo spravodlivosti, kto
iný, ako náš kanonier Roman Haša. Už
dávno neboli tri body tak vydreté, ale zaslúžené, ako v tento večer.
Zápas druhého kola s Slovanom Bratislava B sa hral po uzávierke SP. Ďalší program: 3.8. Skalica – Podbrezová (19.00),
10.8. Poprad – Skalica, 17.8. Skalica –
Košice (19:00), 24.8. L. Mikuláš – Skalica, 31.8. Komárno – Skalica, 7.9. Skalica
– B. Bystrica (19.00)
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VY príďte ...
MY sa postaráme ...

AKTIVITY

Rehabilitačné
Relaxačné
Oddychové
Kozmetika, pedikúra, masáže
Trávenie spoločného času

PROCEDÚRY

ŠTÍBOR
je tu pre VÁS

Športové, pohybové
Tvorivé, odborné
Spoločenské, kultúrne
Výlety, zájazdy
Družobné aktivity
Krásne zrekonštruované historické
priestory – modrý salónik, spoločenská
miestnosť, nádvorie, záhrada a veľa iného.
8,00 – 15,30
8,00 – 15,30
8,00 – 16,30
8,00 – 15,00
8,00 – 15,00

Sme tu pre Vás denne:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Vystrihnite a zložte si

je nezisková organizácia založená Mestom Skalica
v roku 2006. Odvtedy Štíbor poskytuje sociálne
služby a zázemie v Dennom centre pre seniorov
a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Vytvárame podmienky a možnosti pre fyzickú
a duševnú rehabilitáciu, relaxáciu, zmysluplné
trávenie voľného času a poskytujeme možnosti
združovania v spoločenských organizáciách, ako
sú Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga
proti rakovine, ZO zdravotne postihnutej mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Rehabilitačné centrum pre sluchovo
postihnutých a Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska. Všetky organizácie majú na Štíbore
k dispozícii priestory na spoločné stretávanie a na
organizovanie svojich aktivít. Pre rehabilitáciu
a relax Vám denne ponúkame možnosť stráviť
príjemné chvíle v masážnych kreslách, v posilňovni, regeneráciu organizmu magnetoterapiou,
bioptronické lampy a ďalšie. Požičiavame zdravotnícke pomôcky ako invalidné vozíky, chodúľky, toaletné kreslá, barle. Poskytujeme priestor na
Vaše spoločné strávené chvíle v príjemnom prostredí. Celoročne máte u nás za zvýhodnené ceny
v ponuke klasickú masáž, bankovanie, kozmetiku
a pedikúru. Organizujeme pre Vás množstvo aktivít a zaujímavých projektov, kultúrne podujatia,
aktivity pohybové a športové, relaxačné, tvorivé,
odborné a poradenské služby. V Štíbore sídli aj
Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Mestského úradu v Skalici, ktorého referát sociálnych služieb poskytuje sociálne služby rozvoz
obedov do domácností a opatrovateľskú službu
pre odkázaných občanov.

Štíbor – Mestské centrum
sociálnych služieb, n. o.

Kráľovská 9, 909 01 Skalica
Tel.: 034 6903 601, 602, 0915 768 652
Email.: stibor@mesto.skalica.sk
Facebook: Štíbor Skalica
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