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Zasadili sme Lipu slobody
Každé mesto má svoje významné dátumy. V Skalici je to rok 1217, prvá písomná zmienka, 1372, povýšenie na slobodné kráľovské mesto a tiež roky 1918
a 1919. 6. novembra 1918 do Skalice
pricestovala a niekoľko dní tu pôsobila
Československá dočasná vláda pre Slovensko. Pred sto rokmi, 4. mája 1919,
bola na skalickom námestí zasadená
Lipa slobody pri príležitosti 1. výročia
ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku
Československej republiky. Bolo to za
účasti významných hostí, napr. Vavra
Šrobára, predsedu dočasnej vlády, vládnych poradcov a členov dočasnej vlády
Pavla Blaha a Štefana Janšáka, bratislavského a nitrianskeho župana, Ľudovíta
Okánika a ďalších. Lipa slobody bola
symbolom mieru, nového štátneho zriadenia a spolupatričnosti Čechov a Slovákov. Strom sa do dnešných dní nezachoval. Podľa pamätníkov bol odstránený
začiatkom 50. rokov minulého storočia
pri zemných prácach.
V tento deň, 4. mája 1919, zasiahla celý národ správa o nečakanej
a tragickej smrti vojenského letca,
astronóma, cestovateľa diplomata
a politika Milana Rastislava Štefánika. Pochádzal z hlboko nábožensky založenej rodiny, a predsa
sa otváral novým moderným myšlienkam. Popritom všetkom bol aj
bojovník, pilot, organizátor a veliteľ
légií. Svoje vlastenectvo dokázal
skĺbiť so službou pre našich kľúčových spojencov, mal dôveru najvyšších
francúzskych vojenských kruhov i kontakty na dôležitých politikov. Napriek
krehkému zdraviu mal nezlomnú vôľu
– nepoznal výraz „nedá sa“. Hovorieval,
že prekážky treba rozbiť a nie sa im poddávať. Tieto slová odzneli v príhovore

primátorky Skalice Anny Miernej,
na slávnostnom
podujatí, ktoré
sa
uskutočnilo
v nedeľu 5. mája
v
jezuitskom
kostole za účasti
senátorky
parlamentu Českej
republiky Anny
Hubáčkovej, poslanca Trnavského samosprávneho kraja a primátora
mesta Gbely Jozefa Hazlingera, predstavitelia našich družobných a partnerských miest Strážnice, Uherského Hradisťa, Hodonína, Kyjova a Veselí nad
Moravou, Petrova, Lubiny, zástupcov Trnavského samosprávneho kraja, poslancov Mestského zastupiteľstva Skalica,
občianskeho združenia Bratstvo Čechov
a Slovákov a občanov.

Slávnostný program otvorili členovia
ľudovej hudby Skaličan. Po hymnickej
piesni Kto za pravdu horí v podaní chrámového zboru Cantamus Domino a príhovoroch hostí dejinné udalosti priblížila riaditeľka Záhorského múzea v Skalici
Viera Drahošová a odborný pracovník

múzea Richard Drška. Báseň nehaňte
ľud môj, ktorá znela aj pred sto rokmi
predniesla Michaela Hazlingerová.
V kultúrnom programe sa predstavili domáci chrámový zbor Cantamus Domino
a spevácky zbor Barbastella z Hodonína.
Predniesli niekoľko skladieb zo svojho
repertoáru. Slávnostné podujatie bolo
ukončené hymnami Českej a Slovenskej republiky v podaní oboch zborov. Po
slávnostnom programe pred budovou gymnázia primátorka spolu so
vzácnymi hosťami symbolicky zasadili Lipu slobody, ozdobili trikolórami a odhalili pamätník k stému
výročiu vzniku ČSR, ktorý nechal
zhotoviť Trnavský samosprávny
kraj. Jedno z najvýznamnejších
kultúrno-spoločenských podujatí
tohto roka podporili svojou účasťou zástupcovia spoločenských organizácií Vínni bratia, spoločenská
zložka občianskeho združenia Vínna mesta Záhorie, Telocvičnej jednoty
Sokol Skalica, dobrovoľní hasiči mesta
Skalica a Rytieri vína.

Prečítate si
Pripomenuli sme si Deň
matiek
Ve Skalici na Hurbánka
Trdlofest odomkol sezónu
Hokejbalisti majstrami
Slovenska
Olympijský víťaz otvoril
ihrisko
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Mestská polícia získala
externý defibrilátor
V piatok 17. mája pribudol do služobného vozidla mestských policajtov
prístroj na záchranu ľudského života.
Mestská polícia Skalica získala darom
od sponzorov automatický externý defibrilátor Powerheart AED G5
v hodnote viac ako 2.000 €, ktorého
použitie zvyšuje šancu na oživenie
človeka s náhlym zlyhaním srdca.
Prístroj bude mať vždy pri sebe hliadka nachádzajúca sa v teréne, a tak
bude v prípade potreby k dispozícii
pre všetkých obyvateľov. Automatický defibrilátor po nalepení elektród
automaticky vyhodnotí stav pacienta a poskytne synchronizovaný elektrický výboj potrebnej intenzity v závislosti od odporu pacienta (vek,
hmotnosť...). Prístroj takisto dokáže detekovať voperovaný kardiostimulátor a prispôsobí výboj tak, aby
neprišlo k jeho zničeniu. Súčasťou
odovzdania prístroja bolo aj odborné
zaškolenie policajtov pre jeho použitie
zástupcom dodávateľskej firmy PharmaCare. Príslušníci mestskej polície
okrem zaškolenia absolvovali aj Kurz
prvej pomoci na Strednej zdravotníckej škole v Skalici. Život a zdravie sú
pre človeka najdôležitejšie hodnoty,
preto jednou zo základných úloh príslušníkov mestskej polície je spolupodieľať sa na ich ochrane. Z tohto
dôvodu musí byť samozrejmosťou, že
policajti budú vedieť poskytnúť akútnu prvú pomoc všetkým občanom
a návštevníkom mesta Skalica. Dňa
20. mája MsP defibrilátor oficiálne
zaregistrovala na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Za
tento ďalší malý krok k zvyšovaniu
profesionality služby mestská polícia
ďakuje darcom prístroja, ktorí si želali
ostať anonymní.
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Návšteva v Sudoměřiciach
Na pôde Obecného úradu Sudoměřice privítal starosta obce František Mikéska
primátorku Skalice Annu Miernu a prednostku skalického mestského úradu Evu
Lukianovú. Bolo to prvé stretnutie v roku 2018 zvolených nových predstaviteľov
susediacich sídiel. Po niekoľkých desiatkach minút starosta stretnutie zhodnotil
slovami „děkuji za vaši příjemnou návštěvu a jsem rád, že jsme se mohli společně
potkat, posedět a promluvit o další spolupráci“. Na schôdzke
vzišli aj konkrétne
námety spolupráce,
o ktorých budeme
postupne informovať. Starosta pripojil
pozvanie na 22. júna,
kedy sa v sudoměřickom prístave na Baťáku uskutoční „oslava
80 let zahájení provozu na Výklopníku“.

Deň matiek

Pri príležitosti Dňa matiek sa 10. mája
uskutočnilo prijatie vybraných žien
matiek na skalickej radnici. Privítala ich primátorka Anna Mierna, ktorá
v príhovore vyzdvihla predovšetkým
nezameniteľnú rolu ženy ako nositeľky
života. Prijaté Skaličanky sa zapísali do
Pamätnej knihy mesta Skalica. Zarecitovať, zaspievať i zatancovať im prišli deti
z Materskej školy Skalica, pracoviska Pri
potoku.
Deň matiek si v utorok, ako každý rok,

pripomenuli
aj
členovia skalickej
jednoty dôchodcov. V Dome kultúry ich privítala predsedníčka
Anna
Hošková.
Pozdraviť ich prišla aj primátorka Skalice Anna
Mierna. V kultúrnom programe sa
seniorom predstavili členovia tanečnej skupiny Taxis pri
ZUŠ dr. Janka Blaha v Skalici.

Spoločné plány na Baťáku
Primátorka Skalice Anna Mierna sa zúčastnila 90. zhromaždenia dobrovoľného zväzku obcí Obce pro Baťův kanál
v Rohatci. V programe rokovania sa
hovorilo o kultúrnom lete na Baťovom
kanáli, do ktorého by sa mala zapojiť
aj Skalica. Hovorilo sa aj o viacerých
projektoch, ktoré by mali spájať mestá

a obce po oboch stranách rieky Moravy
a Baťovho kanála. S naším mestom je
aktuálne v procese rozhodovania projekt pod názvom „Poznej Baťův kanál na
obou stranách hranice“ z Fondu malých
projektov Interreg. Skalice sa dotýka aj
ďalší projekt pod názvom „Na kole při
Baťově kanálu“, kde je partnerom mesto

Holíč a kde obsahom je vybudovanie
cyklo chodníka od Výklopníka Sudoměřice – žel. most cez Baťov kanál
v smere prístav Skalica. Mesto Skalica
bude dianie na Baťovom kanáli sledovať a informovať o zaujímavých podujatiach a aktivitách.
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Rozprávkový pochod
Druhý termín 34. ročníka Rozprávkového pochodu bol výborným rozhodnutím organizátorov. Určite čo sa počasia
týka. To bolo v stredu 8. mája priam
ideálne a tak si cestu do Zlatníckej doliny našlo množstvo malých
i veľkých. Deti si mohli užiť
najrôznejšie hry a všetci
prechádzku chodníčkami
našej prímestskej rekreačnej oblasti. Podľa prvých
informácií sa Rozprávkového pochodu zúčastnilo
vyše 1600 ľudí. Primátorka
Skalice Anna Mierna ďakuje všetkým organizátorom,
komisii pre vzdelávanie,

mládež a šport, členom TJ Sokol, dobrovoľným hasičom, SOSŠ Via Humana
a všetkým ďalším dobrovoľníkom za ich
čas, ktorí venovali príprave a i samotnému priebehu podujatia.

Zapísaných bolo
165 detí
Pred niekoľkými dňami sa uskutočnil zápis do Materskej školy Skalica.
Mal bezproblémový priebeh a zapísaných bolo 165 detí. 161 detí bude
prijatých do MŠ a 4 deti zatiaľ zostávajú neumiestnené. Jedná sa o malé
deti, ktoré dosiahnu vek troch rokov
v máji 2020 (to znamená, že v čase
zápisu dosiahli vek dvoch rokov). Je
ale pravdepodobné, že tieto 4 deti sa
ešte v priebehu školského roka do MŠ
dostanú. Súčasné kapacity MŠ sú dostatočné. Pedagogický proces v novom
školskom roku bude opäť prebiehať
v 24 triedach.

Ve Skalici na Hurbánka
Piaty ročník podujatia Ve Skalici na Hurbánka sa mimoriadne vydaril
– najmä počasím a návštevnosťou. Už v prvý deň sa Hájek zaplnil – cez
deň si návštevníci mohli vybrať zo sortimentu, ktorý ponúkali stánky
Farmárskych trhov a neskôr niečo pod zub a najmä z ponuky miestnych
vinárov. Podvečer a večer si mohli posedieť pri hudbe Silver Strings.

Na druhý deň dopoludnia veriaci poďakovali sv. Urbanovi
pri kostolíku zasvätenému tomuto patrónovi vinohradníkov.
Poobede program v Hájku odštartovala Veselá Zevelanka
a pokračoval spevácky súbor Urban. Návštevníkom sa
prihovorili primátorka Anna Mierna, dekan Roman
Stachovič, za hlavného organizátora občianske združenie
Vínna cesta Záhorie Ľudovít Bránecký a predseda
Vinohradníckeho spolku Ladislav Nemčovský. Program
pokračoval vystúpeniami detského folklórneho súboru
Skaličánek, folklórneho súboru Skaličan Senior, heligonkára
Miroslava Buzrlu a ľudovej
hudby Zlatnica pri ZUŠ
dr. Janka Blaha. Na záver
sa predstavili členovia
dychovej hudby Skaličané.
Návštevníci mohli
ochutnať vína niekoľkých
členov Vínnej cesty
Záhorie a predovšetkým si
posedieť a porozprávať sa
s priateľmi v príjemnom
prostredí Skalického
Hájka. A že si tento priestor, oživený pred niekoľkými
rokmi, nachádza stále viac priaznivcov, svedčí aj najväčšia
návšteva počas doterajších piatich ročníkov.
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Trdlofest odomkol sezónu
Sobota 18. júna patrila 15. ročníku tradičného podujatia Trdlofest, ktorý má podnázov festival trdelníka, vína a dobrej nálady. Podobne ako v uplynulom roku bol jeho program prevažne folklórny.
Program odštartovali členovia tanečnej skupiny pri ZUŠ
dr. Janka Blaha v Skalici Taxis. Potom do františkánskej
záhrady za hudobného sprievodu ľudovej hudby
Sokolie prišli členovia viacerých folklórnych súborov
z oboch brehov rieky Moravy. Privítala ich primátorka
Anna Mierna štýlovo v skalickom kroji. V nasledujúcich
hodinách sa folklórne súbory Lipina, Kyjov – Pajtaši,
Gbelan a Skaličan predstavili na pódiu. Okrem toho
vystúpili ľudové hudby ZUŠ dr. Janka Blaha Skalica Zlatnica a Zlatnička.
Medzitým zamestnanci Správy mestského
majetku za prispenia skalickej primátorky a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej zhotovili
maxitrdelník s dĺžkou 202 centimetrov.
Kto ho chcel ochutnať, prispel obrovoľnou
čiastkou pre účely Domácej hospicovej
starostlivosti.
Ako každý rok, aj tentoraz sa Trdlofestu zúčastnili
zástupcovia družobných a partnerských miest – zo
Schwechatu, Freyburgu, Uherského Hradišťa, Slaného
a Hodonína. V rámci pripraveného programu sa zúčastnili
súťaže Upeč si svoj trdelník, pričom ten naj sa podaril
radným zo Schwechatu.
Pozvanie do Skalice prijali tiež jej excelencia mimoriadna
a splnomocnená veľvyslankyňa Indonézskej republiky na
Slovensku Adiyatwidi Adiwoso a tiež župan Trnavského
samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý návštevníkov
podujatia pozdravil z pódia podobne ako zástupcovia
spomínaných družobných a partnerských miest.
Tradične boli podvečer vyhlásené výsledky ochutnávky piatich vzoriek trdelníka a 15 vzoriek červeného vína.
Návštevníkom najviac chutil trdelník
z „čiernej kuchyne“ františkánskeho
kláštora, čiže Správy mestského majetku. Cenu za najlepšie červené víno
si prevzal Tomáš Ozan za spoločnosť
Winterberg.
Bodkou oficiálneho programu bolo slávnostné
predstavenie turistických sprievodcov a oficiálne otvorenie
letnej turistickej sezóny, keď symbolický kľúč od skalických
pamiatok z rúk primátorky Anny Miernej prevzal vedúci
oddelenia strategického rozvoja a marketingu Michal
Čunderlík. V tento deň boli pamiatky a tiež Expozícia
kníhtlače otvorené prvýkrát v sezóne.
Záver pätnásteho Trdlofestu vyplnilo vystúpenie štyroch
skupín a interpretov Darebandu, Mirky Miškechovej, Roba
Opatovského a Energie.
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Pozvánky

18. júna. o 18:00
Záhorské múzeum

Gympel proti rakovine

Finančná zbierka bude poskytnutá na účel neziskovej
organizácie Plamienok.

25. júna. 2019 o 18:00
Dom kultúry

Alica v krajine zázrakov

Muzikálové vystúpenie detských hereckých talentov pod
vedením Braňa Poláka.

27. júna. o 17:00
Galéria u františkánov

„Babská jazda“

Vernisáž výstavy výtvarných prác členiek Klubu
výtvarníkov Skalica - J. Hotařovej, M. Límovej,
J. Blahovej, Z. Hodáňovej, K. Učníkovej.
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Krátke správy
Koncert The Chiltern Choir

Blahova notečka

Stalo sa už dobrý zvykom, že naše mesto niekoľkokrát v roku
hostí britské chrámové zbory alebo orchestre. Prvý takýto
koncert sa konal v sobotu 4. mája v jezuitskom kostole. Návštevníkom sa predstavil The Chiltern Choir, ktorý v minulom
roku oslávil 50. výročie. Zbor sídli v Chorleywoode v Hertfordshire neďaleko Londýna. Je zmiešaný a tvorí ho 70 členov pod vedením Michaela Caytona. Pre svoje miniturné si
organizátori vybrali Viedeň, Bratislavu a Skalicu. Predstavili
sa programom pod názvom Sakrálna hudba v priebehu storočí. Zazneli diela viacerých menej či viac známych autorov,
napr. Mozarta, Brahmsa, Rachmaninova, Rosiiniho, Francka, Brucknera, Stanforda
a ďalších, tiež
tradičné spirituály a na záver
Ave Maria Gloria zbormajstra
Michaela Caytona.

9. mája sa v Dome kultúry konalo tradičné podujatie – prehliadka detského spevu (a krojov) Blahova notečka. Zúčastnili sa ho škôlkari z 18 materských škôl skalického okresu.
A opakujeme to každý rok – je
úžasné vidieť tieto deti v krojoch a ich zapálenie ľudovému
spevu. Veríme, že sú to budúci nositelia našich nádherných
folklórnych tradícií. Deti pri
ich vystúpeniach sprevádzala
ľudová hudba Pláňava.

Otvorenie sezóny na Baťáku
1. mája bola otvorená
sezóna na Baťovom
kanáli. Oficiálna pre
celú vodnú cestu v neďalekom Petrove aj za
účasti skalickej primátorky Anny Miernej.
V Prístave Skalica sa
zišli stovky návštevníkov, k čomu nepochybne prispelo
ideálne počasie. Vody Baťáku symbolicky kľúčom otvorila
primátorka spolu s prevádzkovateľom prístavu Mariánom
Tongeľom. Slávnostného otvorenia sa, okrem iných, zúčastnili starostka obce Petrov Eva Mlýnková, primátor Gbelov
Jozef Hazlinger, Klára Němcová, riaditeľka Státní plavební
správy ČR a za Prvú plavebnú spoločnosť Martina Wagner.

Slávik Slovenska
15. mája sa v koncertnej sieni františkánskeho kláštora uskutočnilo okresné kolo
postupovej súťaže Slávik Slovenska 2019.
Súťažilo sa v troch
kategóriách a darilo sa aj speváčkam ZUŠ dr. Janka Blaha,
resp. ZŠ Strážnická. V 2. kategórii si prvenstvo vyspievala
Zuzana Kopáčová (ZUŠ), druhá bola Adina Cudzišová zo ZŠ
Strážnická. V 3. kategórii bola najlepšia Sára Behancová zo
ZŠ Strážnická, druhá skončila Ester Danihelová (ZUŠ).

Výstava v Uherskom Hradišti
V Klube kultúry, Galérii Vladimíra Hrocha, v Uherskom
Hradišti bola 15. mája slávnostne otvorená výstava členov
Klubu výtvarníkov Skalica. Aj za ich účasti sa návštevníkom
prihovorili najvyšší predstavitelia Uherského Hradisťa a Skalice Stanislav Blaha a Anna Mierna. Výstavu a jej tvorcov
predstavil kurátor Štefan Zajíček. Bolo to ďalšie podujatie
z cyklu aktivít, ktoré boli vedeniami oboch miest dohodnuté na stretnutiach zo začiatku roka. V Galérii u františkánov
pred časom vystavovali účastníci Hradišťského plenéru 2018
(medzi ktorými bol aj člen skalického klubu Jozef Chrena).
Obe strany deklarovali, že chcú v oblasti výtvarného umenia
spoluprácu zvýrazniť.

Husitské slavnosti ve Slaném
Predstavitelia mesta Skalica v uplynulých dňoch navštívili české mesto Slaný, kde sa konali tradičné slávnosti. Naše
mesto reprezentovala viceprimátorka Veronika Hanzalíková
a prednostka mestského úradu Eva Lukianová. O čom boli
„Husitské slavnosti ve Slaném“? O tradíciách, dobových
kostýmoch, bohatom programe a partneroch. Podujatia sa
zúčastnili okrem zástupcov Skalice aj predstavitelia partnerských miest Bolatice
(Morava) a Pegnitz (Nemecko). Za naše mesto
návštevníkov slávnostného úvodu podujatia, ktorý
nasledoval po kostýmovom sprievode mestom,
pozdravila viceprimátorka Veronika Hanzalíková.
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Šport

O pohár mesta Skalica

Už po druhý raz tento rok sa 8. mája
v priestoroch jedálne ZŠ Strážnická
stretli za šachovnicami malí aj veľkí ša-

chisti na turnaji O pohár mesta Skalica.
Odohrávali sa tu dva oddelené turnaje.
Turnaj A, ktorý je zarátaný do série náborových turnajov GPX hrajúcich sa po
celom Slovensku, privítal 69 mladých šachistov a šachistiek do 14 rokov. V turnaji B, určenom pre ostatných milovníkov šachu, bojovalo svoje šachové boje
24 hráčov.
V turnaji A sa stretli spolu hráči nielen
zo západného Slovenska, ale aj z Moravy alebo zo Žiliny. Skalicu reprezentovalo 22 detí. Absolútnym víťazom

v tomto turnaji sa stal hráč Šachového
klubu Doprastav Bratislava Peter Samuel
Zverka. Najlepšia skalická hráčka, Ela
Romanová, obsadila vynikajúce 4. miesto a v kategórii Dievča do 14 rokov
(D14) skončila na výbornom 2. mieste. Kategóriu D08 ovládla Skaličanka
Veronika Kroupová. Alexander Paksi
a František Janota skončili vo svojich
vekových kategóriách na štvrtom mieste.
Turnaj B vyhral hráč ŠK Osuské Andrej
Gaša a najlepší hráč hrajúci za Skalicu
Peter Kapusta skončil na 4. mieste.

Najlepší futbalový tím stredoškolákov na Slovensku
Obrovský úspech dosiahli žiaci Strednej
odbornej školy strojníckej v Skalici na
celoslovenskom kole Olympiády žiakov
stredných škôl GAUDEAMUS IGITUR
2019 v Trnave.
Po tvrdom súboji s ostrieľanými tímami z celého Slovenska pod pedagogickým dohľadom Mgr. Beáty Rusňákovej a v zložení: Andrej Šipoš, Martin
Macánek, Ondrej Bohún, Róbert Polák,

Richard Neúročný, Fabián Kuník, Tomáš
Morávek, Dominik Caltík, Frederik
Hačunda, Patrik Studenič, Alojz Danihel,
Ondrej Zabadal, David Petranský a Filip
Danihel sa dostali až do finále, kde zvíťazili v zápase so žiakmi z Prešova a získali
zlaté medaily.
Chlapcom zo srdca blahoželáme a veríme, že výborne zvládnu aj maturitné
a záverečné skúšky.

Futbalisti tretí
Pre seniorský tím MFK Skalica sa sezóna 2018/2019 skončila v piatok 24. mája.
V zápase s Dubnicou sa zrodila tesná
výhra 1:0. Skaličania skončili tretí za
prvým FK Pohronie Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa, ktorý postupuje priamo
do najvyššej súťaže a druhým Popradom.
Ambície pred sezónou boli vyššie, aj sa

najmä v jesennej časti súťaže darilo podstatne viac ako na jar. Tu prišlo niekoľko
nečakaných výsledkov. Tím stratil body,
ktoré v konečnom „zúčtovaní“ chýbali
v boji o úplnú špicu tabuľky. Po vyhodnotení ročníka a dovolenkách sa začne
príprava, o ktorej budeme informovať.

Máme majstrov Slovenska!
HBK Hokejmarket Skalica zvíťazil
v rozhodujúcom piatom zápase finále
play off najvyššej hokejbalovej súťaže
nad Protef Považská Bystrica 5:1 a získal druhý pohár majstrov Slovenska.
Skaličania skončil na prvom mieste už
v základnej časti a prvenstvo potvrdil aj
v play off, keď si vo štvrťfinále poradil
so Svidníkom (3:0 na zápasy), v semifinále s majstrovskými Vrútkami (3:0)
a napokon v náročnom a napínavom finále s Považskou Bystricou (3:2 s vývo-

jom série 1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2).
Ďakujeme za skvelú reprezentáciu nášho mesta a k úspechu
gratulujem.
A ešte jedna príjemná hokejbalová správa. V nedeľu 2. júna
bola uzavretá nominácia do
slovenského reprezentačného
výberu na majstrovstvá sveta,
ktoré sa uskutočnia od 14. do 22. júna
v Košiciach. HBK Hokejmarket má silné zastúpenie: obranca Michal Salajka,

útočníci Milan Rampáček, Jaroslav
Martinusík a Miroslav Božik. Držíme
palce.
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Úspech mladej speváčky

Vždy poteší, keď niekto úspešne reprezentuje naše mesto. Ako napríklad Zuzana Kopáčová. Žiačka ZUŠ
dr. Janka Blaha v Skalici, členka
úspešnej dievčenskej speváckej skupiny Spjevule sa tentoraz presadila
ako sólistka. Na prestížnej súťaži Bojnická perla 2019 v silnej konkurencii
viacerých ZUŠiek z celého Slovenska
si vyspievala 1. miesto a Zlaté pásmo.
Gratulujeme!

JÚN 2019

ZŠ Vajanského „valcovala“
Na futbalovom ihrisku v Kopčanoch sa
uskutočnila súťaž Mladých záchranárov civilnej ochrany žiakov základných
škôl z okresov Skalica a Senica. Skalica
mala silné zastúpenie – dva tímy zo ZŠ
Vajanského a jeden zo ZŠ Strážnická.
A ukázalo sa, že patria (aj vzhľadom
na predchádzajúce úspechy) k mladej

záchranárskej špičke. Deviataci ZŠ Vajanského skončili prví, siedmaci druhí.
Takmer sme obsiahli všetky pódiové
miesta – žiaci ZŠ Strážnická skončili tesne štvrtí. V úvode súťaže sa prihovorila
primátorka Skalice Anna Mierna. Ceny
najlepším odovzdávala viceprimátorka
Veronika Hanzalíková.

Na ihrisku s olympijským víťazom
Utorok 21. mája bol slávnostným dňom
pre pedagógov a žiakov ZŠ Strážnická. Za prítomnosti olympijského víťaza Mateja Tótha bolo otvorené nové
multifunkčné ihrisko v areáli školy. Po
vystúpení žiakov sa prihovorila riaditeľka školy Eva Hanzalíková, primátorka
Anna Mierna i Matej Tóth, ktorý ihrisko
otvoril gólovým kopom do jednej z bránok. Nasledovali súťažné hry pre žiakov,
medzi ktorými nechýbali členovia Športovej akadémie Mateja Tótha, pracujúcej na škole celý školský rok. Podujatie
prišli podporiť poslanci Milan Roman
a František Kadlečík. V závere slávnostného podujatia nasledovala veľká autogramiáda s Matejom Tóthom.
Pripomeňme, že mesto Skalica získalo
na výstavbu multifunkčného ihriska na
tejto škole dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018.
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