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VYDÁVA MESTO SKALICA

návštevníci naživo vypočuť. V utorok 18.
júna sa v Skalici už ôsmykrát v rade predstavila nielen Slovenská filharmónia, ale
aj Slovenský filharmonický zbor, tentoraz s dirigentom Rastislavom Štúrom
a zbormajstrom Jozefom Chabroňom.
Okrem toho to boli niekoľkí hostia.
Operní speváci Martina Masaryková,
Michaela Šebestová, Jozef Gráf a Tomáš
Šelc. A napokon si s filharmóniu zahral
aj jej generálny riaditeľ, klavírny virtuóz
Marián Lapšanský. Mal to byť hudobný
sviatok a aj bol. Naše najvýznamnejšie hudobné a vokálne teleso s hosťami
ovlažili loď jezuitského kostola a nepochybne aj mysle všetkých poslucháčov.

Divergencie 2019

Od 15. do 19. júna sa jezuitský kostol stal
dejiskom 11. ročníka medzinárodného
festivalu vážnej hudby Divergencie. Pripravených bolo až päť podujatí.
Prvý koncert v sobotu 15. júna bol pripravený pri príležitosti životného jubilea skalickej rodáčky, opernej speváčky
a pedagogičky, čestnej občianky mesta
Skalica Prof. Evy Blahovej. Predstavili sa
jej štyria žiaci Sonja Runje z Chorvátska,
Sonia Warzynska z Poľska, dvaja slovenskí interpreti Katarína Kurucová a Gustáv Beláček a ako korepetítorka Xénia
Maskalíková. V programe zaznelo vyše
20 operných árií.
V nedeľu najprv primátorka Anna
Mierna festival oficiálne otvorila. Potom sa predstavil komorný súbor mesta
Skalica Moyzesovo kvarteto. A mal aj
hosťa, pôvodom bulharského hráča na
rôzne druhy bicích a perkusných nástrojov Kirila Stoyanova. Kiril Stoyanov bol
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nadšený priestorom jezuitského kostola
a oproti programu jednu skladbu pridal.
Povedal, že za takmer 30 rokov svojho hudobného pôsobenia nezažil takú
akustiku ako práve v Skalici.
Treťou pomyslenou perličkou programu
tohtoročných Divergencií bolo vystúpe-

nie, na Slovensku výnimočného dychového ansámblu, Slovak Brass Quintet.
Akustika jezuitského kostola je priam
stvorená pre niekoľkosekundové dozvuky dychových nástrojov, ktoré si
mohli poslucháči do sýtosti vychutnať.
Keď sme hovorili o akustike jezuitského kostola, nie náhodou
sa pred niekoľkými desiatkami
rokov tento priestor ako nahrávací plánoval upraviť pre Slovenskú filharmóniu. Z plánov zišlo,
ale toto najvýznamnejšie hudobné teleso na Slovensku si mohli

Najlepšie slovenské hudobné teleso
a spevácky zbor v posledný deň Divergencií doplnil najlepší komorný ansámbel Slovenský komorný orchester so sólistami violončelistami Jánom Slávikom
a Ľudovítom Kantom. Ďalšia hudobná
a interpretačná lahôdka, ktorú si vypočula i takmer 30 členná skupina turistov
z Japonska, kde niekoľko desiatok rokov
Ľudovít Kanta žije.

Prečítate si
Dp. Roman Stachovič
odchádza
Pripomenuli sme si
pamiatku Antona Srholca
Družobné a partnerské
aktivity
Nová kniha o skalickej
mestskej reči
Skaličania majstri sveta
v hokejbale
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Prijatie dp. Romana
Stachoviča
20. júna prijala primátorka Skalice
Anna Mierna v obradnej sieni radnice skalického farára, dekana Romana
Stachoviča. Bolo to príležitosti ukončenia jeho desaťročného pôsobenia
na poste skalického rím.-kat. duchovného v našom meste. Primátorka
mu za seba a všetkých veriacich poďakovala za dekádu jeho pôsobenia
v skalickej farnosti. Vyjadrila nádej,
že tak, ako bol mimoriadne obľúbený
v Skalici, bude aj na novom pôsobisku
v Jablonici. Roman Stachovič sa zapísal do Pamätnej knihy mesta Skalica
a poďakoval sa za prijatie i za veľmi
dobrú spoluprácu so skalickou radnicou počas celého obdobia jeho pôsobenia v Skalici.
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Viceprimátorka v Zariadení pre seniorov
13. júna navštívila viceprimátorka Skalice Veronika Hanzalíková Zariadenie
pre seniorov. Najprv sa v prítomnosti
riaditeľky Martiny Štepanovskej stretla
s pani Máriou Šipošovou, ktorá v tento
deň oslávila svoje 96. narodeniny a je
najstaršou obyvateľkou zariadenia. Od
všetkých prítomných, vrátane rodinných
príslušníkov, zazneli pre oslávenkyňu
najmä priania zdravia a sviežej mysle.
S pani Šipošovou sa viceprimátorka
stretla ešte raz na ukončení a slávnostnom odovzdávaní certifikátov druhého
ročníka letnej miniuniverzity tretieho
veku Zariadenia pre seniorov. Od pondelka do štvrtka sa jej zúčastnili desiatky

klientov. Niekoľko odborníkov im predstavilo rôzne témy, napríklad zmysel
života a mobilizácia seniorov, praktické
skúsenosti so sociálnou prácou v Spojených štátoch amerických, prijatie staroby, psychické poruchy u seniorov, ako
riešiť geriatrické problémy. Ako povedala v krátkom príhovore viceprimátorka,
ktorá bola aj jednou z prednášajúcich,
teší ju mimoriadny záujem o účasť v miniuniverzite a tiež aktívny prístup seniorov k jednotlivým témam. Je zrejmé,
že na základe tohto záujmu bude v roku
2020 miniuniverzita pokračovať tretím
ročníkom.

Stretnutie umeleckých remeselníkov
1. júna skalické námestie ožilo zvukmi
kováčskeho kladiva i hracej skrinky. Konalo sa siedme medzinárodné stretnutie ľudových umeleckých remeselníkov.
Oficiálne ho otvorili predseda občianskeho združenia Tradičné ľudové umelec-

ké remeslá Miloš Kunkel a primátorka
Anna Mierna. Mesto Skalica pripravilo
sprievodný kultúrny program. Stánkov
a remeselných výrobcov bolo v tento
deň na námestí niekoľko desiatok, určite
dosť na to, aby si mohli návštevníci vy-

brať a potešiť seba alebo známych nejakým darčekom. Veríme, že spokojní boli
remeselníci, návštevníci i organizátori
– občianske združenie Tradičné ľudové
umelecké remeslá a Mesto Skalica.

3

JÚL 2019

Pripomenuli sme si pamiatku Antona Srholca
františkánskeho kláštora stretli s primátorkou Skalice Annou Miernou a odtiaľ
ich kroky viedli k pamätnej tabuli obetiam komunistického režimu na priečelí mestskej knižnice a k hrobu Antona
Srholca.
Členovia konfederácie a tiež sestry
Antona Srholca vyjadrili primátorke
mesta poďakovanie za to, ako si mesto
Skalica uctilo jeho pamiatku. Primátorka naopak poďakovala členom konfederácie za to, že odkaz Antona Srholca
je živý, že si jeho prácu a život aktívne
pripomínajú a prezentujú.

12. júna by sa skalický rodák, dôstojný pán Anton Srholec, dožil 90 rokov.
Spomienke na jednu z najvýraznejších
osobností novodobých slovenských dejín bolo v júni venovaných niekoľko
spomienkových podujatí. Prvé pripravila Nadácia Antona Srholca António,
Trnavský samosprávny kraj a Mesto Skalica na nedeľu 9. júna. Začalo sa
modlitbou a položením kvetov na hrob
na rímsko-katolíckom cintoríne a pokračovalo v jezuitskom kostole. Skalica
je pjekné mjesto a Chodníček bjelaví –
tieto dve piesne, ktoré zneli v podaní ĽH
Skaličan a speváčky Márie Marťanovej,
patrili k najobľúbenejším piesňam
Antona Srholca, a preto práve nimi začalo spomienkové podujatie v jezuitskom
kostole, ktoré pripravilo mesto Skalica
v spolupráci s TTSK a Nadáciou Antona
Srholca, pri príležitosti 90-teho výročia
narodenia tohto výnimočného človeka,
rímskokatolíckeho kňaza a saleziána,
spisovateľa a charitatívneho pracovníka,
filantropa, zakladateľa a riaditeľa resocializačného centra Resoty, čestného občana mesta Skalica.
Prítomným sa postupne prihovorili primátorka mesta Skalica Anna Mierna,
vicežupan TTSK Pavol Kalman, za nadáciu Antona Srholca Michal Srholec.
O živote a práci Antona Srholca rozprával Imrich Bariak.
Alena Čermáková, známa slovenská
šansoniérka, mala k Antonovi Srholcovi
veľmi blízko. Je autorkou celovečerného dokumentárneho filmu a knihy
rozhovorov Anton Srholec. Okrem nej
sa s úryvkami z knihy Antona Srholca

Svetlo z hlbín Jáchymovských baní sa
predstavili Marta Bariak Košíková a Jana
Koutná.
Dvakrát si na Antona Srholca spomenuli členovia Konfederácie politických
väzňov. Najprv v Bratislave a potom
i v Skalici, kde po svätej omši vo františkánskom kostole sa v koncertnej sieni

Uctili si MUDr. Pavla Straussa
Presne v deň, kedy uplynulo 25 rokov od úmrtia MUDr. Pavla Straussa, si pamiatku tohto chirurga európskeho mena uctili na spomienkovom stretnutí v skalickej
nemocnici (FNsP), pričom mu odhalili podobizeň a pamätnú tabulu. Podujatia sa
zúčastnili pracovníčky a pracovníci nemocnice, pamätníci, zástupcovia verejného a spoločenského života i príbuzní a spolupracovníci tohto významného lekára,
spisovateľa, hudobníka, prekladateľa a kritického mysliteľa.

Prijatie najlepších absolventov
Tradične pred koncom školského roka sa koná prijatie najlepších absolventov
skalických základných a stredných škôl, ich rodičov, pedagógov a riaditeľov škôl.
V koncertnej sieni františkánskeho kláštora primátorka Anna Mierna vo svojom
príhovore povedala, že pozvaním najlepších žiakov a študentov chce vyzdvihnúť,
oceniť a povzbudiť ich záujem o štúdium a dosahovanie čo najlepších výsledkov.
Do Pamätnej knihy mesta Skalica sa v tomto roku zapísali a ocenenie prevzali títo absolventi. Zo ZŠ Vajanského Erik Brezovský, Jakub Romančík a Matyáš
Vašečka. Zo ZŠ Mallého Matej Hladký, Diana Mráková a Kristína Mráková. Zo
ZŠ Strážnická Karolína Šedivá a Šimon Krpčiar. Zo súkromnej základnej školy
Chiara Blahová. Zo ZUŠ dr. Janka Blaha Roland Dávidík, Šimon Kotvas, Jakub
Fehér, Tatiana Chaloupková a Karin Pihorňová. Zo strednej zdravotníckej školy
Alena Greskovicsová a Pavlína Steinhauserová. Z Gymnázia Františka Víťazoslava
Sasinka Kamila Bundalová, Monika Sojáková a Adam Rehák. Zo strednej odbornej školy strojníckej Libor Jablonický, Martin Marek, Erik Vojtek a Róbert Jurča.
Zo súkromnej strednej odbornej školy Via Humana boli ocenení Ondrej Kvaltína a Dominik Kosír. V kultúrnom programe slávnostného prijatia najlepších absolventov sa predstavili žiaci ZUŠ dr. Janka Blaha Skalica Šimon Kotvas, Emma
Mikulová, Sabína Starychová, Denisa Horváthová a ich pedagógovia.
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Zo zápisníka družobných a partnerských vzťahov

Slaný
Predstavitelia mesta Skalica koncom
mája 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“?
Letošní Husitské slavnosti, v pořadí
již 21., odstartovali v pátek 24. května
„zahřívacím večírkem“. Na Masarykově
náměstí nejprve vystoupili domácí folkrockoví Deratizéři, po kterých následoval ohňový průvod s loučemi. Když
byly uhašeny všechny louče pod podiem, mohl vypuknout hudební žár na
podiu. O ten se postarala skupina Pilsen
Queen Tribute Band, která do Slané-

ho přivezla největší hity legendárních
Queenů. V úvodu sobotního programu prošel centrem města kostýmovaný průvod, vedený gotickou hudební
skupinou Arcus, která následně, po
projevu vážených hostů, zahájila také
samotný program na Masarykově náměstí. Poděkování zde patří senátorovi
Ladislavu Chlupáčovi, poslanci Vojtěchu
Munzarovi a zástupcům partnerských
měst Bolatice (Moravskoslezský kraj),
Skalica (Slovensko) a Pegnitz (Německo) a všem ostatním váženým hostům.
V průběhu dne zde dále vystoupili fakíři ze skupiny In Flamenus, kejklíř Vítek,
taneční skupina Siderea, nebo rytíři
NostraEx. V zahradě kina se dětští ná-

Uherské Hradiště
Sú rieky, ktoré rozdeľujú i spájajú. Rieka Morava vždy spájala a vytvárala silné
väzby. Pomoravie je oblasť, ktoré nikdy
neriešilo príslušnosť k štátu. Je to kraj,
ktorý je prepojený rodinnými či pracovnými väzbami, vínom, folklórom i tradíciami. Pred desiatimi rokmi nevzniklo
nič nové, iba bolo potvrdené existujúce.
Priateľstvo, družba a spolupráca tu trvala od nepamäti. Ale v roku 2009 sa predstavitelia miest Uherské Hradistě a Skalica rozhodli spečatiť toto priateľstvo
na papieri. Podpísaná bola oficiálna
Dohoda o spolupráci aj s ohľadom na
ustanovenie Európskej rámcovej zmluvy

o cezhraničnej spolupráci.
Dohoda predurčovala oblasti a témy
vzájomnej spolupráce a dnes, po desiatich rokoch, môžeme skonštatovať,
že kontakty a spoločné aktivity sú živé,
pričom symbolicky v desiatom roku naberajú nové obrátky.
Spoločné aktivity sú medzi vedeniami
oboch miest, ale to by bolo málo. Preto
som veľmi rada, že môžem konštatovať,
že spolupráca a komunikácia je aj v oblasti predškolskej výchovy, základných
i umeleckých škôl, umenia, samozrejme
vinohradníckych spolkov, nechýbajú
vzájomné návštevy a poznávacie zájazdy

vštěvníci mohli zúčastnit rytířského turnaje, případně mohli v kádi plné studené
vody pořádně vymáchat nepoctivého
pekaře. Nechyběli ani dětské výtvarné
dílny, které opět báječně připravil tým
z Ostrova Slaný. Díky aplikaci „Slaný
1602“ a prostřednictvím brýlí na virtuální realitu se bylo možné přenést alespoň
na malý okamžik do dávných dob a podívat se, jak vypadalo Slaný v roce 1602.
Aplikace je volně ke stažení na Google
Play, tak neváhejte a stáhněte si ji do
svých mobilních telefonů. Večerní koncertní program zahájili fenomenální The
Boogie Boys z Polska, kteří byli v ČR na
krátkém víkendovém turné. Doufejme,
že jsme je ve Slaném neviděli naposledy,
protože jejich energická show skutečně
stála za to. Poté patřilo podium zpěvačce Báře Basikové a jejímu Basic Bandu.
Ta musela především svést nerovný boj
s českou hokejovou reprezentací, která
ve stejnou chvíli bojovala o finále mistrovství světa. Ustála to se ctí, jak se na
jednu z velkých dam české pop music
sluší a patří. Po Báře Basikové vystoupila
skupina The Silver Spoons, objev roku
2018 v cenách Anděl, která roztancovala
Slaňáky energickým indie rockem. Tečkou na úplný závěr slavností byla ohnivá show řádu Černých rytířů, při které
plály štíty a meče a krutí barbaři dostali
od hrdiných rytířů co proto. Letošní Husitské slavnosti ve Slaném jsou minulostí, tak tedy na viděnou při další akci na
slánském náměstí.
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Zo zápisníka družobných a partnerských vzťahov
seniorov. Všetko je to s podtónom priateľstva, porozumenia a vzťahov, ktoré
spomínaná rieka Morava nikdy neroztrhla.
Predstavitelia oboch miest, primátorka
Anna Mierna a starosta deklarovali vzájomnú spoluprácu, jej rozvíjanie a zintenzívnie na spoločných trojdňových
oslavách, ktoré sa v Uherskom Hradišti
konali od piatku do nedele. Galavečer so
slávnostným koncertom sa konal v sobotu. Pestrý program pre hostí bol vyskladaný prehliadkou zrekonštruovaných priestorov základnej umeleckej
školy, koncertmi, prehliadkou múzea,
zámku, ale i niekoľkohodinovou plavbou po Baťovom kanáli do prístavu Petrov.
Počas troch dní osláv Uherské Hradiště
navštívili tiež viceprimátorka Veronika
Hanzalíková, zamestnanci Mestského
úradu Skalica, poslanci a ďalší hostia.
4. júna vycestovali deti z Materskej školy
Skalica, pracovisko Pri potoku (už piatykrát) do partnerského mesta Uherské
Hradiště. Na mestskom atletickom štadióne Dany Zátopkovej sa celé dopoludnie konali 25. Uherskohradišťské
športové hry detí materských škôl s medzinárodnou účasťou (Česká republika,
Maďarsko, Slovenská republika).
Úvodné slávnostné otvorenie hier a zapálenie ohňa odštartovalo súperenie
nadšených malých športovcov. Tí, pod
dohľadom rozhodcov z atletického klubu, bojovali o medaily v troch disciplí-

nach (hod loptičkou, skok z miesta, beh
na 30 metrov). Preteky si užívalo okrem
športových tímov i početné detské publikum na tribúne. Agáta Paksi získala druhé miesto v behu v konkurencii 60 detí
a 20 materských škôl. Naše deti prišla na
„olympiádu“ povzbudiť viceprimátorka
mesta Veronika Hanzalíková. Celé podujatie sa nieslo v priateľskej atmosfére,
čoho dôkazom boli usmiate tváre detí.
V piatok 14. júna sa 20 detí zo ZŠ Strážnická zúčastnilo poznávacieho výletu do
partnerského mesta Uherské Hradiště.
Celodenná akcia začala prijatím detí na
radnici. Program ďalej pokračoval prehliadkou knižnice, ZŠ UNESCO, pamiatok so sprievodkyňou a návštevou Slo-

váckeho múzea. Riešenie súťažných úloh
počas dňa deťom bezpochyby spestrilo
a obohatilo deň. Primárnym cieľom tejto aktivity bolo priblíženie a spoznanie
partnerského mesta skalickým deťom.

Hodonín

V sobotu 15. júna cestovali deti z DFS
Skaličánek do mesta Hodonín, kde sa
konala prehliadka detských folklórnych súborov. Podujatie nazvané Na
veselú notečku začalo sprievodom
a pokračovalo vystúpeniami jednotlivých súborov na námestí v centre
mesta. Dlhé potlesky divákov a rozžiarené tváre detí boli dôkazom obľúbenosti a podpory folklórneho tanca
v prihraničnom regióne.
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Pozvánky
4. júla 2019 o 17:00
Záhorské múzeum

12. –14. júla 2019
Zlatnícka dolina

Peter Pollák – Vlasta
Peltznerová: Návraty

EXTREM CROSS FESTIVAL
SKALICA 2019

Vernisáž výstavy keramiky,
kresieb, malieb a smaltov

12.7. KOMPAVA BEH ZDRAVIA
2019, štart o 17.00 hod.
13.7. H–TRIATHLON SKALICA
2019, štart o 12.00 hod.
14.7. H–TRIATHLON SKALICA
2019, štart o 11.00 hod.

5. júla o 18:00
jezuitský kostol

Millfield School Chamber Choir
Mládežnícky spevácky zbor
z Veľkej Británie

13. júla o 17:00
futbalový štadión

7. júla 2019 o 17:00
nádvorie Vínotéky u františkánov

MFK Skalica – FC Vysočina
Jihlava

ARTLETO – Kometa je popleta

Prípravný zápas

Rozprávka o popletenej kométe
z tvorby divadla Kejkle
10. júla o 17:00
futbalový štadión

MFK Skalica – SK Líšeň
Prípravný zápas

14. júla 2019 o 17:00
Skalický hájek

ARTLETO – DH Lieskované
Vystúpenie dychovej hudby
Lieskované
z obce Moravské Lieskové

21. júla o 17:00
nádvorie Vínotéky u františkánov

ARTLETO – Červená čiapočka
– Ako vlka rozboleli zuby
Rozprávka o Červenej čiapočke
v podaní Divadla bez opony
28. júla 2019 o 15:00
františkánska záhrada

Zábavné popoludnie
vo františkánskej záhrade
Popoludnie s animáciami, hrami
a súťažami pre deti
4. augusta o 17:00
nádvorie Vínotéky u františkánov

ARTLETO – Princezná na hrášku
Rozprávka pre deti v podaní Divadla Koráb
4. augusta 2019 o 17:00
Skalický hájek

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

Dokázané: Skalická mestská reč je starobylý jazyk!

(tlačová správa)
Vo štvrtok 13. júna sa v divadelnej sále
historického skalického kultúrneho
domu konal slávnostný večer. Príležitosťou bolo vydanie knižky Dejiny skalickej
mestskej reči. Autorka publikácie Prof.
PhDr. Eva Fordinálová, CSc., prináša
základné ucelené informácie s dôrazom
na historickú vážnosť, ktorú skalická
mestská reč svojimi koreňmi vyvoláva.
Knihu zredigovalo a s vlastnou hmotnou
podporou vydalo vydavateľstvo Západoslovenských tlačiarní Skalica. Na realizáciu prispeli Trnavský samosprávny kraj
a Mesto Skalica.

Prítomným v plnej
sále sa prihovorila
primátorka
mesta
Skalica Anna Mierna,
riaditeľka Západoslovenských tlačiarní Skalica Želmíra
Macháčková, riaditeľka Záhorského múzea
Viera
Drahošová
a napokon autorka diela Prof. Eva
Fordinálová. Každá
z dám sa vyznala zo
vzťahu k mestu a jazyku zo svojho uhla
pohľadu. Spestrením bolo vyznanie barda starých Skaličanov a autora
literatúry práve v tomto jazyku
Antona Dinku. Jeho odkaz: „Nehaňbite sa viprávjat po skalicki!“
sa niesol sálou ako neoficiálne
motto tejto udalosti.
Knihu uviedli do života tri generácie Skaličanov a uvádzala sa
skalickými slovami. Večer sprevádzal kultúrny program, ktorý
naplnili svojim interpretačným
umením súbory najmladšej generácie Skaličanov. Predstavili

sa folklórne súbory Zlatnička, Spjevule,
Skaličánek zo Základnej umeleckej školy
Dr. Janka Blaha. Na záver študenti skalického gymnázia F. V. Sasinka odohrali scénku Jak sa vjeci samé do porádku
dali, ktorú špeciálne len pre túto príležitosť napísal ako hosť Stano Bellan.
Rýchle rozobratie pripravených kníh
priamo na mieste je najlepším dôkazom
záujmu Skaličanov nielen o vlastnú históriu, ale predovšetkým o korene svojich
tradícií, svoju identitu a odovzdávanie
tohto príbehu ďalej.
Knihu je možné kúpiť si v Západoslovenských tlačiarňach Skalica na Mallého
ulici 60.
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Šport

Úspech mladých volejbalistiek

Mladšie žiačky zo ZŠ Mallého sa zúčastnili Školských Majstrovstiev Slovenskej
republiky, ktoré sa konali v Poprade

v dňoch 14.6. – 15.6.2019.
Túto účasť získali vyrovnanými výkonmi v regionálnom
kole i v oblastnom finále,
kde skončili na 2. postupovom mieste. Po vzájomných
zápasoch v skupine silných
súperov – Brusna, Svidníka
a Stropkova išli do štvrťfinálového zápasu z nelichotivého 4. miesta. Súpermi im bol
víťaz druhej skupiny, Nové
Zámky. Dievčatá zabojovali a víťazstvom 2:1 postúpili
do finálovej skupiny o 1. – 4.
miesto. Ďalší zápas s Brusnom, tohtoročným Majstrom Slovenska v klubovom minivolejbale, prehrali 0:2. V boji

o 3. miesto sa stretli s tradičným oblastným rivalom, družstvom dievčat zo
Studienky. Chceli konečne zlomiť športovú šťastenu a vyhrať. Zabojovali, zvyšovali svoju výkonnosť a aj za stavu 22:24
v druhom sete vedeli otočiť a výhrou
26:24 získali konečné 3. miesto a vytúženú medailu z Majstrovstiev Slovenska.
Dievčatám patrí poďakovanie za hernú
bojovnosť a vytrvalosť napriek vysokým
teplotám v telocvičniach.
Družstvo mladších žiačok tvorili:
Dagmar Jančová (kapitánka), Anna
Slobodová,
Karolína
Janečková,
Dorothea Javorská, Patrícia Hollá,
v oblastnom finále aj Vanessa Tomečková
a Sofia Žilineková. Ďakujeme dievčatám
za výbornú reprezentáciu školy.

Skaličania majstri sveta
Aj skalickí hokejbalisti sa pričinili k zisku štvrtého titulu majstrov sveta v rade pre Slovensko. Obranca Michal Salajka, útočníci
Milan Rampáček, Jaroslav Martinusík a Miroslav Božik, všetci
hráči HBK Hokejmarket Skalica, sa v dresoch slovenskej hokejbalovej reprezentácie stali MAJSTRAMI SVETA. Gratulujeme!

Olympijský deň
„Dnes máme svoj Olympijský deň, preto čestne sľubujem, že budem športovať
a súťažiť ako najlepšie viem!“
Posledný májový deň sa v MŠ Skalica,
el. pracovisko L. Svobodu, niesol v športovom duchu. Deti si aktívne užívali
svoj prvý Olympijský deň. Počasie nám
od rána neprialo a dážď nás zahnal do
tried, ale my sme sa ako praví športovci
nevzdali a športovali sme v priestoroch
našej MŠ. Po slávnostnom otvorení,
v každej triede, deti zložili olympijský
sľub a OLYMPIÁDA začala. Deti si merali svoje sily zdolávaním rôznych prekážok a plnením úloh. Naša MŠ sa ako
mávnutím čarovného prútika premenila

na veľký olympijský štadión, kde deti
behali, preskakovali a podliezali rôzne
prekážky, hádzali do diaľky i na terč,
skákali... Po absolvovaní všetkých disciplín boli deti
odmenené olympijskou medailou
a diplomom.
Cieľom naplánovaných športových aktivít bolo
u detí podporovať ich radosť
z pohybu, rozvíjať ich základný
pohybový fond,

viesť deti k zdravému športovému zápoleniu, a taktiež vytvoriť u detí pevný
základ celoživotného kladného postoja
k pohybovým aktivitám a športu.
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Deň detí
Mestskí policajti, hasiči, šmýkačky,
trampolíny, sliz, omaľovánky, vystrihovačky, spievanie, tancovanie ...
taký bol Deň detí, ktorého oslavu
pre deti a ich rodičov pripravilo do
františkánskej záhrady Mesto Skalica
v sobotu 1. júna. Počasie vyšlo na jednotku, detí bolo neúrekom, tak verme, že sa v tento deň v záhrade všetci
dobre zabavili.

Indiánsky deň
Po roku sa v Zlatníckej doline opäť
stretli malí indiáni – deti z 18 materských škôl a pracovísk z celého
okresu i niekoľkých obcí mimo neho
a tiež, už tradične, z družobného
Uherského Hradišťa. Celkom takmer
250 detí. Indiánsky deň pripravila
Materská škola Skalica v spolupráci so ZŠ Mallého. Podujatie sa opäť
konalo pri chate Amor, kde malých
indiánov privítala hlavná organizátorka, zástupkyňa riaditeľky MŠ Skalica na pracovisku Pri potoku, Jana
Jurášová a riaditeľka MŠ Skalica Oľga
Luptáková. Prihovorila sa aj riaditeľka MŠ z Uherského Hradišťa Ilona
Močičková. Všetci účastníci podujatia spoločne privítali rozprávkové
postavičky, ktoré sa deťom celý deň
venovali v rámci rôznych súťaží. Tohtoročné podujatie Indiánsky deň bolo
súčasťou celoslovenského projektu
pod názvom Olympijský deň.
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Schaffler Skalica našej Sedmokráske
Bol to obyčajný deň piatok 7. júna 2019.
No v našej Materskej škole Skalica, elokované pracovisko Hurbanova – Sedmokráska bol dňom plným radosti,
vďačnosti, pracovitosti, smiechu a priateľstva.
Pýtate sa prečo?
V tento spočiatku upršaný deň do našej MŠ zavítali manažéri spoločnosti
Schaffler Skalica spolu s generálnym riaditeľom Ing. Jaroslavom Patkom. S ich
príchodom si to aj počasie rozmyslelo,
slniečko sa na nás začalo usmievať a manažéri spoločnosti mohli svoj pracovný
teambuilding naplniť podľa svojho predsavzatia – pomôcť našej materskej škole.
Netrvalo dlho a naše preliezky dostali
nový šat a školský dvor rozjasnili nové
stromčeky. Verte, že aj táto práca im išla
od ruky a bolo úžasné sa na nich pozerať s akou radosťou a elánom skrášľovali
naše ihrisko.
Veľmi milým prekvapením bol spon-

zorský dar v hodnote 2000 €, ktorý nám
odovzdal generálny riaditeľ spoločnosti
Ing. Jaroslav Patka - prekvapenie, ktoré
sme s vďačnosťou prijali, veď taký finančný dar prijímalo naše zariadenie
prvý krát. Využijeme ho opäť na náš
školský dvor, ktorý si pýta niečo nové
pre deti. Aby toho nebolo málo, spoločnosť Schaeffler pripravila pre deti vystúpenie klauna, s ktorým si deti užili veľa
smiechu, zábavy a radosti.
Krásna myšlienka bola, že nás podporili nielen finančne, ale investovali úsilie,
energiu, čas, pomohli svojou prácou
a nasadením. U nás svoju energiu venovali skrášleniu prostredia pre najmenších, zažili neskutočnú radosť detí, ktorá
im bola zároveň poďakovaním.
Veríme, že tento krásny deň zanechal aj
v nich také príjemné pocity, dojmy ako
v nás.
Hedviga Krídlová zást. riad.

Vianoce v lete so Schaffler Skalica
Vianoce v lete? Pre niekoho niečo zvláštne, nepredstaviteľné... Pre nás už reálne. Čaro Vianoc spočíva v stretávaní
priateľov, obdarovávaní darčekmi. Pre
deti je to magický čas čakania na vytúžené prekvapenie a čas splnených prianí.
Schaffler Skalica, spol. s.r.o., sa rozhodla,
že nebude čakať až do zimy, ale obdaruje naše deti už teraz.A práve dňa 7.6.
2019 ,zažili deti v MŠ Skalica, pracovisko L. Svobodu, jedno krásne “vianočné“
dopoludnie plné zábavy, smiechu a radosti. Prišli nás navštíviť manažéri spoločnosti Schaffler Skalica spolu s pánom
riaditeľom Ing. Miroslavom Janotom
s predsavzatím - pomôcť našej materskej
škole. Náš školský dvor obohatili výsadbou nových stromčekov, preliezačky

odeli do nových farieb a odovzdali nám
štedrý sponzorský dar v hodnote 2000 €.
Darček nás veľmi potešil lebo nám pomôže plniť ďalšie detské sny, ku ktorým
patrí zhotovenie novej multifunkčnej
preliezačky na našom školskom dvore.
A to nebolo všetko! Spoločnosť Schaffler
pozvala medzi deti aj Šaša Jara so svojim
úžasným predstavením. Ten si deti hneď
získal a ich smiech sa rozliehal na široko
ďaleko.
Veľmi pekne ďakujeme za krásne letné
„vianočné“ darčeky a za snahu pomáhať
nám nielen finančne, ale aj vlastným úsilím. Veľmi si to vážime.
Bc. Andrea Gaďourková, MŠ Skalica,
elokované pracovisko L. Svobodu
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