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Potešilo nás

Ch

vála vždy poteší.
O
jednu
sa
s vami podelíme. Napísali ju
po návšteve mesta Skalica
„Paterovi“ z Prahy. Ďakujeme,
číta sa to príjemne:
Dobrý den,
ráda bych se s Vámi podělila o nesmírně pozitivní zážitky
z návštěvy Vašeho města - Skalice během posledního srpnového týdne.

D

eň otvorených búd sa konal ôsmykrát, ale premiérovo mu neprialo počasie. Hoci ... možno práve
naopak. Keby bolo príliš teplo, únava z doslova maratónu chôdze a „koštovania“ by sa asi dostavila skôr. Nebola zima, dažďa príliš nebolo, a tak si tých 2401 návštevníkov v 63 búdach určite prišlo
na svoje.

Október bol v znamení úcty k starším
(strana 6)

Po desiatich rokoch sa konali Ľudové misie
(strana 7)

Coby aktivní rodina často
individuálně cestujeme, a to
i směrem do exotických dálav.
Můj otec je původem Slovák,
proto minimálně 1 prázdninový
týden máme vyhrazený pro
poznávání konkrétního regionu na Slovensku. V posledních
letech jsme již procestovali Šariš,
Spiš, Oravu, Kysuce, Gemer, Slovenský ráj. Letos jsme týden
strávili u "Vás", na Záhorí.

4 dny jsme byli ubytování
v centru Skalice a většinu času
strávili zde či v blízkém okolí.
Vaše město nás nadchlo. Nejen
svou historickou hodnotou, ale
zejména stavem, ve kterém se
nyní nachází a "je k dispozici"
turistům. Nešlo přehlédnout
záplavu udržované zeleně,
informační tabule a zrenovované historické objekty. Budova
informačního střediska nás
nadchla (úžasné Jurkovičovo dílo) nejen svou architektonickou
hodnotou, ale samotným vybavením informační kanceláře. Plno
doplněných letáků, jež byly všechny vkusně esteticky sladěné, příjemný personál. Za udržování tradice pečení trdelníku Vám náleží
11 bodů z 10. Zakoupili jsme jich několik ve Vaší prodejně u Františkánů. Obsluhující paní byla úžasná, podala množství informací, provedla nás černou kuchyní a odešli jsme obtěžkáni nejen trdelníky,
ale i několika láhvemi výborného vína. Na to, že je tato prodejna
spravovaná městem (státní správou) je nebývale profesionálně
vedena. Další pochvala se týká správy vašeho koupaliště v Zlatníckej doline. Čisté, s krásnou atmosférou, udržované. Nechci jmenovat vše (a bylo toho hodně.-), co nás ve vašem městě oslovilo, ale
poděkovat Vám za péči, kterou městu věnujete. Je to znát a rádi se
k Vám budeme vracet. Svým profesionálním přístupem nejen převyšujete jiná města na Slovensku, ale jste zcela srovnatelní se špičkově vedeným turistickým odvětvím v Rakousku.
Děkujeme a přejeme stále mnoho elánu

Paterovi z Prahy
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Mesto Skalica s novým hlavným kontrolórom

27

. septembra sa poslanci stretli na ďalšom rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Skalici.
„Najdôležitejším bodom rokovania bola voľba hlavného kontrolóra.
Po tajnej voľbe sa ním stal Ing. Gejza Liska. Myslím si, že voľba prebehla
dôstojne, bez akýchkoľvek pochybení a ostatne aj celé zastupiteľstvo
sa viedlo vo veľmi konštruktívnom duchu. Pevne dúfam, že v obdobnom štýle budú pokračovať rokovania aj ďalších zastupiteľstiev,“ povedal k priebehu rokovania primátor Ľudovít Barát.
V ďalšom pokračovaní programu poslanci vzali na vedomie
Informáciu o pripravenosti tepelných zariadení na vykurovaciu
sezónu 2017/2018, Výročnú správu neziskovej organizácie Štíbor
– Mestské centrum sociálnych služieb Skalica za rok 2016, Prehľad
hospodárenia spoločnosti Správa mestského majetku Skalica za I.
polrok 2017, Správu o plnení investičnej výstavby za I. polrok 2017
a Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Skalica
k 30. júnu 2017. Poslanci sa zaoberali Zoznamom objektov s kultúrno-historickou hodnotou Mesta Skalica, ktorú pripravila komisia pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky
a zmenami a doplnkami Územného plánu Mesta Skalica. Tradičným
bodom rokovania bolo schvaľovanie návrhov na zmluvné prevody
nehnuteľností. Na záver bol schválený návrh na stanovenie termínu
Skalických dní 2018. Konať sa budú 21. až 23. septembra 2018.
Vráťme sa ešte k funkcii hlavného kontrolóra. O čom je jeho

práca? Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom,
ktorý mesto využíva podľa osobitých predpisov, kontrola príjmov,
výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Potiaľ citovanie zákona. A čo o svojej práci hovorí
samotný G. Liska? „Mojím cieľom v spojitosti s výkonom funkcie
hlavného kontrolóra mesta Skalica je zabezpečiť otvorenosť kontrolných činností voči primátorovi aj celému poslaneckému zboru.
Svoju prácu chcem a aj budem vykonávať na čo najvyššej odbornej úrovni, nezávisle od vonkajších vplyvov a v súlade s platnými
zákonmi a predpismi tak, aby to bolo v záujme mesta a jeho obyvateľov. Občanom by som chcel dať do pozornosti informáciu,
že pri vytváraní plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bude
jeden z bodov kontrolnej činnosti „kontrola vykonávaná na základe
podaných návrhov občanov mesta Skalica“, čím bude umožnené
občanom aktívne sa spolupodieľať na kontrolnej činnosti mesta,
čo doteraz nebolo v meste Skalica zaužívané. Občania Skalice uvedenú informáciu budú mať k dispozícii aj na úradnej tabuli mesta.“

Európsky deň jazykov v ZŠ Vajanského v Skalici

M

yšlienka oslavovať a vyzdvihnúť rozmanitosť, dôležitosť a zmysel učenia sa cudzích jazykov vznikla z iniciatívy Rady
Európy v Štrasburgu a oslavuje sa v Európe každoročne už od roku 2001. Milióny ľudí sa svojimi aktivitami podieľajú
na oslavách a podporujú jazykové vzdelávanie, ktoré je v dnešnej dobe nutnosťou.
Učitelia a žiaci ZŠ Vajanského v Skalici sa
každoročne zúčastňujú osláv od roku 2013.
Ani tento rok nemohol byť výnimkou. Ráno
vítali starší žiaci svojich spolužiakov, rodičov,
učiteľov a všetkých prichádzajúcich vo vestibule školy v odevoch, vystihujúcich obyvateľov rozličných krajín. Zdravili prichádzajúcich v rôznych európskych aj neeurópskych
jazykoch. Tento deň si medzi sebou spestrili
rôznymi zábavnými aktivitami, pesničkami,
projektovou prácou, interaktívnymi hrami
a atraktívnymi činnosťami vo všetkých triedach školy. Cieľom bolo pripomenúť si,
aké príjemné a zábavné môže byť učenie zábavné pásmo piesní, básní, prózy, jazy- jekt na tému Európskeho dňa jazykov sa
sa cudzích jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe kolamov, porekadiel i prezentácia projektov s radosťou zapojilo množstvo detí z kažtak potrebné vo všetkých sférach života.
v rôznych európskych jazykoch. Program si dého ročníka, od najmenších prváčikov až
Na rozdiel od minulých ročníkov, sa akti- pripravili žiaci 1. aj 2. stupňa v rámci hodín po deviate ročníky. Kreativita detí všetkých
vít zúčastnili nielen vyučujúci cudzích jazy- cudzích jazykov a na záver dňa ho prezen- prekvapila a nádherné práce sú vystavené
kov, ale všetci učitelia školy, ktorí pripravili tovali svojim spolužiakom i učiteľom v telo- nielen vo vestibule školy, ale aj v ďalších
pre svojich žiakov rôznorodé činnosti podľa cvični školy. Mal veľký úspech a určite sa priestoroch.
záujmu detí. Veľmi príjemnou novinkou stane súčasťou ďalších ročníkov.
Každý odchádzal domov s množstvom
a vyvrcholením osláv tohto ročníka bolo
Do súťaže o najkrajší výtvarný pro- nových zážitkov a vedomím, že výrok
„koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom"
je pravdivý. Už teraz
sa žiaci aj učitelia
tešia na ďalší ročník Európskeho dňa
jazykov, ktorý sa
pokúsime aj v budúcom roku obohatiť
novými nápadmi.
Lenka Patková, ZŠ
Vajanského Skalica
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Úspešný Európsky týždeň mobility

11

. októbra sa v obradnej sieni radnice uskutočnilo
vyhodnotenie a oceňovanie najaktívnejších v rámci
projektu Európsky týždeň mobility. Z rúk primátora si ocenenie prevzali zástupcovia predškolských, školských a sociálnych
zariadení, ktoré boli v rámci týždňa mimoriadne aktívne.
„Európsky týždeň mobility sa konal prvýkrát v roku 2002. S myšlienkou prišla Európska únia. V tomto roku sa do programu zapojilo
2526 obcí a miest po celej Európe, pričom na Slovensku ich bolo 49.
Skalica sa prezentovala prvýkrát. Chceli sme obyvateľom priniesť
niečo nové, niečo, čo tu ešte nebolo, nový koncept. Veľa organizácií, ktoré sme oslovili, sa do programu zapojilo. Vytvorili vlastné
aktivity alebo podporili aktivity mesta. Program sa začal nočným
behom, do ktorého sa zapojilo takmer sto bežcov. Bol to dobrý štart
celého týždňa. Počas nasledujúcich dní sa rozbehli ďalšie aktivity
na viacerých miestach. Bol to napríklad Maľovaný chodník, kde
sa zapojili materské školy, chránená dielňa Mikádo i Zelený dom.
Seniori sa vybrali na vychádzky aj v spolupráci so zdravotníckou
školou. Materská škola v spolupráci s mestskou políciou pripravila
aktivitu zameranú na dopravnú výchovu, niektoré pracoviská MŠ

Skalica a ZŠ Strážnická sa zapojili do kolobežkiády. ZŠ Štvorlístok
prišla s nápadom pešobusu. Celkovo sa počas Európskeho týždňa
mobility vytvorilo 25 aktivít, do ktorých sa zapojilo okolo 1300 ľudí,
malých i veľkých,“ informovala nás o aktivitách Európskeho týždňa
mobility Lenka Nogová, koordinátorka projektu v Skalici, pracovníčka oddelenia výstavby MsÚ Skalica.

A máme aj čerešničku na torte. Odborná komisia po posúdení
aktivít 20 súťažiacich slovenských miest rozhodla, že naše mesto
bolo najlepšie v kategórii Aktívna samospráva. Na slávnostnom
vyhodnotení, ktoré sa 25. októbra konalo v priestoroch trnavskej
radnice, si toto ocenenie prevzal primátor Ľudovít Barát.
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Nová kniha Jozefa Špačka

N

a pultoch kníhkupectiev sa onedlho
objaví kniha skalického rodáka,
pedagóga vo výslužbe, literárneho publicistu a prozaika Jozefa Špačka. Vo svojom
najnovšom prozaickom súbore Pascalov
tieň sa predstavuje s príbehmi, v centre ktorých sú v prvej časti knihy takmer
výhradne mužskí hrdinovia z učiteľského
prostredia, zápoliaci s rôznorodými problémami a ťažkosťami, prameniacimi v ich nie
vždy usporiadanom súkromnom živote.
Tieto situácie na nich doliehajú s až fatálnou ťažobou (Kentaur, Prestupná stanica,
Ťažká diagnóza, Pascalov tieň). Do ich osudov zasahuje neraz tajomnosť či nečakaná
zápletka až detektívneho rázu, autor sa
nevyhýba ani humoru či irónii, uplatňovaných na pozadí svojráznej krajiny Záhoria
s dominujúcim obrazom autorovej rodnej
Skalice a jej írečitých obyvateľov. Hrdinovia sú pomerne hlboko zakorenení v tomto
kúte Slovenska, ktorý akoby v sebe skrýval

tajomný magnetizmus nie vždy pochopiteľnej či vysvetliteľnej sily (Stevenson
na Záhorí, Žltý venček s bielou stuhou).
V druhej časti súboru zobrazuje v dvoch
novelách hrdinov s umeleckými sklonmi
(básnika a fotografa), ktorí sa okrem tvorivých problémov dostávajú do rôznych
náročných vzťahových peripetií, vrátane ľúbostných trojuholníkov (Plachá
vášeň, Koho kopú múzy?). V tejto časti
nájde čitateľ i lyrické pasáže a nápadité
erotické situácie, v ktorých sa postavy
ocitajú náhodne i nenáhodne, ako aj
odkazy na rôzne literárne i neliterárne
súvislosti a väzby. Autor v tejto knihe
tematicky i jazykovo výrazne prehlbuje
svoje doterajšie osvedčené umelecké
postupy, súvisiace najmä s metódou psychologického realizmu. Kniha je určená
pre každého čitateľa, ktorého oslovuje
literatúra o rodnom kraji a ľuďoch, ktorí
tu žijú svoje nekaždodenné príbehy.

Cena Vojtecha Zamarovského

V

o štvrtok 5. októbra sa v obradnej sieni radnice uskutočnilo
prijatie českých a slovenských spisovateľov literatúry faktu.
Primátor Ľudovít Barát ich privítal v Skalici a krátko im porozprával o jej minulosti i prítomnosti. Spisovatelia sa potom zapísali
do Pamätnej knihy mesta Skalica. Ich prítomnosť v našom meste
nebola náhodná. Bolo to pri príležitosti odovzdávania Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2017, ktorú udeľuje Klub spisovateľov
literatúry faktu, člen Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v podvečer vo veľkej sále Domu kultúry. Z rúk predsedu klubu Jozefa Leikerta a primátora Skalice si ceny prevzali Jaroslav Čvančara a Pavol Dinka.
Jaroslav Čvančara je český pedagóg, historik, spisovateľ, publicista a hudobník. Vo svojej bádateľskej činnosti sa zameriava najmä
na históriu druhej svetovej vojny a predovšetkým na problematiku
atentátu na Reinharda Heydricha. Pavol Dinka, skalický rodák, je
známy slovenský spisovateľ a publicista. Ocenenie získal predovšetkým za reprezentačnú knihu Skalické búdy. V rámci kultúrneho
obohatenia slávnostného večera sa predstavili členovia Moyzesovho kvarteta, komorného súboru mesta Skalica.

Spisovateľov, a medzi nimi P. Dinku, privítal primátor na radnici.

Primátor odovzdáva cenu Jaroslavovi Čvančarovi.
Mesto Skalica ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie mesta Skalica oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v súlade s ustanovením § 22a § 31 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) sa prerokovanie
Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2017
uskutoční v čase od 20.10.2017 do 20.11.2017.
Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční
dňa 8.11.2017 o 16.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Skalici.
Návrh územnoplánovacej dokumentácie je uložený na Mestskom
úrade v Skalici, oddelení výstavby a rozvoja mesta a je taktiež
zverejnený na internetovej stránke mesta Skalica www.skalica.sk
(sekcia : územný plán)
Záujemcovia môžu do návrhu územnoplánovacej dokumentácie
nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nej
najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.
Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne,
najneskôr do 20.11.2017 na Mestský úrad v Skalici.
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Z matriky

POZVÁNKA

Festival Hudba v Meste

V

novembri sa v Skalici uskutoční ďalší ročník medzinárodného festivalu Hudba v Meste
2017. Cyklus koncertov a festivalov s týmto názvom založil v roku 2002 známy bluesový
hudobník Ľuboš Beňa.
V spolupráci s mestom Skalica už 16 rokov pozýva ocenenia. V roku 2014 si odniesol ocenenie Blues
na Záhorie vynikajúcich hudobníkov a kapely nielen Music Awards v kategóriách „Najlepšia kapela
z Európy, ale aj zo zámoria. Tohtoročný festival bude roka“ a „Album roka“ a o niekoľko rokov neskôr
dvojdňový a uskutoční sa v piatok a sobotu 10. a 11. dostal výročnú cenu The Albert King Award ako
novembra v priestoroch reštaurácie Srdiečko v Ska- „Najlepší gitarista“ za rok 2008 a v súťaži Internalici, so začiatkom vždy od 19. hodiny.
tional Blues Competition získal spolu so svojou
V piatok je pre návštevníkov festivalu kapelou Trampled Under Foot zasa titul „Najlepšia
pripravená špeciálna párty, v podobe kapela roka“. Nenechajte si ujsť tento jedinečný
hudobnej oslavy 50. narodenín hlavného víkend plný dobrej hudby a zábavy v Skalici.

organizátora, bluesmana Ľuboša Beňu.

Jubilant si pozval ako hostí množstvo hudobníkov, s ktorými hrával v minulosti v skupine Trdelník Band a s ktorými účinkuje v súčasnosti. Medzi
nimi nebudú chýbať Bonzo Radványi, Miro Buzrla,
Paľo Hrnčirík, Vlado Čech, Mira Maděřič, Laja
Čambala, kapela Velká Svačina a mnoho ďalších.
Ku gratulantom sa pridá aj kapela Kiero Grande,
čerstvý víťaz celoslovenskej súťažnej prehliadky
bluesových kapiel Slovakian Blues Challenge
2017, ktorá svojim dynamickým bluesrockom
obohatí program piatkového večera.
A sobota? To bude naozaj divoká jazda. O jedinečnú show sa postará jedna z najlepších rock´n´rolových kapiel Hot Chickens z Francúzska,
na čele so spevákom a kontrabasistom Herve
Loisonom. Hot Chickens vystupujú na tých najprestížnejších európskych hudobných festivaloch
a hrali dokonca aj v americkom Las Vegas. Ďalšou
čerešničkou na hudobnej torte tohtoročného festivalu Hudba v Meste bude rodák z Kansas City,
mladý americký bluesový gitarista a spevák Nick
Schnebelen so svojim bandom. O tom, že naozaj
vie hrať to pravé blues, svedčia jeho prestížne

21. septembra
- 20. októbra
NARODENÍ

Michael Blaha
Emma Jánošíková
Lukáš Záhorák
Leoš Haršany
Laura Bučková
Laura Kucharičová
Katarína Bodnárová

∏
SOBÁŠE

Pavlína Šmidová
a Jozef Hertl
Lenka Fábryová
a Ľubomír Jurkovič
Petra Zemánková
a Andrei Hoško
Zuzana Krakovská
a Dušan Baránek
Ing. Tatiana Leová
a Peter Olejník
Kristína Voglová
a Peter Hasák
Katarína Nemčovská
a Bc. Radoslav Brisuda
Dita Jakubcová
a Dušan Pláňovský
Lucia Pagáčová
a Martin Přikryl
Lucia Kubíková
a Adrián Mikula

∏
ÚMRTIA

POZVÁNKY

6. 11. , 11.00, Námestie slobody
PIETNY AKT, spomienkové podujatie k 99. výročiu príchodu
Dočasnej vlády.
7. 11., 16.00, Mestská knižnica Skalica
EURÓPA V OHROZENÍ, uvedenie knihy J. Vlčeja Európa v ohrození a beseda na danú tému.

10.11., 11.00, Pomník padlých na Potočnej ulici
PIETNY AKT, spomienkové podujatie k 99. výročiu ukončenia 1.
Svetovej vojny.
10-11.11., 19.00, Reštaurácia Srdiečko
FESTIVAL HUDBA V MESTE 2017
11. 11. začiatok od 11.11, Kaviareň Piazza Doro (Pod lampou)
SVÄTOMARTINSKÉ OTVÁRANIE MLADÝCH VÍN
15. 11., 18.00, aula Gymnázia F.V. Sasinka Skalica
Divadelné pásmo LEKCIA Z TVORIVOSTI k 355. výročiu založenia školy.
16. 11., 11.00
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA k 355. výročiu založenia Gymnázia
F.V. Sasinka Skalica, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského.

MUDr. Irena Šobáňová (80)
Anna Karasová (65)
Štefan Majtán (82)
Anna Brdečková (88)
Emília Helísková (64)
Mária Kosová (95)
Júlia Hladká (89)
Agneša Valachovičová (85)
Ervín Snopek (77)
Jitka Petržalová (78)

21. 11., 19.30, Dom kultúry
ONE MAN SHOW
Miroslav Donutil... Treba viac
slov? Veď, kto by tohto vynikajúceho herca a skvelého rozprávača nepoznal? Obľúbený český
herec sa predstaví vo svojom novom programe a svojimi príhodami a ich geniálnym podaním Vás dokáže rozosmiať, fantasticky
zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať! Nenechajte si ujsť novú
show aktuálne najlepšieho českého rozprávača a zabávača!
23. 11., 17.00, Kino Sloboda
PUTOVANIE SKALICKOU HISTÓRIOU
Predposledný diel cyklu, ktorý je venovaný 800. výročiu prvej
písomnej zmienky o Skalici s podtitulom "Športový život v Skalici".
24. 11., 18.00, Dom kultúry
SVÄTENIE MLADÝCH VÍN A KATARÍNSKA OCHUTNÁVKA
Tradičné stretnutie vinárov pri príležitosti posvätenia mladého vína.
30. 11., 17.00, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského
KONCERT VÁŽNEJ HUDBY
Účinkujú: prof. Ján Michalko (organ) a prof. Boris Lenko (akordeón).
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Október – mesiac úcty k starším

U

ž tradične sa počas októbra uskutočnilo viacero podujatí, pri ktorých sa spomínal prívlastok úcta k starším.
Zasadalo predsedníctvo Jednoty dôchodcov
V rámci mesiaca úcty k starším sa každý rok v Skalici koná tradičné podujatie - zasadnutie predsedníctva okresnej organizácie Jednoty dôchodcov. V mestskom centre sociálnych služieb sa
uskutočnilo v pondelok 2. októbra. V úvode podujatia sa s krátkym
programom predstavili deti Materskej školy Skalica, pracoviska
Pri potoku. Účastníkov privítal predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Ľubomír Bollo a prihovoril sa aj primátor Skalice
Ľudovít Barát. Obaja odovzdali za dlhoročnú prácu v miestnych
organizáciách Jednoty dôchodcov okresu Skalica ocenenie viacerým seniorom z okresu Skalica. Podujatia sa zúčastnili i viceprimátor
Peter Pagáč a čestný predseda okresnej organizácie Jozef Morbacher.
Jubilanti Klubu dôchodcov
17. októbra predsedníčka Klubu dôchodcov
Anna Hurbanová privítala v spoločenských priestoroch Štíbora na tradičnom podujatí v rámci mes
iaca úcty k starším - stretnutia jubilantov, primátora
Ľudovíta Baráta s manželkou a viceprimátora Petra
Pagáča. Primátor zagratuloval tohtoročným jubilantom, ktorí sa zároveň zapísali do pamätnej knihy
klubu. Po oficiálnej časti sa začala zábava s dobrou
hudbou, o čo sa ako vždy postaral tiež člen klubu
Marián Mikúš.
Prijatie najstarších jubilantov
Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
MsÚ Skalica a Mestské centrum sociálnych služieb
pre seniorov jubilantov 80, 85, 90 a viacročných pripravilo 4. októbra každoročné prijatie. Tentoraz sa
však kvôli mimoriadnemu počtu (vyše 130) uskutočnilo vo veľkej sále Domu kultúry. Pozvaných hostí vítali prednosta
úradu Anton Bobrík a predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie Alexander Tóth. V príhovore jubilantom primátor
poďakoval za ich dlhoročnú prácu pre mesto Skalica v uplynulých
desaťročiach a poprial im veľa zdravia a radosť zo svojich blízkych.
Za jubilantov sa za pozvanie poďakoval Ferdinand Liščák. Najstaršou jubilantkou, ktorá sa prijatia zúčastnila, a zároveň najstaršou
občiankou nášho mesta bola 97 ročná Mária Bíliková. Jubilantom
prišli predstaviť niekoľko choreografií členovia detského folklórneho súboru Skaličánek pri ZUŠ dr. Janka Blaha.

Jubilanti Jednoty dôchodcov
Tradičné podujatie pripravila aj skalická Jednota dôchodcov.
V Dome kultúry sa 10. októbra zišli jubilanti, ale i ďalší členovia Jednoty. Predsedníčka Hana Hošková privítala okrem seniorov aj hostí primátora Skalice Ľudovíta Baráta a podpredsedu Trnavského kraja
Zdenka Čambala, viceprimátora Petra Pagáča a poslancov MsZ
Skalica Stanislava Chovanca a Alexandra Tótha. V rámci kultúrneho
programu sa predstavila tanečná skupina Taxis ZUŠ dr. Janka Blaha
v Skalici, prednesom básne členka Jednoty Viera Černá a spevom
Mária Marťanová.
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Ľudové misie 2017

S

lávnostnou koncelebrovanou sv. omšou v nedeľu 8. októbra
vo farskom kostole sv. Michala, sviatostným požehnaním,
spevom hymnu Te Deum a požehnaním misijného kríža, na ktorom
bol zaznamenaný už aj rok tohtoročných misií, boli ukončené
ľudové misie vo farnosti Skalica, ktoré sa konali po desiatich rokoch,
od 30. septembra do 8. októbra 2017. Do farnosti zavítali na tieto
dni pátri misionári, vincentíni z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de
Paul, ktorých poslanie je vyjadrené heslom hlásať Evanjelium chudobným, ku ktorým patril i bohoslovec Janko Havlík, ktorý v Skalici
27. decembra 1965 ukončil svoj mučenícky život. Niekoľkí misionári
pod vedením P. Ondreja Skočíka, CM sa počas celého týždňa venovali deťom, mládeži, dospelým, mužom, ženám, manželom, rodinám i starým a chorým, počas sv. omší, príhovorov, pastoračných
návštev mestského úradu, škôl, verejných miest, filiálnych obcí,
dostatočný priestor bol vytvorený pre možnosť sv. spovede. Konali
sa spoločné modlitby, adorácie, prednášky, stretnutia. Počas týchto
misií bola v nedeľu 1. októbra slávená aj slávnostná hodová sv. omša
na oslavu patróna farnosti sv. Michala archanjela. Počas tematických kázní sa misionári venovali základným otázkam kresťanského
života, ako hriech, obrátenie, Eucharistia, Ježiš darca života, Milosrdenstvo, Modlitba, Láska a ďalšie. Ako sa na záver vyjadril dekan
skalickej farnosti vdp. Roman Stachovič, i keby sa i len jediný človek
obrátil k hlbšiemu kresťanskému životu, misie vo farnosti neboli
zbytočné. Ale vyslovil svoju nádej, že tých, ktorí si dali predsavzatie

MAX run 2017

15

. októbra bolo pri zábavno-obchodnom centre MAX rušnejšie ako obvykle. Dôvodom bol prvý ročník
charitatívneho podujatia MAX run 2017. Čo bolo hlavnou
myšlienkou podujatia? Prepojenie zdravých a hendikepovaných ľudí, mladých i starých a to všetko prostredníctvom
pohybu. Účastníci si mohli vybrať trať podľa svojho veku,
resp. schopností. Niektorí beh zobrali rekreačne, iní súťažili
a neboli všetci iba zo Skalice. Celkom sa na štart postavilo
144 dospelých a 53 detí. Odštartoval ich primátor Ľudovít
Barát.
Spomínaná hlavná myšlienka bola ešte povýšená o charitatívny rozmer. Počas podujatia sa podarilo vyzbierať
sumu takmer 1200 eur, ktorá pomôže k zakúpeniu špeciálneho vozíka pre hendikepovanú Kristínku Hertlovú. Okrem
toho ako prekvapenie pre Kristínku bol pripravený nový
notebook do školy a tiež ponuka vymaľovania jej domu
od sponzorov.

prehĺbiť svoj kresťanský život je viac. Tiež sa s pozitívnym ohlasom
u prítomných stretlo oznámenie, že po roku sa uskutoční duchovná
obnova, kedy sa misionári do farnosti na niekoľko dní opäť vrátia.
Všetci tí, ktorí prijali pozvanie k účasti na misiách, mali možnosť
načerpať novú posilu pre svoj každodenný duchovný život (www.
vincentini.sk – tu nájdete aj množstvo fotografií).
Pripomeňme, že v rámci programu sa s misionármi a skalickým
dekanom Romanom Stachovičom 2. októbra na radnici stretol s primátor Ľudovít Barát. Primátor hostí informoval o veľmi dobrých
vzťahoch radnice a rímsko-katolíckou, ale i evanjelickou cirkevnou
obcou v Skalici.

MAX run 2017 spojil zdravých a hendikepovaných,
upevnil myšlienku zdravého životného štýlu a najmä
priniesol veľký charitatívny rozmer. A to sa cení.

V

Reprezentovali nás

uplynulých týždňoch nás vo svete reprezentovali
folklórny súbor Skaličan a dychová hudba Skaličané.
Folkloristi prezentovali naše piesne a tance na 12. ročníku
medzinárodného folklórneho festivalu na Cypre. Dychovka sa
zúčastnila zájazdu za morom v USA. Rozšírené reportáže a viac
fotografií prinesieme o mesiac.

DH Skaličané v Chicagu

FS Skaličan na Cypre
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KRÁTKE SPRÁVY
Výstava o A. Dubčekovi
3. októbra sa v malej sále Domu kultúry uskutočnilo podujatie
pod názvom Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan.
O jeho živote a politickom pôsobení porozprávali Prof. Ivan Laluha,
Pavol Pollák a Jozef Škultéty. Predstavili výstavu, ktorú pripravili v 90-tych rokoch, a ktorá už prešla takmer všetkými krajinami
Európy. Uviedli aj novú knihu o Alexandrovi Dubčekovi, ktorú vydali
iba nedávno pod názvom Tak sme ho poznali. V tento deň bolo síce
pomerne nepriaznivé počasie, ale napriek tomu je veľmi smutné,
že na podujatie o jednej z najvýraznejších osobností novodobých
dejín Slovenska a Československa prišlo iba niekoľko ľudí.
Prijatie seniorov z Uherského Hradišťa
6. októbra Skalicu navštívil
zájazd seniorov z nášho družobného mesta Uherské Hradište.
Bol zorganizovaný v rámci plánovaných družobných vzťahov.
Na pôde radnice hostí privítal
prednosta mestského úradu
Anton Bobrík. Seniori spoza
rieky Moravy si potom prezreli
niekoľko pamätihodností.

Pripomenuli si „Rampu“
Pred úvodom zápasu HK Skalica s HK 20 Orange 22. októbra
si kvetmi na ľade a potleskom
prítomní uctili pamiatku talentovaného hokejistu Richarda Rampáčka, ktorý tragicky zahynul 23.
októbra 2002. Nasledujúci deň,
v deň 15. výročia jeho náhleho
odchodu, mu tieto kvety položili v Kopčanoch na jeho hrob
zástupcovia klubu a fanklubu.

Vynovené priestory Štíbora
17. októbra sa v Mestskom centre sociálnych služieb - Štíbore
stretol primátor Ľudovít Barát, viceprimátor Peter Pagáč a pracovníčky
oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva a Mestského centra
sociálnych služieb. Prezreli si výsledky ďalšej fázy rekonštrukcie priestorov Štíbora, ktoré sa tu uskutočnili v predchádzajúcich týždňoch.
Uctili sme si výročie vzniku ČSR
27. októbra privítal na pôde radnice viceprimátor Peter Pagáč
predstaviteľov samospráv z oboch brehov rieky Moravy, ktorí
absolvovali tradičnú cestu po pamätných miestach moravsko-slovenského pomedzia. Výročie vzniku ČSR si uctili položením vencov
k pamätníku dr. Pavla Blaha v areáli fakultnej nemocnice.
V Slanom za športovou spoluprácou
Viceprimátor Peter Pagáč navštívil partnerské mesto Slaný. Hlavnou témou jeho rokovaní bola spolupráca v oblasti mládežníckeho
športu. Rokovaní sa zúčastnili tiež Peter Kazinota, za MHKM, Peter
Bartoš a Luboš Lím za MFK a Lukáš Slavík za hokejbal. Slovami viceprimátora: „Spolu sme prešli všetky športoviská a stretli sa s vedúcimi funkcionármi hokeja i futbalu v Slanom. Sme podobné mestá
a tak som rád, že si všetci "padli do oka" a dohodla sa spolupráca
formou vzájomných turnajov, sústredení a spoločných hokejových
i futbalových letných škôl našich mladých športovcov. V týchto
aktivitách plánujeme pokračovať samozrejme aj v iných športoch,
nakoľko všetci vieme, koľko šikovných športovcov aj v iných disciplínach máme v Skalici.“

Jubileum Uherského Hradišťa
15. októbra si naše slovácke družobné mesto Uherské Hradište pripomenulo 760 rokov svojho založenia. Na slávnostnom podujatí pri
tejto príležitosti mesto Skalica zastupoval viceprimátor Peter Pagáč,
starostovi Stanislavovi Blahovi zablahoželal k jubileu a odovzdal za
mesto Skalica obraz.

Carpet Cabinet na BJD
Slovensko-česká skupina Carpet Cabinet sa 21. októbra predstavila na najvýznamnejšom a prestížnom jazzovom podujatí u nás –
Bratislavských jazzových dňoch na pódiu mladých talentov (21.10.).
Carpet Cabinet vznikol v Skalici a dnes v ňom pôsobia muzikanti
zo Skalice, Brna a okolia i Prahy. Z pôvodnej zostavy v kapele ostali
Matej Minďáš (vľavo, gitara, vocodér) a Matej Štefík (vpravo, bicie).
Čerstvou správou je, že kapela vyhrala v rámci mládežníckeho
pódia hlasovanie a získala pre Skalicu historickú účasť ako headliner
na budúcoročných Bratislavských jazzových dňoch.

Nová dráha pre atlétov
27. októbra v športovom areáli ZŠ Vajanského prestrihli slávnostne pásku nového trojdráhového bežeckého oválu primátor
Ľudovít Barát, riaditeľ školy Vladimír Šenk a vedúca odboru školstva
a športu Terézia Lang.
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O Expozícii kníhtlače

P

očas Skalických dní bola na Škarniclovej ulici v Skalici slávnostne otvorená nová Expozícia kníhtlače. S jej tvorcami sme
sa porozprávali krátko o histórii kníhtlače v Skalici a predovšetkým
o tom, ako vznikol nápad expozíciu vytvoriť a ako bol realizovaný.
Najprv si krátko povedzme o Škarniclovej kníhtlačiarni.
Peter Brezina – historik
Je to najstaršia nepretržite pôsobiaca tlačiareň na území Slovenska. V roku 1662 ju založili jezuiti, v roku 1760 ju prevzali Škarniclovci
a koncom 19. storočia Teslíkovci. Veľký význam zohrala v kultúrno-národnom procese. Vychádzali tu prvé slovenské učebnice, prvotiny mnohých slovenských spisovateľov, časopisy, noviny a knihy.
S myšlienkou vytvoriť expozíciu kníhtlače prišiel jej bývalý riaditeľ Peter Macháček, keď sa zo starej budovy tlačiarne technológia
začiatkom 80. rokov presťahovala do novej budovy.
Peter Macháček – bývalý riaditeľ Západoslovenských tlačiarní
Skalica
Začali sme našu bývalú tlačiareň rekonštruovať, vymenili
sme skoro celú strechu. Museli sme to však zastaviť, lebo sa tieto
práce robili načierno. Tak som tie stroje, ktoré som mal pripravené
do expozície, rozdal. Nahnevaný, že mi to nedovolili. Potom sa mi to
v hlave uležalo, zase som stroje zháňal a zhromažďoval a dúfal som,
že sa mi to podarí. Potom prišla privatizácia, niektoré stroje som
zase požičal, mnohé sa mi nevrátili a ťahalo sa to roky. Ale napokon
sa dielo podarilo. Myšlienka po dlhej dobe dozrela až k realizácii,
ktorá sa podarila v tomto roku.
Želmíra Macháčková – riaditeľka Západoslovenských tlačiarní
Skalica, realizátorka
Rozbehlo sa to v roku 2012, kedy otec a pán Brezina boli
na meste s myšlienkou vytvorenia expozície. Budova vtedy nepatrila mestu, ale podarilo sa ju pre mesto kúpiť. Začali sa tu inštalovať
všetky stroje, ale päť rokov neboli financie na realizáciu expozície.
Pomohla to rozhýbať vedúca turistickej informačnej kancelárie
pani Medňanská po návrate z materskej dovolenky. Bola veľmi
nápomocná v rámci komunikácie s mestom. Intenzívnou prácou asi
od mája sme expozíciu zrealizovali a na Skalické dni bola otvorená.
Čo všetko môžu návštevníci expozície vidieť?
Martin Macháček - Západoslovenské tlačiarne Skalica
Sú tu zachránené staré stroje od ručnej sadzby, strojovú sadzbu,
rôzne tlačové stroje, knihárske stroje, rezačky, zlatičky, perforovačky
atď.
Skalická Expozícia kníhtlače v historickej budove je nesporne
unikátna. Ukazuje náročnú cestu vývoja kníhtlače naprieč stáro
čiami. Určite si zaslúži pozornosť Skaličanov, ale nesporne bude veľkým lákadlom aj pre návštevníkov mesta a turistov. Bude to zrejme
jedno z najnavštevovanejších miest v turistickej sezóne roku 2018.

Skalica V obraze
Chcete byť informovaní o dianí v meste Skalica? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie zo Skalice vo vašom smartfóne i počítači?
Stiahnite si ZDARMA novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE v Google
play alebo App Store. Aplikácia vám prináša prehľad aktualít z webu
nášho mesta, upozorní vás na novo vložené udalosti a oznamy, dozviete sa včas o organizovaných akciách, môžete si pozrieť fotografie
alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli. Odkazy na stiahnutie
aplikácie nájdete na webovej stránke mesta Skalica.
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ŠPORT
Hokejisti stále na špici

S

kalickým hokejistom sa darilo aj v októbri (do uzávierky).
Odohrali sedem zápasov (do 25. októbra) s bilanciou šesť
výhier a iba jedna prehra s lídrom súťaže Prešovom na jeho ľade.
HK Skalica – Nové Zámky B 7:0 (2:0, 3:0, 2:0 - 13. Okoličány /Jarolín,
Jurák/, 15. Vaškovič /Škápik/, 28. Vaškovič, 30. Kučera /Janáč/, 31. Vereš
/Hujsa, Škápik/, 55. Okoličány /Jurák, Mikéska/, 59. Jarolín /Jurák/
HK Skalica – Dubnica 3:1 (2:0, 1:1, 0:0 - 6. Jurák /Jarolín, Sloboda/,
12. Janáč /Škápik/, 25. Hluch /Kučera, Dvonč/)
Trnava – Skalica 2:3 (2:1, 0:1, 0:1 - 5. Hujsa /Vaškovič, Škápik/39.
Mikéska /Jurák, Jarolín/, 60. Vaškovič /Hujsa, Janík/
Prešov – Skalica 5:1 (1:0, 3:0, 1:1 - 56. Vaškovič /Škápik, Knyazev/)
HK Skalica – Michalovce 4:3 (1:2, 2:1, 1:0 - 7. Vaškovič /Hujsa,
Janík/, 31. Mikéska /Jurák, Jarolín/, 39. Hujsa /Škápik/, 47. Janáč /
Straka, Pavešic/)
Považská Bystrica – Skalica 1:4 (0:2, 1:0, 0:2 – 4. Hujsa /Škápik, Vaškovič/, 5. Kučera /Pavešic/, 42. Kotzman /Janáč, Kučera/, 58. Hujsa /Jurák/)

HK Skalica – HK Orange 20 4:2 (1:2, 1:0, 2:0 – 7. Sloboda /Mikéska,
Hujsa/, 29. Jarolín /Škápik, Vaškovič/, 58. Janáč /Kotzman, Kučera/,
60. Jarolín /Vaškovič, Škápik/
Program: 3.11. Nové Zámky – Skalica, 8.11. Dubnica – Skalica, 10.11.
Skalica Trnava, 12.11. Skalica Prešov, 15.11. Michalovce – Skalica,
17.11. Skalica – Považská Bystrica, 22.11. Spišská Nová Ves – Skalica, 24.11. Skalica – HC Bratislava, 29.11. Topoľčany – Skalica, 1.12.
Skalica – Nové Zámky, 6.12. Skalica – Dubnica

Baseballisti opäť vicemajstri Slovenska

B

aseballová sezóna 2017 bola ukončená Majstrovstvami Slovenska
v kategórii U12 záverečným turnajom
v Trnave. Na tento turnaj sa nahlásilo päť
tímov, aby počas víkendu 30.9.-1.10. systémom každý s každým odohrali svoje zápasy
a podľa toho sa určil majster Slovenska. Skalica Outmen na tento turnaj išla s veľkými
ambíciami, mala skúsený tím a všetci očakávali jasné víťazstvo. Prvý deň turnaja odohrala Skalica dva zápasy. Náš zápas s Bratislavou Apollo skončil pre nás výsledkom 20-6
a druhý sobotňajší zápas s tímom Trnava
Angels B výsledkom 22-3 tiež pre nás.
Výborný úvodný hrací deň naznačoval, že
všetko pôjde hladko.
V nedeľu Skalica nastúpila proti tímu
Trnava Panthers. Tento tím je dievčenským
tímom a podľa toho vyzerala aj ich hra.
Napokon sme však vyhrali 13:3. Po ani nie
30-minútovej pauze nasledovalo finále.
Finále bolo jasné už od začiatku. Hrali sme
s tímom Trnava Angels A. Vzájomné zápasy
v sezóne jednoznačne hovorili pre nás.
Za celý rok 2017 sme s nimi prehrali len

dvakrát a vyhrali sedemkrát. Úvod bol
vyrovnaný, na oboch stranách výborní nadhadzovači priniesli nulové prvé inningy.
V druhom inningu sme sa ujali vedenia
2-0. Tretí inning bol z našej strany veľmi zlý.
Naši hráči nepodržali nášho najlepšieho
nadhadzovača a piatimi chybami v obrane
súper získal 6 bodov. Tento moment zohral podstatnú úlohu v ďalšom priebehu.

Na konci zápasu súper pridal ešte ďalších
5 bodov. V dohrávke zápasu sme mali ešte
iskričku nádeje, ale získali sme len jeden
bod. Konečným výsledkom 3:11 sme prehrali tretie finále po sebe, a tak sme sa znovu
stali „iba“ vicemajstrami Slovenska. Tretí raz.
Škoda, možno na budúci rok.
Radovan Nespala, tréner

Ján Volko na ZŠ Vajanského

P

re atlétov na ZŠ Vajanského v Skalici bol štvrtok 5. októbra malým sviatkom. Zavítal medzi nich talentovaný a už
úspešný slovenský atlét Ján Volko a jeho trénerka Naďa Bendová.
Bola to odmena za prvenstvo vo finále detskej štafetovej ligy, ktoré
dievčatá zo Skalice a Brezovej pod Bradlom, štartujúce za skalický
klub, získali v septembri v Dubnici (Adriana Ravasová, Nina Flajžíková, Adriana Vašková a Lucia Palanská).
Hostia sa s mladými atlétmi najprv porozprávali v telocvični.
A museli sa poriadne obracať, pretože deti si vymýšľali všakovaké
otázky. Nasledovala autogramiáda a potom všetci spoločne slávnostne otvorili novú atletickú dráhu v areáli školy. Mladí atléti si najprv s Volkom zabehli jedno kolo a potom sa s ním rozcvičili na futbalovom ihrisku.

Iba 21 ročný Ján Volko v tomto roku získal striebro na halových
majstrovstvách Európy v behu na 60 metrov. Stal sa majstrom
Európy v atletike do 23 rokov na 200 metrov a obsadil tu i druhé
miesto v behu na 100 metrov.
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Búlikove úspešné zakončenie náročného víkendu

Z

áverečné podujatie Majstrovstiev SR a ČR v cestných pretekoch motocyklov sa odohralo na domácom okruhu Slovakia
Ring. 11-ročný Michal Búlik, ktorý inak preteká v majstrovstvách
Španielska, do pretekov nastúpil so svojim tréningovým motocyklom Moriwaki. Hneď v prvom a tak isto aj v druhom piatkovom
voľnom tréningu, sa na motocykli objavila záhadná porucha. Prejavovala sa v každej jazde a znemožňovala dokončiť čo i len jeden
plný okruh. Mechanici si lámali hlavy, kontrolovali a znova prechádzali všetky časti, ktoré pripadali do úvahy ale problém sa opakoval.
V sobotu už boli v programe kvalifikačné tréningy a prvé preteky
a tím stále nevedel, či Miško bude do nich môcť nastúpiť. V meranom tréningu odišiel našťastie aspoň jedno merané kolo, ktorým
sa kvalifikoval do predposledného radu, na 19. pozíciu. V prestávke
sa systém opäť rozobral, prekontroloval, prečistil a vyskúšal. Na stojane motor bežal. Smola ale pokračovala i v prvých pretekoch. Problém sa prejavil už priamo na štarte. Miško mohol už len zdvihnutými rukami signalizovať problém a musel byť z gridu odtlačený
na pitlane. Ani tam sa mechanikom nepodarilo motorku nahodiť,
čo znamenalo predčasný koniec.
Nevzdali sme sa, chalani ďalej pracovali a snažili sa motocykel
priviesť k rozumu. K nášmu mechanikovi Edovi sa pridali i chlapci
z tímu Moto LG Ducati, Pepe a Rišo a tiež šéf tímu Ducati pán Ľuboš
Gréč. Mnohohodinový maratón sa skončil asi o pol jedenástej večer,
keď motor Moriwaki bezchybne bežal na stojane v našom boxe. Či
to tak malo byť i pri záťaži na trati, sme si overili až v rannom warm
upe, keď Michal konečne odjazdil celých 20 minút.
Druhé preteky sa Miškovi vydarili. Keďže neabsolvoval sobotňajšie preteky, musel štartovať z posledného radu, z 21. miesta 24-členného poľa pretekárov. Na štarte perfektne zareagoval na svetlá a už
do prvej zákruty sa mu podarilo výrazne posunúť vpred. Cieľom
prvého okruhu prechádzal na 8. mieste a posúval sa ďalej. O tri
kolá už bol štvrtý a po výpadku súpera sa posunul o priečku vyššie.
Cupová Moriwaki má slabší motor a na súperov na špici už nestačila.

Kontroloval si teda tretiu pozíciu, na ktorej i prešiel cieľom. Po pretekoch Michal dostal 25-sekundovú penalizáciu za o kilo a pol menšiu
váhu a posunul sa tak na štvrtú priečku v triede, siedmu celkovo.
V rámci Majstrovstiev Slovenska triedy 125GP/Moto3 sa umiestnil
na druhom mieste.

Superpohár do Skalice
Skalica sa v sobotu 28. októbra stala dejiskom zápasu majstrov
najvyšších hokejbalových súťaží Českej a Slovenskej republiky.
V boji o československý superpohár sa na vynovenom povrchu
hokejbalového štadióna stretli HC Kert Park Praha a domáci HBK
Hokejmarket Skalica. Desiatky divákov videli výborný zápas plný
osobných súbojov, kvalitného hokejbalu a šancí na oboch stranách.
Vedenia sa v prvej tretine ujali hostia, za domácich v prostrednej
časti zápasu vyrovnal zo vzduchu Salajka. Potom hostia opäť odskočili o gól a niekoľko sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal Martinusík.
Predĺženie rozhodnutie neprinieslo, a tak prišli na rad samostatné
nájazdy. V nich sa presadili kapitán Rampáček a Válek, hostia skórovali iba raz.

Futbalisti pohárový úspech nezopakujú

N

a október mali futbalisti A-tímu MFK Skalica v programe
štyri zápasy 2. ligy a jeden pohárový. 7. októbra sa predstavili v Spišskej Novej Vsi a napriek tomu, že boli papierovým favoritom, z východu republiky sa vrátili bez bodu. Domácich v prvom
polčase prestrieľali, ale bez gólového efektu. Lepší boli aj na začiatku druhého polčasu, ale domáci tlak ustáli a zo svojej tretej strely
dokázali udrieť, keď sa presadil Kubus, ktorý bol paradoxne cez leto
na skusoch práve v Skalici. Tento gól napokon rozhodol, že body
ostali na východe.
Piatok 13. októbra sa odohral prvý zápas v histórii klubu pod umelým osvetlením na hlavnej ploche. Skaličania hostili Zvolen a hneď
úvod zápasu naznačil, že sa bude hrať aktívny futbal plný osobných
súbojov. V 17. minúte domáci po ruke hráča hostí v ich pokutovom
území získali pokutový kop, ktorý však Šebesta nepremenil. V 42. minúte vybojoval loptu v strede poľa
Haša, poslal krásnu nahrávku na Šebestu, ktorého
v pokutovom území fauloval brankár Zvolena. Tentoraz kopal Hruška a premenil. 1:0.
Hneď v úvode druhého dejstva po strele Šebestu
lopta letela mimo bránu, ale dobre postavený Mizerák loptu nasmeroval do siete hostí. 2:0. Hruška dal
aj svoj druhý gól v zápase, ale nebol mu uznaný, keď
pri centre od Hašu stál v ofsajde pri zakončení hlavou. Súpera domáci nepúšťali z ich vlastnej polovice
a aktívnou hrou získali v 71. minúte pokutový kop,
už tretí v zápase po faule na Hašu. Sám faulovaný
si postavil loptu na biely bod a penaltu premenil.
Stanovil skóre na 3:0, čo bol aj konečný výsledok
zápasu.

Nasledoval pohárový zápas, v ktorom Skaličania v stredu 18.
októbra doma privítali superligistu Ružomberok. A podľa priebehu
duelu ich to bude určite mrzieť, pretože mali na to postúpiť. Bol
to duel dvoch úplne rozdielnych polčasov. V prvom mali jednoznačnú prevahu hostia, ktorí domácich nepustili do šance. A sami
sa presadili, keď Yose peknou strelou skóroval z 20 metrov. Obraz
hry sa úplne obrátil po návrate hráčov z prestávky. Hostia sa zatiahli a Skaličania začali hrať aktívne. Vytvárali si šance, ale na rozdiel
od hostí ani raz neskórovali. Najbližšie k tomu bola strela Tomoviča,
ktorú zastavila bránková konštrukcia. Duel sa skončil 0:1 a pohárové
putovanie MFK sa pre túto sezónu skončilo.
V sobotu naši futbalisti pokračovali zápasom 13. kola v Poprade.
Ako sa po zápase vyjadril Lukáš Švrček, do Popradu cestovali vyhrať.
A priebeh duelu tomu nasvedčoval, že
by mohli naplno zabrať. Mali viac z hry,
mali viac šancí, ale opäť bolo najvážnejším ohrozením domáceho skóre nastrelenie žrde Hruškom v druhom polčase.
Ani jeden z tímov napokon brankára
súpera neprekonal, a tak sa body delili.
27. októbra sa hral zápas 14. kola,
v ktorom Skaličania privítali futbalistov
Interu Bratislava.
Nasledovať bude duel v Trebišove
(5.11.) a Komárne (11.11.). 18. novembra
sa odohrá posledný domáci zápas proti
Novému Mestu nad Váhom (13.00), ktorým sa uzavrie jesenná časť súťaže.
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PUTOVANIE SKALICKOU HISTÓRIOU
Desiate Putovanie skalickou históriou, ktoré sa
v kinosále uskutočnilo vo štvrtok 26. októbra, bolo
venované poľnohospodárstvu a priemyslu v Skalici.
O poľnohospodárstve porozprával Michal Srholec,
o poľovníctve a rybárstve Anton Dinka a históriu
i prítomnosť svojich firiem predstavili zástupcovia
spoločností Grafobal a.s., Protherm Producion s.r.o.
a Schaeffler Skalica spol. s r.o. Programom sprevádzal
Ľudovít Bránecký a spevom predstavili sa žiačky ZUŠ
Dr. Janka Blaha v Skalici.

Skalica včera a dnes

V

Čriepky histórie

1778 • 1. novembra sa začalo vyučovanie v štvortriednej mestskej škole umiestnenej v bývalom
kláštore paulínov
1782 • v meste bolo 575 remeselníkov
1796 • mesto uzavrelo zmluvu s rehoľou milosrdných
bratov o zriadení nemocnice a prevzatí lekárne
1797 • postavený bol evanjelický kostol
1810 • v morovej epidémii zomrelo 145 ľudí
1825 • v tomto roku bolo v Skalici evidovaných až
105 výrobcov súkna
1828 • pramene uvádzajú už iba 293 remeselníkov
a 154 tovarišov
1830-31 • v Skalici bol postavený dvojčinný parný
stroj na valchovanie súkna
1831 • mesto zasiahla cholerová epidémia
1849 • Skalica sa stala strediskom organizovania vojska slovenských dobrovoľníkov
1867 • Jozef Škarnicel sa stal čestným tlačiarom
Matice slovenskej
1870 • D. G. Lichard založil Domovú pokladnicu
1871 • od tohto roku býval v Skalici kráľovský
okresný súd
1874 • zriadená bola telegrafná stanica
1882 • mesto otvorilo v bývalej Gvadányiho kúrii
detskú škôlku
1889 • vybudovaná bola železničná stanica
1891 • založený bol Hasičský spolok
1897 • založený bol Katolícky kruh (1. novembra)
1899 • V „Kruhu“ sa na Vianoce hralo po prvýkrát slovenské divadlo
1900 • 20. septembra sa uskutočnilo prvé svetské
divadelné predstavenie

Skalici bola založená prvá Telocvičná jednota Sokol na Slovensku
(1918) a stála tu aj prvá sokolovňa na Slovensku. Postavená bola
v roku 1919 a jej stavba sa v takmer nezmenenej architektonickej kompozícii zachovala dodnes. Pravda, už má iný charakter ako v čase svojho
vzniku. Dôležité však je, že 98 ročná budova stojí a jej vzhľad sa v predchádzajúcich desaťročiach takmer vôbec nezmenil. Drobná úprava nastala
na čelnej i bočnej fasáde (pribudli okná, upravená bola strecha, zrušená
bola bočná terasa so zábradlím), ale všetky hlavné črty boli zachované,
vrátane vstupného oblúkového portálu, či loga Sokola s ornamentálnou
výzdobou. Pred takmer storočím samozrejme nebola pred sokolovňou
kruhová križovatka, vidíme tam zárodky dnešnej mohutnej aleje na Koreszkovej ulici a v pozadí sa črtá skromná budova podniku Tekla, dnes Grafobalu.

Čo sa písalo v roku 1863?

P

rvá papiereň v Uhrách bola v slovenskej dedine. Roku 1482 bola
pod králom Matejom prvá knihtlačiarna v Budine založená, kde
pod správou biskupa belehradského, Lad. Gereba, i prvá, v Uhrách tlačená
kniha „Chronicon Thuroczii“ na svetlo vyšla; medzitým ale, trebas i súkromní
podnikatelia tak početné tlačiarne zakladali, že sa na sneme roku 1553,
článkom 24, dalšie jich rozmnožovanie zakázalo, predca potrebný papier
z cudzozemska sa dovážal, najme zo švajčiarskeho mesta Bazileje, ktoré
už roku 1446 prvé papierne malo. Z tadial prešlo papiernictvo ces mesto
Jakýn (Ancona) do Dalmatska, potom do sedmohradskej zeme, až konečne
telesný lekár niekdajšího palatína Juraja Turzo († 1617), menom Sam. Spilenberg a síce roku 1613 prvú papiereň uhorskej krajiny v slovenskej dedine
Teplici, vo Spiši od mesta Popradu ďalej hore k Liptovu založil, ktorá po čas
našich študentských cest do Kežmarku (pravda, že tomu už 30 rokov pominulo) ešte trvala (t.j. roku 1833 - poz. red.) a bezpochyby do dnešku trvá.
(Domová pokladnica, kalendár pre slovenský ľud, 1863).
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