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Skalicu navštívili dvaja ministri

11. júna si mesto Skalica pietnym aktom na
rím.-kat. cintoríne pripomenulo 91. výročia
narodenia skalického rodáka, čestného občana mesta Skalica, kňaza, saleziána, charitatívneho pracovníka a filantropa dp Antona
Srholca. Vence a kvety na jeho hrob položili
podpredseda TTSK Pavol Kalman a primátorka Skalice Anna Mierna.

„On je pre nás taká Severka. Ukazuje nám
smer, keď strácame vieru alebo keď nemáme
kam ísť. Vždy vedel, kde je pravda. Bojoval
za slobodu slova i ducha. Je pre nás obrovským vzorom a preto si ho ja osobne veľmi
vážim“, povedala v príhovore primátorka.
Pietnej spomienky sa zúčastnil vzácny hosť,
dávny priateľ Antona Srholca z obdobia di-

sentu, minister životného prostredia SR Ján
Budaj.
„My sme prežili spolu dramatické chvíle aj
pred Novembrom ako disidenti, počas Novembra i po ňom, počas štúdia Dialóg, kde
ľudia prvýkrát videli Antona Srholca a ďalších
ľudí, ktorí boli prenasledovaní totalitným režimom. Kde videli, ako sa Anton Srholec
usmieva, ako na nikoho nekľaje a nikoho nepreklína... Toto si Anton Srholec uchoval, aj
keď ho v neskorších rokoch čakali ústrky.
Nikto neocenil tú obrovskú hodnotu, ktorú
on slovenskému národu priniesol... Staral sa
o núdznych, starých a chorých ako to sľúbil
ako kňaz. Z tých tisícok rozhovorov a stretnutí vám v pamäti nakoniec ostane ten úsmev,
ktorý má aj tu na tomto pomníčku a ktorý je
nesmrteľný. Je to spojené s týmto krajom. Aj
teraz na tomto cintoríne spievajú ľudia krásne
Srholcove pesničky. Som dojatý.“ Vyznal sa
po skončení pietneho aktu Ján Budaj.
Podujatia sa zúčastnili členovia rodiny a priatelia Antona Srholca, poslanec NR SR Marek
Šefčík, primátor mesta Gbely Jozef Hazlinger,
niekoľkí poslanci mestského zastupiteľstva
a členovia mužského speváckeho zboru Urban. V ich podaní zaznelo niekoľko piesní,
ktoré si Anton Srholec vždy rád zaspieval.

Na pozvanie primátorky Anny Miernej Skalicu 13. júna navštívil minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal a niekoľkí poslanci
NR SR. Hostia si najprv na radnici vypočuli
prezentáciu o aktivitách mesta Skalica v oblasti cestovného ruchu a potom sa presunuli
do prístavu na Baťovom kanáli. Absolvovali
krátku plavbu loďou, na ktorej sa uskutočnili
pracovné rozhovory.
Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby
SR: „Som vďačný pani primátorke, že ma pozvala na takéto symbolické otvorenie letnej
turistickej sezóny. Po korona kríze som chcel
pozvať všetkých na návštevu tohto kraja, vodnej cesty Baťov kanál. Pani primátorka mi odprezentovala mesto, jeho históriu, tradície.
Diskutovali sme o prepojení dvoch vodných
tokov rieky Moravy a Baťovho kanála. Rozprávali sme sa o tom aj z českou stranou.“
Lubomír Fojtů, riaditeľ Riaditeľstva vodných
ciest ČR: „V rámci investícií do Baťovho kanálu plánujeme, že predĺžime splavnosť Baťovho kanála až do Hodonína na juh a do
Kroměříža na sever. Súčasťou bude aj vybudovanie plavebnej komory v Skalici. Spolupráca so slovenskou stranou je veľmi dobrá.
Čo sa týka plavebnej komory Rohatec, tam by

sme potrebovali stavebné povolenie na českej
strane, na slovenskej strane už ho máme dávno. Verím, že ho do konca roka budeme mať.“
Anna Mierna, primátorka mesta Skalica:
„Pán minister a štátna tajomníčka, ktorá má
na starosti cestovný ruch, sa intenzívne zaujímajú o to, ako by sme mohli na tú pomyselnú
loďku, ktorou sa rozvíja Baťov kanál v Českej
republike. My potrebujeme kanál rozširovať

vzhľadom na to, že nám kapacitne nebude
stačiť na ten prílev turistov, na ktorý sa pripravuje česká strana. Som veľmi rada, že nám
pán minister prisľúbil pomoc. My už máme
pripravenú štúdiu ako budeme Baťov kanál
rozširovať a budeme o tom s ministerstvom
dopravy intenzívne komunikovať.“
Reportáž o tomto podujatí nájdete na webe
a FB Skalickej mestskej televízie.
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Mesto znižuje zdedené dlhy a realizuje investície
Súčasné vedenie mesta Skalica pri nástupe
do funkcie pred jeden a pol rokom zdedilo
dlh na úrovni 3,48 mil. €. Len v minulom
roku muselo mesto vyčleniť viac ako 800
tis. € na splátky istín úverov, leasigov a znižovanie zdedených dlhov. Správa mestského majetku eviduje obchodné záväzky po
dobe splatnosti na úrovni 700 tis. €, ktoré
sa darí postupne znižovať.
„Napriek tejto situácii sme v minulom roku
opravili cestu a chodník na ul. Pri potoku,
ktoré neboli opravované desiatky rokov. Investovali sme do opravy budovy súčasného
klientskeho centra, ktoré už slúži Skaličanom. Tu je dôležité povedať, že s Minister-

stvom vnútra sa nám podarilo vyrokovať
oveľa výhodnejšie podmienky nájmu týchto priestorov, ako dohodlo predošlé vedenie. Tento rok investujeme do ďalšej rekonštrukcie tejto budovy a prebehne výmena
okien,“ povedala Anna Mierna, primátorka
mesta Skalica.
Aj napriek ťažkej zdedenej ekonomickej
situácii sa nám podarilo ušetriť pol milióna €. Z rezervného fondu budeme tento
rok modernizovať a opravovať. Okrem iného najmä ZŠ Strážnická.
V súvislosti s pandémiou COVID-19 sme
museli pristúpiť k zrušenie najväčších kultúrnych podujatí. Veľmi nás táto vzniknutá

situácia mrzí. Tento rok sa neuskutoční
tradičný Trdlofest či Skalické dni. Tieto výpadky náš rozpočet samozrejme pocíti na
strane tak príjmov, ako aj výdavkov. Avšak
snažíme sa, aby sme Skaličanom poskytli
všetky služby, na ktoré boli zvyknutí, a preto sme pripravili sériu menších podujatí
počas leta. Máme pripravené Skalické leto,
Artleto a malo by končiť podujatím Okolo
Slovenska.
Mesto tiež aktuálne prehodnocuje všetky
položky rozpočtu na rok 2020 a mestské zastupiteľstvo bude na najbližšom rokovaní
(22. 7.) rokovať aj o zmenách v dotačných
schémach.

Skalické dni nahradí Skalické leto
Skalické dni, ktoré boli tento rok naplánované na 11.-13 september 2020, sa neuskutočnia. Vzhľadom na prísne opatrenia,
pokiaľ ide o organizovanie verejných akcií sme sa rozhodli tento rok jednu z najvýznamnejších kultúrnych akcií mesta neuskutočniť.
„Veľmi nás to mrzí. Robili sme všetko, aby sme Skalické dni mohli pre našich ľudí organizovať. Situácia je však veľmi ťažká.
Na jednej strane sú to prísne podmienky, ktoré dovoľujú organizovať verejné akcie len s maximálnym počtom 1 000 ľudí. Bolo
by veľmi ťažké dodržať toto nariadenie. Na druhej strane, aj keď je epidemiologická situácia aktuálne priaznivá, stále nám môže
hroziť ešte druhá vlna koronavírusu,“ povedala Anna Mierna, primátorka mesta Skalica.
Aj napriek opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 sa letná turistická sezóna v Skalici začala 30. mája 2020. Počas sezóny je návštevníkom mesta k dispozícii celkom 12 pamiatok a sprevádzanie prebieha formou prehliadky so sprievodcom.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia.
Pre Skaličanov a návštevníkov mesta bol pripravený formát Skalické leto, ktorý potrvá do konca prázdnin.

Poslanci schválili záverečný
účet mesta Skalica
8. júna sa uskutočnilo rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva. Zhrnula ho primátorka Anna Mierna. „Predmetom rokovania bolo najmä schvaľovanie záverečného
účtu mesta Skalica za rok 2019. Hospodárenie mesta a rozpočtových organizácií skončilo s prebytkom 623 tisíc eur,
pričom upravené hospodárenie bolo s prebytkom viac ako
359 tisíc eur. Poslanci mesta Skalica rozhodli, že táto suma
bude presunutá do rezervného fondu a budeme ďalej rokovať, akým spôsobom to použijeme na kapitálové investície
v meste. Mesto Skalica je zadĺžené 19,7 percenta. Začali sme
rok so zaťažením 3,4 milióna úverov pričom ročné splátky
istín sú viac ako 612 tisíc eur. Záverečný účet mesta Skalica
bol schválený. Ďalším bodom rokovania mestského zastupiteľstva bolo vzdanie sa funkcie konateľa Správy mestského
majetku Skalica Ľudovíta Bráneckého, ktoré poslanci zobrali na vedomie. Novou konateľkou Správy mestského majetku sa stala poslankyňa Anna Ozábalová. Na uvoľnené
miesto a na predchádzajúce uvoľnené miesto do dozornej
rady SMM boli odsúhlasení poslanci Rudolf Šantavý a Vladislav Horňák. Na uvoľnené miesto riaditeľa Správy mestského majetku bolo vypísané výberové konanie. Bol tiež
schválený plán činnosti mestského zastupiteľstva na druhý
polrok roku 2020.“
Ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva Skalica sa bude
konať 22. júla.
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Zmodernizované boli sály gynekológie a pôrodnice
poskytované služby. „Paušálne je u všetkých novorodencov vykonávaný po pôrode
v skalici bonding, Podporujeme včasný
kontakt dieťaťa s rodičom. Do predpôrodnej prípravy a rovnako aj do starostlivosti
o novorodenca sa zapájajú už v pôrodnici
aktívne aj oteckovia. Veľká pozornosť je venovaná aj laktačnej príprave a poradenstvu, informujeme rodičky o prínosoch dojčenia,“ upresňuje primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Peter
Budinský.

19. júna sa uskutočnilo slávnostné otvorenie operačných a pôrodných sál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica.
Symbolickú pásku prestrihli (zľava) Jozef
Viskupič, župan TTSK, Peter Budinský,
primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia FNSP Skalica, Anna Mierna, primátorka mesta Skalica a Ivan Uhliarik,
predseda predstavenstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica.
V roku 2019 začala skalická nemocnica
modernizáciu operačných a pôrodných
sál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v celkovej hodnote takmer 1,26
(1 259 000) milióna eur. „Zmluvu s ministerstvom zdravotníctva sme podpísali vo
februári 2018,“ informuje predseda predstavenstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Skalica
MUDr.
Ivan
Uhliarik a upresňuje: „súťaž na zhotoviteľa stavby bola ukončená koncom roku
2018 a samotná realizácia začala vo februári 2019. „Práce prebiehali za plnej pre-

vádzky a na výkony oddelenia mali len
minimálny dopad,“ zdôrazňuje MUDr.
Uhliarik.
„Projekt sa realizoval s väčšinovou podporou EÚ fondov v rámci IROP“, uvádza
ekonomicko-technický námestník nemocnice Ing. Ivan Medlen a dodáva: „zo
zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu bolo krytých 90 percent oprávnených výdavkov.
Zvyšok nákladov vo výške 10 percent pokryla nemocnica z vlastných zdrojov.“
Realizáciou projektu sa podarilo dosiahnuť cielené zvýšenie kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti pre pacientky
gynekológie a pôrodnice, zvýšila sa efektivita a produktivita operačného a pôrodného traktu. Hygienickejšie, modernejšie
a najmä efektnejšie pracovné prostredie
oceňujú tiež zdravotnícki pracovníci nemocnice.
Ruka v ruke s inováciami v oblasti prostredia a vybavenia sa modernizovali aj

O tom, že mamičky sú so skalickou
pôrodnicou spokojné, svedčí aj pozitívna
odozva rodičiek, najmä ich reakcie na rodinné prostredie a prístup personálu. Potvrdzujú to nielen ich poďakovania adresované nemocnici ale aj hodnotenia skalických rodičiek v projekte Sprievodca
pôrodnicami. Podľa pacientskeho hodnotenia bola skalická pôrodnica hodnotená za rok 2019 ako najlepšia v Trnavskom
kraji. „Ročne sa u nás realizuje približne
740 pôrodov a celkovo sa vykoná okolo
1000 menších i väčších operačných zákrokov,“ konštatuje MUDr. Ivan Uhliarik
a dodáva: „pri opakovaných tehotenstvách
a zákrokoch sa k nám pacientky a rodičky
vracajú.“
zdroj:
tlačová správa FNSP Skalica – krátené

Mesto Skalica uskutočnilo v tomto
roku verejné obstarávanie na nakladanie s komunálnym odpadom. V zmysle zákona o Verejnom obstarávaní sa
jednalo o nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi, t.j.
služieb spojených so zberom, prepravou a zhodnotením alebo zneškodnením komunálnych odpadov vrátane
jeho vytriedených zložiek a prevádzkovanie zberného dvora na území
mesta Skalica.
Víťazom verejného obstarávania sa
stala spoločnosť VEPOS-SKALICA
s.r.o., Rybničná 1, Skalica. Zmluva je
uzatvorená na obdobie od 01. 07. 2020
– 31. 12. 2021 (t.j. 18 mesiacov) v celkovej výške 1.355.286 €.
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1.7.-31.8. 10:00-20:00 hod.

Zlatnícka dolina kúpalisko

POZÝVAME VÁS NA PRÍRODNÉ KÚPALISKO
V ZLATNÍCKEJ DOLINE
Cena vstupného je ako v roku 2019 - kompletný cenník nájdete
na webe.
Využite zvýhodnené rodinné vstupné počas pracovného týždňa.
Sú pre vás pripravené kvalitné služby.

JÚL 2020
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Pozvánky

Ponuka prevádzok,
ktoré sú v Skalici otvorené pravidelne alebo sezónne
14

Vínotéka u františkánov, Kráľovská 16, je otvorená denne
pondelok až štvrtok
piatok a sobota
nedeľa
november až február

od 1000 hod. do 1700 hod.
od 1000 hod. do 1900 hod.
od 1300 hod. do 1900 hod.
od 1000 hod. do 1700 hod.

www.smmskalica.sk, vinoteka@smmskalica.sk, tel.: +421 34 664 9136

15

Víno Masaryk, Sasinkova 2333/18A, je otvorené denne okrem nedele

Spoznávajte
vinárstva ze Skalice
Vážení návštevníci nášho historického kráľovského mesta, dostáva
sa Vám do rúk pozvánka na hlbšie spoznanie nášho mesta. Na základe tejto mapky a rozpisu otvorených vinárstiev sa môžete dostať do
okrajových častí extravilánu nášho mesta, spoznať jeho krásu, vidieť
vinohrady, vinohradnícke búdy, ktorých tu máme viac než tisíc, ale
zároveň vždy do niektorej z nich môžete aj zavítať v termíne
od 29. júna do 30. augusta 2020.

pondelok až piatok
od 700 hod. do 1500 hod.
www.vino-masaryk.sk, vino-masaryk@vino-masaryk.sk, +421 34 664 6960

4

VINÁRSTVO KOPEČEK, Predmestie 56

Otvorené denne od 29. 6. 2020 do 30. 8. 2020
pondelok až sobota
– predaj vína

od 1400 hod. do 2000 hod.

www.vinarstvokopecek.sk, vinarstvo.kopecek@gmail.com,
tel.: +421 949 266 084, +421 948 909 333

12

Každý deň, v čase od 14.00 hod. do 20.00 hod., je Vám k dispozícii
niektoré z vinárstiev občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie, ktoré
Vám ochotne predstaví svoju prevádzku, ponúkne ochutnávku vína
a umožní si víno aj kúpiť. V ponuke nebude chýbať ani, dnes už víno
s Chráneným označením pôvodu v Európskej únii, Skalický rubín.
Prevádzky otvorené v čase od 1400 h. do 2000 h.
Označenie Termín otvorenia

1

29. 6. – 5. 7.

2

6. 7. – 12. 7.

3

13. 7. – 19. 7.

4

20. 7. – 26. 7.

5

20. 7. – 26. 7.

6

27. 7. – 2. 8.

Skalický rubín

7

3. 8. – 9. 8.

je víno s Chráneným označením pôvodu v EÚ od 5. 1. 2018

8

3. 8. – 9. 8.

9

10. 8. – 16. 8.

10

10. 8. – 16. 8.

11

17. 8. – 23. 8.

12

24. 8. – 30. 8.

13

24. 8. – 30. 8.

Vinárstvo WINTERBERG, Predmestie 1551/109
je otvorené denne okrem soboty a nedele
pondelok až piatok

od 900 hod. do 1600 hod.

www.winterberg.sk, obchod@winterberg.sk, tel.: +421 919 297 341

www.vcz.sk

vcz@vcz.sk

Názov prevádzky / lokalita

Kontakt

+421 905 895 775
Vinárstvo Ľubor Šátek
lubor.satek@gmail.com
Propaste 5659
Vinárstvo Srholec
+421 908 139 871
Vysoké pole 5433
+421 905 271 532
Vinárstvo Peter Machlica
machlica@pemo.sk
Psíky 504/2
+421 949 266 084, +421 948 909 333
VINÁRSTVO KOPEČEK s.r.o.
Predmestie 56
www.vinarstvokopecek.sk, vinarstvo.kopecek@gmail.com
Vinohradnícky dom u Studánky +421 903 980 413 *** www.ustudanky.sk
oiljpm@stonline.sk
Propaste 5659
+421 903 751 038
Vinárstvo Vladimír Petrovič
vlado.petrovic@freenet.de
Mokré hory 4812
+421 904 637 503, + 421 902 054 537,
Vinárstvo Cingel
+421 903 278 360, vinocingel@gmail.com
Kamence 4755
+421 905 541 203
Vinárstvo Peter Bránecký
peter.branecky.pb@gmail.com
Hliníky 4848
+421 904 204 552
Víno Tureček a.s.
vinoturecek@gmail.com
Vrádište 173
+421 903 726 907
Vinárstvo Ľudovít Bránecký
vinarstvo@skalmex.sk
Staré Hory 5414
+421 902 687 351 *** www.vinohorvath.sk
Víno Horváth
info@vinohorvath.sk
Psíky 2060/5
+421 919 297 341 *** www.winterberg.sk
WINTERBERG, s.r.o.
obchod@winterberg.sk
Predmestie 109/1559
+421 949 545 555 *** www.vysokepole.eu
Vysoké pole, s.r.o.
jan.gajda@vysokepole.eu
Vysoké pole krátke 4203
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Posledný víkend vstup zdarma
Po uvoľnení jednotlivých hygienických a bezpečnostných opatrení sa
mesto Skalica rozhodlo od 4. 7. 2020 do 30. 8. 2020 sprístupniť pre verejnosť 12 pamiatok. V pamiatkach budú počas prázdninových víkendov
k dispozícii sprievodcovia, ktorí ochotne poskytnú výklad o danej pamiatke. Návštevníci si musia zakúpiť v Turistickej informačnej kancelárii
Turistický pas a ten ich oprávni navštíviť sprístupnené pamiatky mesta
Skalica v spomínaných dňoch od 10. do 18. hodiny. Počas posledného
augustového víkendu bude vstup do sprístupnených pamiatok bezplatný.
Bližšie informácie v Turistickej informačnej kancelárii mesta Skalica,
Námestie slobody 10 (Dom kultúry), + 421 34 664 53 41, + 421 915
723 216, www.tikskalica.sk, tik@mesto.skalica.sk
Pre lepší prístup k informáciám sme pre návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie umožnili voľný prístup na wifi.

Vážené Skaličanky, Skaličania, dovoľujeme si Vás opäť
požiadať
o
súčinnosť,
o Vašu ochotu podieľať sa
na rozvoji športu v našom
meste. Nájdite si chvíľu čas
a vyplňte dotazník, ktorý
nájdete vo svojom Mobilnom Rozhlase. Tí, ktorí tak urobili v prvom kole, už dotazník vypĺňať
nemusia, ich výsledky sú spracované. Všetci,
ktorí nám vyplnením dotazníka pomôžu (resp.
v prvom kole pomohli) pripraviť Koncepciu
rozvoja športu v meste Skalica do roku 2027, sa
môžu stať výhercami piatich zaujímavých cien.
Ďakujeme za Váš čas a pomoc.

30. júna skončil vo funkcii riaditeľa ZŠ Vajanského Mgr. Vladimír Šenk. V školstve pôsobil 44 rokov a ako riaditeľ
školy 20 rokov, za čo mu patrí veľká vďaka. Po úspešnom výberovom konaní bol do funkcie nového riaditeľa ZŠ
Vajanského primátorkou mesta Skalica menovaný Mgr. František Kaprálik. Prajeme mu na tejto pozícii veľa úspechov. Rozhovor s V. Šenkom vám prinesieme v augustovom vydaní.

Projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica“
Koncom mája sa začal realizovať projekt
„Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica“ podporený z Operačného
programu Kvalita životného prostredia.
Jedným z prínosov tohto projektu bude
obnovenie prirodzeného vsakovania zrážkovej vody do pôdy, čo prispeje k doplneniu zásob podzemnej vody a zároveň pod-

porí zníženie teploty okolitého vzduchu jej
postupným výparom z vegetácie.
Realizáciou projektu dôjde k:
– vytvoreniu troch parkovísk (ulica dr.
Clementisa), k zmene povrchu spevnenej plochy na plochu s krytom z vegetačnej zatrávňovacej dlažby, okolie parkovísk sa dotvorí výsadbou 6 ks solitérnych

stromov – Javor mliečny, Platan javorolistý a Čerešňa pílkatá.
– zrušeniu časti asfaltového ihriska (sídlisko SNP) a k zmene povrchu spevnenej
plochy na celoplošne zatrávnenú plochu,
okolie sa dotvorí výsadbou 4 ks stromov
– Javor mliečny a Lipa striebristá.

V dôsledku vytrvalého dažďa sa v júni enormne zvýšila hladina na vodných tokoch v intraviláne a extraviláne mesta Skalica.
Skalickí dobrovoľní zasahovali pri odstraňovaní zachytených kusov stromov a konárov na týchto vodných tokoch a pri odčerpávaní vody zo zaplavených pivničných priestorov. Aj vďka nim sa situácia stabilizovala. Aj keď všetky vodné toky má v správe SVP
š.p. povodie Moravy, skalickí hasiči vyvinuli maximálne úsilie aby zabránili možnému ohrozeniu a vzniknutým škodám na majetku občanov. Mesto Skalica ďakuje dobrovoľným hasičom pod vedením Jozefa Dermíška za ich profesionálny prístup. Veľmi si
vážime ich statočnosť a odhodlanosť.
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Atletický sviatok

Mimoriadne atletické podujatie sa v skalickom
športovom areáli konalo v nedeľu 28. júna. Bol
to doslova atletický sviatok, pretože sa tu po desaťročiach uskutočnilo aj zápolenie v dorasteneckých kategóriách. Bolo to 1. kolo atletickej
súťaže družstiev Západoslovenského atletického zväzu mladšieho žiactva a dorastu s účasťou
takmer 500 športovcov. Podujatia pre dorastencov dlho nebolo možné organizovať, pretože tu
chýbali niektoré ľahkoatletické sektory. To už
oficiálne od nedele neplatí, pretože tu pribudla
posledná súčasť atletického vybavenia – „klietka“ pre hod kladivom a diskom, ktorú financoval Západoslovenský atletický zväz. Sektor
VK Schaeffler Skalica pribudol ďalší
priestor na trénovanie – antukové ihrisko.
Slávnostne bolo otvorené v sobotu 27. júna
v rámci oficiálneho otvorenia letnej volejbalovej sezóny. Je to ďalšia dobrá správa
pre podporu a rozvoj športu v našom meste. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí sa
na výstavbe ihriska podieľali.

slávnostne otvorila prestrihnutím pásky primátorka Skalice Anna Mierna, predseda atletického klubu ŠK Skalica a riaditeľ pretekov Zdeněk
Zalubil a zástupca zväzu Róbert Mittelmayer.
Na podujatí sa predstavilo 88 žiakov a 154 žiačok z 38 atletických oddielov, ale celkovo až 58
tímov, keďže niektoré kluby postavili viac družstiev. Ďalej to bolo 109 dorastencov a 122 dorasteniek, ale i 2 juniori, 7 muži a 13 žien z 34
oddielov.
Za pozornosť stoja niektoré výkony domácich
pretekárov – jednoznačné prvenstvá talentovanej Radky Mixovej vo vrhu guľou i v hode diskom dorasteniek a tiež najlepší výkon Davida

Futbalisti dohrávajú ročník

Pri úvahách o obnovení futbalových súťaží po uvoľnení opatrní v súvislosti s korona krízou
nastalo niekoľko zvláštnych momentov. Predovšetkým najprv sa z obnovením druhej najvyššej súťaže nepočítalo, neskôr už áno, ale vo zvláštnej podobe. Všetky informácie o tom nájdete na webe a FB MFK Skalica. Pripomeňme iba, že do uzávierky hrali Skaličania po „obnovení“ súťaže dva zápasy. Najprv si 20. júna doma poradili s Popradom 1:0 a o týždeň nestačili na
Banskú Bystricou, ktorej podľahli 0:2. Na programe boli už iba dva zápasy 4. júla doma
s Dubnicou a 11. júla opäť doma s rezervou Žiliny. Zápasy sa odohrali po uzávierke.

Hokejbalisti v play off
V sobotu a nedeľu sa odohrali prvé zápasy
štvrťfinále play off najvyššej hokejbalovej súťaže. Skalický HBK Hokejmarket, ktorý bol
väčšinu súťažného ročníka 2019/2020 na čele
tabuľky, skončil po základnej časti na druhom
mieste za LG Bratislava. Jeho súperom v play
off sa stal siedmy Leaders Ružinov, s ktorým
Skaličania v základnej časti vyhrali 3:2 a 5:2.
Favorit série je teda jasný, ale v prvom zápase
to tak vôbec nevyzeralo. Hostia sa ujali vedenia v presilovke, ale onedlho vyrovnal Holaza.
V druhej tretine opäť skórovali Bratislavčania,
ale aj na to dokázali domáci rýchlo odpovedať
presilovkovým gólom Mikésku. Tento scenár
sa v prostrednej časti ešte raz zopakoval, keď

Váleka v hode loptičkou spomedzi všetkých
mladších žiakov. Potešilo tiež druhé miesto dorastenky Lucie Petrovičovej v hode diskom,
druhá priečka Natálie Matulovej v hode oštepom, druhé miesto dorastenca Denisa Balogha
v skoku do výšky a v tej istej disciplíne štvrtá
priečka dorastenky Lucie Mišovej. Tretia skončila dorastenka Diana Macháčková v behu na
100 metrov cez prekážky. Výborné druhé
miesto obsadila aj štafeta dorasteniek na
4x100 metrov v zložení Macháčková, Poláková,
Blahová a Petrovičová.
Po prvom kole je v čele priebežného hodnotenia mladších žiakov klub CVČ Brezová pod
Bradlom, skalická Atletika ŠK je na jedenástej
priečke. V kategórii mladších žiačok boli v prvom kole najlepšie členky Atletického klubu
Bojničky. Atletika ŠK Skalica je jedenásta, druhý tím tohto klubu 25. a tretí tím 36.
V kategórii dorastencov je po prvom kole na
prvej priečke AC Stavbár Nitra. Atletika ŠK
Skalica je na výbornom ôsmom mieste. Medzi
dorastenkami si v Skalici najlepšie počínali atlétky Slávie športového gymnázia Trenčín. Domáce pretekárky sú v tesnom závese za špičkou
šieste. Druhý tím ŠK je dvanásty a tretí pätnásty.
Ako sa vyjadrili viacerí zástupcovia oddielov
z celého západného Slovenska, organizácia nedeľňajších pretekov bolo vynikajúca. V tomto
roku bude Skalica ešte dejiskom minimálne
dvoch podujatí krajského významu. Verme, že
skvelé podmienky, ktoré sú v športovom areáli,
zužitkujú nielen domáci atléti, ale uvidíme tu
viac takýchto vrcholných podujatí.

na tretí gól hostí rýchlo odpovedal ďalším gólom v prevahe Vadík. Až na začiatku tretej
tretiny sa domáci ujali vedenia Danielom, ale

tentoraz 5 minút pred koncom vyrovnali hostia. O pár sekúnd neskôr
skóre na 5:4 uzavrel Studenič.
V nedeľu už Skaličania fanúšikom
na nervy nebrnkali, keď v podstate
rozhodli v prvej tretine. Po góloch
Smetanu, Mikésku a Salajku viedli
v 12. minúte 3:0 a hoci hostia v presilovke znížili, viac im už domáci
nedovolili. Na konečných 4:1 uzavrel v druhej tretine Holaza.
Stav série je teda 2:0 a rozhodnutie
o postupe do semifinále mohol padnúť už počas prvého júlového víkendu v Ružinove, keďže sa hralo na tri víťazné zápasy a na programe dva duely. Zápasy sa
hrali po uzávierke.
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