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Folklórny súbor Skaličan 65-ročný

Kto by ho nepoznal. A nielen v Skalici, ale blízko i ďaleko za jej hranicami.
Prináša dobrú náladu a radosť z hudby,
spevu a tanca už 65. rokov. Folklórny
súbor Skaličan. Založený bol v roku
1954. Jeho základom bola cimbalová
hudba pod vedením doktora Krupku,
ktorá pôsobila od roku 1950. Vo vedení súboru boli mená ako napr. Miroslav Krupka, Pavol Fürstenzeller, Igor
Chaloupka, Anton Dinka. Tancom sa
zaoberali najmä Antónia Chaloupková, Anton Dinka, Marcela Michalovičová a ďalší externí pracovníci. Ľudovú
hudbu viedli primáši Miroslav Krupka,
Bohuš Vančura, Janko Klinda, Milan
Zelenka, Jozef Rambousek, Peter Vašečka, Juraj Kulčár, Peter Michalovič
a niekoľkoročný vedúci hudby bol
František Zemánek.
Okrúhle výročie je dôvod na oslavu.
Skaličan ju pripravil v dvoch chodoch
v Dome kultúry. Prvým bolo vystúpenie
v piatok 8. novembra, kedy svoj jubilejný
program predstavili verejnosti. Zavinšovať k jubileu im prišla aj primátorka
Anna Mierna a spolu s ňou primátor
Hodonína Libor Střecha. Na druhý deň
sa s programom pochválili svojim bývalým členom. Nemusíme pripomínať, že
po oba dni bolo hľadisko na prasknutie.
V programe sa predstavili všetky gene-

rácie členov Skaličanu. Nechýbali ani,
dúfajme, nádejní nástupcovia súčasných
tanečníkov a hudobníkov. V rámci programu prišli zavinšovať aj členovia ľudovej hudby Sokolie a že nezabudli, ukázali
bývalí členovia súboru.
Do dnešných dní sa vo folklórnom súbore Skaličan vystriedalo okolo 500 hudobníkov, tanečníkov a spevákov. Dnes

ho tvorí okolo 50 členov. A tak, ako to
bolo od počiatku a ako sme už povedali na úvod, stále prinášajú dobrú náladu
a radosť z folklóru. Sú symbolom Skalice, sú synonymom kvality, sú zárukou
pokračovania slávnej skalickej folklórnej
tradície.
Skaličania, môžeme byť na Skaličan hrdí.

Primátorka Skalice Anna Mierna
želá všetkým občanom Skalice pokojný advent,
krásne Vianočné sviatky a šťastný nový rok 2020
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Projektové žiadosti o dotáciu
V priebehu novembra pripravilo a podalo oddelenie strategického rozvoja
a marketingu Mestského úradu Skalica
niekoľko projektov
V rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia predložilo Mesto
Skalica žiadosť o dotáciu s názvom MŠ
Skalica, pracovisko na ul. Dr. Clementisa – extenzívna vegetačná strecha.
Hlavným zámerom projektu je oprava,
zateplenie strechy a vytvorenie extenzívnej vegetačnej strechy (tzv. zelenej
strechy) na objekte pracoviska Materskej
školy Skalica na ul. Dr. Clementisa s odvádzaním dažďovej vody zo strechy budovy do pôdy. Hlavným cieľom projektu
je, aby sa vplyvom zrealizovaných aktivít
znížila energetická náročnosť objektu,
zlepšili sa jeho tepelno-technické vlastnosti, odstránil sa problém zatekania
plochej strechy, znížila sa uhlíková stopa
a zadržiavala sa dažďová voda v krajine.
Do dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR boli pripravené tri žiadosti o dotáciu:
1. Gvadányiho dom – výmena okených
a dverných výplní
Hlavným zámerom projektu je výmena 23 ks okien (vrátane 1 ks balkónových dverí) objektu a 2 ks exteriérových
dverí s oceľovým rámom na Gvadányiho
dome v Skalici.
2. Komplexná rekonštrukcia Domu
kultúry v Skalici – projektová dokumentácia
Hlavným cieľom projektu je spracovanie
projektovej dokumentácie na komplexnú

rekonštrukciu Domu kultúry v Skalici.
3. Reštaurovanie bočného oltára sv.
Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka
v Skalici – 3. etapa
Tento projekt je zameraný na dokončenie reštaurátorských prác na bočnom
oltári sv. Anny v tzv. Pulínskom kostole.
V rámci operačného programu Interreg
V-A SR-ČR podalo Mesto Skalica dve žiadosti o dotáciu:
1. Prepájanie kultúrneho života miest
Skalica a Hodonín
Tento projekt je zameraný na zintenzívneniu vzájomnej spolupráce v oblasti
propagácie kultúrnych a spoločenských
aktivít, tradícií a folkóru, turistických
cieľov a top atraktivít prihraničného regiónu. Hlavnou aktivitou bude zaobstaranie 4 moderných statických svetelných
stĺpov (výlepných „rotúnd“), ktorými
budú nahradené staré, už neestetické
panelové stĺpy, ktoré slúžia na výlep plagátov podujatí. Súčasťou projektu bude
tiež vytvorenie 2 druhov propagačných
materiálov:
– tlačená 40-stranová brožúra mapujúca
tradície a folklór oboch miest a
– propagačný materiál vyzdvihujúci tipy
na výlety a atrakcie v partnerských mestách a blízkom okolí.
2. K susedom peši aj na bicykli
Hlavným zámerom tohto projektu je
vytvorenie dvoch informačných miest:
1 ks v Zlatníckej doline a 1ks v Tvarožnej Lhote. Tieto informačné miesta budú
vybavené elektronickým dotykovým panelom a budú slúžiť ako miestne zdroje

informácií o kultúrnych a prírodných
atraktivitách v oboch mestách a okolí
a súčasne aj ako odpočívadlo pre návštevníkov a obyvateľov regiónu. Miesta
budú energeticky nezávislé s napojením
z fotovoltaických panelov – v prístreškoch bude wifi pripojenie a bude možné
si tu nabiť mobilný telefón. V budúcnosti je možné aj doplnenie nabíjačky na
elektrobicykle, kolobežky a pod.
Do grantovej schémy Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo podaná žiadosť
o dotáciu s názvom Spracovanie generelu cyklistickej dopravy v meste Skalica. Cieľom tohto projektu je spracovanie
komplexného dokumentu, ktorý poskytne analýzu súčasného stavu cyklistickej dopravy v meste Skalica a poskytne
riešenia jej rozvoja v rámci intravilánu
a extravilánu mesta.
A napokon do dotačnej schémy Nadácie
Slovenskej sporiteľne bola predložená
žiadosť o dotáciu s názvom Revitalizácia verejného priestranstva a záhrady
v areáli Mestského centra sociálnych
služieb Štíbor v Skalici. Hlavným
cieľom projektu je revitalizácia plochy
v areáli Mestského centra sociálnych
služieb Štíbor, ktorým je zanedbaná záhrada, ktorá v súčasnosti neplní svoj
účel. V prípade schválenia dotácie bude
revitalizovaná plocha rozdelená na tri
zóny: ovocnú zónu s novými ovocnými
stromami, oddychovo-okrasnú zónu
s novou okrasnou výsadbou a relaxačná zónu s novovytvoreným petangovým
ihriskom, vytvoreným altánom na posedenie a záhradným chodníkom.

Navštívte pamiatky
Skalické pamiatky boli oficiálne zatvorené počas Skalických dní ukončením
letnej turistickej sezóny. Navštíviť ich
však môžete počas celého roka.
Renáta Medňanská, vedúca Turistickej
informačnej kancelárie mesta Skalica: Pre návštevníkov máme celoročne sprístupnených dvanásť pamiatok
a popritom je možné si objednať hru na
organe, spev, prehliadku mlyna bratov

Pilárikových a spustenie strojového zariadenia v tejto pamiatke. Turistická informačná kancelária ponúka prehliadky
v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Zaujímavosťou sú krížovky pre deti
i dospelých, ktoré si počas prehliadky
môžu návštevníci vyplniť. K dispozícii
mám množstvo letákov a informačných
materiálov o meste. Už v súčasnosti sa
pripravuje sezóna 2020. Jednou z novi-

niek bude geohra, kedy si bude možné
stiahnuť si mobilnú aplikáciu a s ňou
prechádzať pamiatky a hľadať rôzne
indície. V januári sa uskutoční nábor
na nových sprievodcov. Prihlášky budú
k dispozícii v kancelárii TIKu v Dome
kultúry. Pripravujeme nové tematické
priehliadky.
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Ochutnávali sa mladé vína

V novembri sa už tradične ochutnávajú
mladé vína. A to hneď dvakrát.
Spevom členiek súboru Spjevule ze Skalice sa 11. 11. o 11. hodine a 11. minúte začalo už tradičné jesenné podujatie
pod názvom Svätomartinské otváranie
mladých vín. Už ôsmykrát ho pripravili členovia Vinohradníckeho spolku
Skalica. Uskutočnilo sa na tradičnom
mieste na Potočnej ulici. Biele víno Pálava z produkcie manželov Machlicových
otvorila primátorka Anna Mierna
a Beaujolais Vinárstva Masaryk otvoril
samotný Alojz Masaryk. Návštevníci
mohli ochutnať celkom 123 vzoriek bielych, ružových a červených vín.
Tradícia Svätomartinského otvárania vín
je stáročná. Datuje sa od čias cisára Jozefa
druhého. Bolo to poďakovanie ľuďom,
ktorí robili na poli, vo vinohradoch
za to, že dobre robili, dobre sa starali
o pôdu, aby sa dobre urodilo. Uzatvárali
sa tu nové kontrakty na ďalšiu robotu na
ďalší rok. Tie kontrakty sa uzatvárali pri
dobrom jedle a víne a vtedy začala táto
svätomartinská tradícia.
Svätomartinské ochutnávanie mladých
vín sa stalo už tradičnou súčasťou koloritu jesennej Skalice.
Už šestnásty raz sa v Dome kultúry zišli
pestovatelia, výrobcovia a milovníci vína
na podujatí Svätenie mladých vín a Katarínska ochutnávka. Moderátor podujatia

Anton Dinka privítal viacerých hostí. Medzi nimi župana Trnavského kraja Jozefa
Viskupiča, primátorku Annu Miernu,
primátora Holíča Zdenka Čambala,
zástupcov vínnych bratov z Freyburgu
a Jaroslavu Kaňuchovú Pátkovú, výkonnú riaditeľku Zväzu vinohradníkov
a vinárov Slovenska. Vinohradníkom
a vinárom sa za ich celoročnú prácu poďakoval a krátko zhodnotil vinohradnícky rok predseda občianskeho združenia
Vínna cesta Záhorie Ľudovít Bránecký.
Skalický farár mons. Róbert Urland požehnal Skalický rubín z produkcie Vinárstva Cingel. O prípitok sa už tradične postaral predseda Vinohradníckeho
spolku Skalica Ladislav Nemčovský.
Šestnáste požehnanie a ochutnávanie
mladých vín pripravilo v šestnástom
roku svojej existencie občianske združenie Vínna cesta Záhorie. Pripomeňme
ešte, že o dobrú náladu sa starali členovia ľudovej hudby Pláňava a mužského
speváckeho zboru Urban.

Podpora TTSK
V roku 2019 mesto Skalica pripravilo
projekt, ktorého obsahom bola séria
podujatí na pripomenutie si výročí
významných osobností a dejinných
udalostí. Prvou bola slávnosť sadenia
Lipy Slobody a spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika (5. 5. 2019). Pripomenuli sme
si nedožité 90. narodeniny Antona
Srholca, čestného občana mesta Skalica, kňaza, spisovateľa, filantropa, zakladateľa a riaditeľa resocializačného
centra Resoty (9. 6. 2019). Uskutočnil
sa slávnostný koncert žiakov Prof.
Evy Blahovej, čestnej občianky mesta Skalica pri príležitosti jej životného jubilea a 50. výročia účinkovania
na profesionálnej scéne ako súčasť
Medzinárodného festivalu komornej
hudby Divergencie (16. 6. 2019). Významnú osobnosť sme si pripomenuli
v októbri. Pri príležitosti 150. výročia
narodenia Ľudovíta Okánika, aktívneho politika, cirkevného hodnostára a pedagóga, bol pripravený komponovaný program cyklu Putovanie
skalickou históriou (24. 10. 2019).
Napokon to bol pietny akt, ktorým
sme si pripomenuli 101. výročie príchodu Československej dočasnej vlády na Slovensku do Skalice a jej pôsobenie od 6. do 14. novembra 1918
(6. 11. 2019).
Zámerom tejto série podujatí bolo
pozdvihnutie kultúrneho a dejinného
povedomia občanov Skalice a Trnavského kraja s dôrazom na významné
osobnosti a udalosti.
Vybrané podujatia tohto projektu boli
spolufinancované z poskytnutej dotácie Trnavského samosprávneho kraja.
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Pripomenuli sme si výročie Novembra 1989

30. výročie Nežnej revolúcie sme si
v Skalici pripomenuli viacerými podujatiami. Prvým bolo spomienkové podujatie pri pamätnej tabuli obetiam totalitných režimov, ktorá bola na podnet
bojovníka proti bezpráviu a totalite, skalického rodáka a čestného občana mesta
Skalica Antona Srholca umiestnená na
priečelí knižnice. Prítomným sa prihovorila primátorka mesta Anna Mierna,
ktorá priblížila dejinné súvislosti okolo 17. novembra v rokoch 1939 a 1989.
Minútou ticha si účastníci pietnej akcie
uctili pamiatku obetí stredajšej havárie
autobusu pri Nitre.
Piesne Karla Kryla zneli pred desiatkami rokov, zneli počas Nežnej revolúcie
a znejú i dnes. Piesne legendárneho pesničkára v podaní členov kapely Missa,
Karel Kryl revival zneli v Dome kultúry presne na deň – 30 rokov po Nežnej.
V sále sedeli aj primátorka Anna Mierna

a tiež Michal Srholec, jeden z aktivistov
v Skalici v roku 1989.
Tretím príspevkom k výročiu Nežnej
revolúcie bola aktivita študentov Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici. Naštudovali
divadelnú hru Ty budeš moja. Verejnosti ju predstavili v pondelok 18. novembra vo veľkej sále Domu kultúry. A boli
výborní. Navyše prišli s myšlienkou, že
výťažok z dobrovoľného vstupného bude
použitý pre študentov školy zo sociálne
znevýhodnených rodín.
Séria podujatí k 30. výročiu novembrových udalostí vyvrcholila v utorok
19. novembra. V Skalici sme privítali
vzácnu návštevu – významného slovenského básnika, spisovateľa, prozaika
a dramatika, ktorý sa v novembri 1989
podieľal na založení hnutia Verejnosť
proti násiliu pána Ľubomíra Feldeka
a jedného zo zakladateľov Verejnosti
proti násiliu v Košiciach a vydavateľa

Miroslava Polláka. Predpoludním sa
hostia v Dome kultúry stretli so študentmi a témou ich besedy bolo novembre
1989, všetko čo mu predchádzalo i udalosti po 17. novembri. V podobnom
duchu sa nieslo stretnutie s občanmi na
tom istom mieste v podvečer.
Medzitým sa v obradnej sieni radnice
uskutočnilo prijatie oboch hostí. Primátorka Anna Mierna v príhovore ocenila ich aktivity pred tridsiatimi rokmi
a v krátkosti predstavila mesto. Hostia sa
zapísali do Pamätnej knihy mesta Skalica.
V podvečer sa v parku pri knižnici mohli okoloidúci pristaviť pri audiovizuálnej
inštalácii, ktorá putovala po mestách
kraja spoločne s výstavou k 30. výročiu
Nežnej revolúcie. To bola bodka za sériou podujatí, ktorými sme si november
1989 v Skalici pripomenuli.
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Krátke správy
Uctili sme si výročie príchodu dočasnej vlády

Po stopách histórie mesta Skalica

6. novembra 1918 v Skalici začala pôsobiť Československá dočasná vláda
na Slovensku. Jej členmi
boli ako predseda Vavro
Šrobár, Skaličan Pavel
Blaho, Ivan Dérer, Anton
Štefánek, Kornel Stodola
a Štefan Janšák. Vavro
Šrobár pred piatimi tisíckami zhromaždených proklamoval
vytvorenie Československej republiky a prevzatie správy vecí
verejných do rúk dočasnej vlády. Anton Štefánek vyhlásil za
vyučovací jazyk na Slovensku slovenčinu. Zo Skalice členovia vlády riadili organizáciu novej štátnej moci do 14. novembra, kedy dočasná vláda oficiálne ukončila svoju činnosť.
Túto dejinnú udalosť si naše mesto každoročne pripomína.
6. novembra sa pred radnicou zišli predstavitelia mesta Skalica, poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia inštitúcií, žiaci a pedagógovia niekoľkých škôl. Privítala ich primátorka Anna Mierna, ktorá v krátkosti priblížila udalosti
roku 1918. Prihovoril sa aj Vladimír Šál, radca – vyslanec
Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave. Hostia položili
vence k pamätnej tabuli, ktorú pri príležitosti 100. výročia
v minulom roku odhalil premiér Slovenskej republiky Peter
Pellegrini za účasti členov Vlády SR.

Na 13. novembra pripravilo
Mesto Skalica v spolupráci
s Mestskou knižnicou Skalica pre deti základných škôl
partnerských miest podujatie nazvané „Po stopách
histórie mesta Skalica“. Pozvanie prijalo a do Skalice pricestovalo 20 žiakov základnej
školy z nášho nového partnerského mesta Hodonín. Skalicu
reprezentovalo 20 detí zo Súkromnej základnej školy.
Náučno-poznávací deň začal v Gvadányiho kúrii, kde sa
deti oboznámili s celodenným programom. Oficiálne žiakov privítala na radnici zástupkyňa primátorky Veronika
Hanzalíková. Žiaci potom zábavno-vzdelávacou formou riešili v historických pamiatkach v centre mesta rôzne úlohy,
ktorých nosnou témou bola práve história týkajúca sa nášho
mesta. V programe nechýbala návšteva Expozície kníhtlače,
stálej expozície Záhorského múzea, Domu kultúry, či františkánskeho komplexu, kde bola pripravená ukážka pečenia
a ochutnávka Skalického trdelníka. Veľký záujem bol o krátku lekciu tradičných skalických svadobných tancov pod vedením pedagógov zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici.
Záverečné vyhodnotenie najlepších riešiteľov úloh sa konalo
vo veľkej zasadačke mestského úradu, kde zástupkyňa primátorky odovzdala najlepším a najpozornejším spoznávateľom
histórie darčeky. Všetky deti dostali Pamätné listy. Týmto
príjemným podujatím sa najmä hodonínskym deťom zábavnou formou priblížila história partnerského mesta Skalice.

Znel Zvon mieru
11. novembra pri Pomníku obetí prvej svetovej vojny zazneli
zvuky Zvonu mieru. Tento 22tonový zvon sa nachádza v talianskom meste Rovereto a bol vyrobený zo zbraní a munície. Jeho zvuk každoročne znie 11. novembra, v Medzinárodný deň vojnových veteránov, ako uctenie si obetí padlých
vo vojnách a ozbrojených konfliktoch na celom svete bez
ohľadu na to, akej národnosti, náboženského vyznania či
farby plete obete boli. Symbolmi tohto dňa sú kvety červených makov, plamienky sviečok a kahančekov. Pri pomníku
v tento položili vence predstavitelia mesta Skalica, okresného úradu, Záhorského múzea, skalickej Jednoty dôchodcov.
Prítomní boli poslanci MsZ Skalica, žiaci a pedagógovia
škôl i občania. Prítomným sa prihovorili primátorka Anna
Mierna, prednostka Okresného úradu Skalica Viera Kučerová
a predsedníčka miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
Skalica Hana Hošková.

Bubnovačka 2019
19. novembra bola v našom meste Bubnovačka, aktivita, ktorá má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred
násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Podujatia sa zúčastnili deti zo základných škôl, aby podporili
myšlienku, ktorá vznikla v roku 2014. Bubnovačku rozbehla
v roku 2014 nezisková organizácia Centrum Slniečko, člen
Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na
deťoch venuje už vyše 20 rokov. Dôležitosť tejto témy deťom
a pedagógom pripomenula primátorka Anna Mierna i Irena
Ravaszová, koordinátorka ochrany detí pred násilím Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, pracoviska Holíč. Od
roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany
detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania
a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí
vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet
pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto
si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti
ochrany detí pred
násilím
zvolili
práve 19. november za deň, kedy
by malo byť hlas
detí lepšie počuť.
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Pozvánky
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Šport

Šachový zápas manažérov
Počas víkendu 9. a 10. novembra sa
v priestoroch hotela Svatá Ludmila
uskutočnil 13. ročník šachového zápasu manažérov Slovensko – Česko. Druhýkrát po sebe sme mali možnosť toto
podujatie hostiť v Skalici, predovšetkým
vďaka predsedovi skalického
šachového klubu a poslanca
MsZ Milanovi
Romanovi, ktorý toto podujatie organizačne
pripravil. V piatok sa hrala simultánka
proti kapitánom tímov veľmajstrom
Janovi Markošovi a Štěpánovi Žilkovi.
Možnosť si zahrať dostali aj deti zo skalického šachového klubu. Hlavný zápas
sa hral v sobotu poobede. Po minuloroč-

nej výhre Slovákov 4:0 tento rok českí riaditelia nenechali nič na náhodu a oplatili nám rovnakou mincou, zvíťazili 4:0.
Pozdraviť zápas prišiel i predseda slovenského parlamentu Andrej Danko, ktorý
odmenil najlepšieho hráča slovenskou
valaškou. Tým
sa stal Miroslav
Pecina, bývalý
český minister
obrany.
V spomínaný
piatok sa uskutočnili aj majstrovstvá okresu v šachu základných škôl
v kategórii dievčat. Podľa predpokladov
obsadili najvyššie priečky členky šachového klubu. Prvý bola Ela Romanová,
druhá Kristína Dubanová. Tretiu priečku obsadila Natália Blatnická.

Hokejbalisti v zelenom dome
Hokejbal je aktuálne najúspešnejší šport
v Skalici. V tomto roku Hokejmarket získal druhý titul majstrov Slovenska a štyria jeho hráči sa podieľali na zisku ďalšieho titulu majstrov sveta pre slovenské
farby. V skalickom tíme sú už niekoľkonásobní majstri republiky i sveta. Napriek tomu, že pred novou sezónou tím
opustilo niekoľko stabilných opôr, po jedenástich kolách sú Skaličania na prvom
mieste. Hokejbalisti teda robia radosť.
Ale nielen fanúšikom tohto športu.
Nedávno sa tradičný Československý
superpohár majstrov českej a slovenskej

hokejbalovej extraligy po dvoch rokoch
opäť hral v Skalici a tentoraz ho hokejbalisti venovali Zelenému domu. Už pred
zápasom dostali klienti dresy, hokejky,
počas celého zápasu povzbudzovali a napokon sa všetci spoločne odfotili. Ale
to nie je všetko. Pred niekoľkými dňami hokejbalisti Zelený dom navštívili
a neprišli naprázdno. Priniesli so sebou
hokejbalové bránky, ktoré svojim kamarátom darovali. A hneď ich aj vyskúšali.
A bolo jedno či dievčatá alebo chlapci,
všetci sa spolu s hokejbalistami náramne
zabávali.

Novembrový
výsledkový servis
Futbal
V novembri sa ukončila jesenná časť
futbalových súťaží. Skalickí seniori
zohrali posledné dva zápasy a pred
zimnou prestávkou sa s 35 bodmi
usadili na 3. priečke za vedúcou Banskou Bystricou (38 bodov) a druhou
Dubnicou (38). Jarnú časť naši futbalisti odštartujú v Podbrezovej 7. marca.
Výsledky: 16. kolo, 2. 22. Púchov –
Skalica 1:0, 17. kolo, 9. 11. Skalica –
Slovan Bratislava B 3:1

Hokej
Skalickí hokejisti seniori v novembri
odohrali sedem zápasov. A ako tomu
bolo v predchádzajúcom priebehu
súťaže – darilo sa striedavo. Zaujímavé je, že už druhýkrát v sezóne sa podarilo ulúpiť body lídrovi z Bratislavy.
Skaličania sa už dlhší čas pohybujú
v strede ligovej tabuľky.
1. 11. Považská Bystrica – Skalica 3:4,
13. 11. Bratislava Capitals – Skalica
2:3sn, 15. 11. Martin – Skalica 2:1,
20. 11. Skalica – Trnava 8:0, 22. 11. Levice – Skalica 4:2, 27. 11. Skalica – Žilina 8:5, 29. 11. Skalica – Dubnica 5:2
Program: 4. 12. Skalica – Topoľčany,
6. 12. Spišská Nová Ves – Skalica,
11. 12. Skalica – Považská Bystrica,
13. 12. Skalica – Bratislava Capitals,
18. 12. Skalica – Martin, 20. 12. Trnava – Skalica, 22. 12. Skalica – Levice,
28. 12. Žilina – Skalica, 30. 12. Skalica
– Dubnica, 3. 1. Topoľčany – Skalica

Hokejbal

Po sérii výborných výsledkov a šnúry
bez prehry sa Skaličania vyšvihli na
prvé miesto so slušným náskokom.
November však priniesol mierny
útlm, ale stále si vedúcu priečku (do
uzávierky) naši extraligoví hokejbalisti udržali. Po poslednom kole 30.11.
bude zimná prestávka. Jarná časť
súťaže sa rozbehne 29. februára 2020.
2.11. Nitra – Skalica 3:2, 9.11. Považská Bystrica 6:2, 16.11. Skalica – Pruské 1:3, 23.11. LG Bratislava – Skalica
3:2
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Tlačová správa Mesta Skalica
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva Skalica, ktoré sa bude konať v stredu 11. decembra, budú, okrem iných, predložené dva
dôležité materiály. Prvým je návrh rozpočtu
mesta Skalica na rok 2020. Druhým je návrh
zmeny č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych
daniach.
V jednej z predchádzajúcich tlačových správ
sme uviedli: Príprava rozpočtu Mesta Skalica
na rok 2020 ako hlavného nástroja hospodárenia, finišovala po polovici novembra, kedy
sa zhrnuli a porovnali požiadavky a príjmy
všetkých organizácií a úradu. Z čísel vyplynulo, že Mesto Skalica musí hľadať externé
zdroje a navýšiť príjmovú časť rozpočtu.
Štát vytvoril legislatívne úpravy, ktoré neboli
podložené zdrojmi a samospráva tak, okrem
iného, hľadá zdroje aj v navýšení miestnych
daní.
V Skalici je dlhoročná stagnácia výšky miestnych daní a poplatkov, keď sa naposledy
upravovali v roku 2012 (s výnimkou poplatku za držanie psa v roku 2015), to znamená,
že sedem rokov sú v rovnakej výške bez reflektovania zvyšovania nákladov.
Primátorka Anna Mierna: „Je pravda, že som
verejne deklarovala nenavyšovanie daní,
ale postupným sústreďovaním podkladov
pri tvorbe rozpočtu som musela, žiaľ, tento
postoj prehodnotiť. Bola som pred najťažším rozhodnutím, ktoré som zatiaľ musela
urobiť a očakávam za to negatívnu reakciu
Skaličanov. Už pred rokom sme museli dať
do rozpočtu na rok 2019 záväzky z minulosti, ktoré tvorili výdavky 600 tisíc eur splátok
istín z úverov z minulosti, 150 tisíc eur splátok za cyklotrasy (celkovo 450 tisíc eur v rokoch 2019-2021) a sanovanie nezaplatených
faktúr v Správe mestského majetku po dobe
splatnosti viac ako 700 tis. eur. A tento rok
sa k tomu pridali ďalšie výdavky, ktoré nám
určil subjekt mimo mesta a to parlament
s odporúčaním obciam: poraďte si, zvýšte
dane, hľadajte zdroje. Pod tlakom čísel, argumentov a odporúčaní ma tento stav prinútil
k tomuto nepopulárnemu, ale nevyhnutnému kroku.
Zvýšenie miestnych daní pomôže mestskému
rozpočtu zabezpečiť minimálne zachovanie
všetkých štandardov a služieb, na ktoré boli
občania zvyknutí v oblasti školstva, služieb,
kultúry, pričom naďalej potrebujú optimalizáciu.
V prípade prijatia predloženého návrhu na
úpravu miestnych daní predpokladáme zvý-

šenie príjmu v roku 2020 o 340 tisíc eur.
Výdavková časť rozpočtu mesta Skalica na
rok 2019 bola stanovená väčšinou na úrovni
roku 2018. Už v januári 2019 sme však museli čeliť tomu, že z rozhodnutia vládnych
politikov musíme navýšiť mzdy v meste
a v podriadených organizáciách o 10%. Taktiež to boli ďalšie rozhodnutia parlamentu,
s ktorými sme v rozpočte nepočítali (zákon
o odpadoch, zimná údržba chodníkov, rekreačné poukazy, obedy „zadarmo“…). V roku
2019 sme však dostali podielové dane, ktoré
dokázali tento rast pokryť (7,1 mil. eur).
Je tu však rozhodnutie parlamentu navýšiť
osobné náklady aj v roku 2020, pričom tentoraz podielové dane mesta v roku 2020 porastú pravdepodobne LEN cca o 100 tis. eur
(odhad výšky podielových daní je 7,2 mil.
eur), z ktorých, pochopiteľne, nemáme šancu
vykryť rastúce výdavky až do výšky viac ako
700 tis. eur. Nemusíme mať ekonomické myslenie, aby bolo jasné, že za 10 eur 70 eurový
tovar nekúpime.
Teším sa tomu, že štát má záujem zvyšovať
platy, lepšie ohodnotiť zamestnancov vo verejnej správe. Ale ak zákonne prikáže platy
upraviť a nedá k tomu zdroje, je to nezodpovedné až hazardné. Je veľmi pravdepodobné,

že v menších obciach môžu byť všetky nároky na zvýšené platy, zvýšené výdavky na
vývoz odpadov a ďalšie zvýšenia likvidačné.
Neteším sa, že k úprave miestnych daní pristupujem. Prečo to však pomaly a postupne
nerobili predchádzajúci primátori, hoci vedeli, že kumulovanie nákladov, zvyšovanie
vstupov i minimálnej mzdy k tomu raz vedenie mesta donúti? Je zbytočné na to hľadať
odpoveď, musíme situáciu riešiť my a teraz.
Po odporúčaní ZMOSu, klubu primátorov
a starostov Záhoria a návrhoch drvivej väčšiny samospráv som pristúpila k tomuto
návrhu. Navrhované dane sú nižšie ako sú
navrhované v niektorých ďalších okresných
mestách. Verím, že Skaličania pochopia nevyhnutnosť tohto návrhu a poslanci mestského zastupiteľstva sa k nemu postavia s plnou
vážnosťou a zodpovednosťou za svoje rozhodnutie.“
Mestská rada v Skalici prijala na svojom zasadnutí dňa 27. novembra uznesenie o navýšení platu primátorky mesta Skalica o 30 %,
t.j. zo súčasných 2 847 eur na 3 701 eur.
Z rozhodnutia primátorky mesta Skalica
Anny Miernej nebude návrh na zvýšenie jej
platu predmetom rokovania decembrového
mestského zastupiteľstva.

Druh dane
Stavby
stavby na bývanie a drobné stavby
chaty na podnikanie Zlatnícka dolina
chaty na individuálnu rekreáciu, chaty Zlatnícka dolina
samostatne stojace garáže
samostatne stojace garáže - spoločná stena s RD
stavby hromadných garáží
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky...
priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike
stavba na ostatné podnikanie, zárobkovú činnosť
ostatné stavby
Byty
byty - výmera bez zníženia
nebytové priestory neslúžiace na podnikanie
nebytové priestory slúžiace na podnikanie
Pes
pes chovaný v bytových domoch
pes chovaný v rodinných domoch
Predajný automat
Nevýherný hrací prístroj

2019 platná
sadzba

vyvesené na úradnej tabuli
VZN návrh VZN návrh
mesta v Eur
mesta %

0,265
1,65
0,33
0,47
0,265
0,47
0,33
3,30
3,30
1,50

0,40
4,00
0,40
0,70
0,40
0,70
0,40
4,00
4,00
1,50

51%
142%
21%
49%
51%
49%
21%
21%
21%
0%

0,265
0,33
2,33

0,40
0,40
3,49

51%
21%
50%

40,00
8,00
99,58
33,19

40,00
12,00
120,00
100,00

0%
50%
21%
201%
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