ZDARMA

VYDÁVA MESTO SKALICA

Gymnázium má 355 rokov

U

ž 355 rokov vzdeláva
Gymnázium F. V. Sasinka
študentov a patrí tak medzi
najstaršie na Slovensku. Pri príležitosti výročia jeho vzniku
sa 16. novembra v jezuitskom
kostole uskutočnila slávnostná
akadémia. V rámci programu
sa predstavili študenti školy a s
príhovormi vystúpili riaditeľka
Božena Stúpalová, primátor
Ľudovít Barát a podpredseda
TTSK a primátor Holíča Zdenko
Čambal.
Načrime krátko do histórie.
Jezuiti pôsobili v Skalici od začiatku 60. rokov 17. storočia. Svoj kostol sv. Františka Xaverského a kláštor si začali stavať v roku 1693 a trvalo 30 rokov, kým boli kompletne dokončené. Dva roky po svojom
príchode, v roku 1662, jezuiti založili strednú školu, ktorá bola koncom 17. storočia povýšená na kolégium. Kvôli nárastu počtu rehoľníkov i študentov sa kolégium rozširovalo do dnešnej podoby. Koncom
18. storočia, po zlikvidovaní rehole jezuitov, kláštor s kolégiom a kostolom prevzali paulíni, ktorí ho
užívali len krátko. Stredná škola pokračovala v 19. storočí s prestávkami vo svojej činnosti pod správou
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Osvetlia
sa ďalšie
priechody

M

esto Skalica v roku 2017
predložilo v rámci výzvy
Ministerstva vnútra SR žiadosť
o poskytnutie dotácie na osvetlenie ďalších šiestich priechodov
pre chodcov v meste. Mesto
Skalica bolo so žiadosťou o dotáciu úspešné a boli mu na realizáciu tohto projektu pridelené
finančné prostriedky vo výške 24
000 EUR.

Hlavným cieľom
projektu je zvýšenie
bezpečnosti cestnej
premávky a chodcov
v meste Skalica,

prostredníctvom
inštalácie
dodatočného osvetlenia na 6
priechodoch pre chodcov
na najfrekventovanejších cestách v meste. Zámerom projektu je zdôraznenie samotného
priechodu pre chodcov a kontrastné zvýraznenie chodca
na ňom pomocou svetla, ktoré
je odlišné od farby a intenzity
okolitého verejného osvetlenia.
V súčasnom stave sú vybrané
priechody osvetlené len verejfrantiškánov. 6. novembra 1918 bola vyhlásená slovenčina ako vyučovací jazyk a na pomoc prišli pro- ným osvetlením bez prisvietefesori českej národnosti, pretože slovenských profesorov bol nedostatok. V roku 1953 začala v budove nia a aj to len z jednej strany.
gymnázia pôsobiť pedagogická škola a gymnázium sa na čas presťahovalo do Holíča, kde pôsobilo už Vybrané priechody pre chodpod názvom Jedenásťročná stredná škola v Holíči. V roku 1969 sa obnovil názov gymnázium. Od roku cov, ktoré sa budú osvetľovať
1973 sa gymnázium vrátilo do svojej budovy, kde postupne v rokoch 1973 a 1974 pribudli aj triedy sú značne zaťažené hustotou
zanikajúceho Gymnázia v Holíči. dopravy, koncentráciou obyvaPostupne, ako klesali popu- teľstva a ide o priechody k zdraZelený dom má 25 rokov (strana 7)
lačné ročníky, sa ustálil počet votnému stredisku a tiež prietried na 16 až 18, pri celkovom chody v blízkosti základných
počte žiakov okolo 500. V škol- škôl kde je zvýšený pohyb detí.
skom roku 1994/95 sa obno- Jedná sa o nasledovné prievilo na gymnáziu osemročné chody:
štúdium. Skalické gymnázium
1. ul. Mallého - priechod
má už niekoľko rokov prívlastok k obchodnému stredisku Lidl
Františka Víťazoslava Sasinka.
a ZŠ Mallého
2. ul. Koreszkova - priechod
pred kruhovým objazdom v blízkosti ZŠ Mallého a nemocnice
3. ul. Koreszkova - priechod v blízkosti ZŠ Vajanského, ktorý je
tiež spojnicou k zdravotnému stredisku a k športovému areálu
4. ul. Koreszkova - priechod k zdravotnému stredisku a k autobusovej zastávke MHD, priechod je v blízkosti ZŠ Vajanského
5. ul. Koreszkova - priechod v blízkosti ZŠ Vajanského a novovyFutbalisti prezimujú na prvom mieste
budovaného detského ihriska
(strana 10)
6. ul. Kráľovská - priechod k ZŠ Strážnická, k ZUŠ a k SEVŠ
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Stretli sa bývalí a súčasní zamestnanci radnice

8

. novembra sa vo veľkej zasadačke radnice stretli bývalí
zamestnanci mestského úradu, tiež bývalý primátor
Michal Srholec a niekoľko súčasných zamestnancov.
Bolo to na pozvanie primátora Skalice Ľudovíta Baráta. Hostí vítal
prednosta úradu Anton Bobrík a v úvode zaznel spev členiek detského folklórneho súboru Skaličánek pri ZUŠ dr. Janka Blaha v Ska-

lici pod vedením pedagóga školy Miroslava Buzrlu. Ako v príhovore
povedal primátor, pozvaním si chcel uctiť prácu tých, ktorí ju roky
vykonávali pre občanov. Zároveň dodal, že by chcel zo stretávania
bývalých zamestnancov (so súčasnými) vytvoriť tradíciu. Za pozvaných sa poďakoval Michal Srholec.

Projektové zámery mesta Skalica

M

esto Skalica v rámci dotačnej
schémy Ministerstva kultúry SR
na rok 2018, v rámci programu Obnovme
si svoj dom podalo štyri žiadosti o dotáciu
na nasledovné projektové zámery:
Reštaurovanie Pomníka padlým
v 1. sv. vojne
Hlavným cieľom
projektu je pri príležitosti 100. výročia
ukončenia 1. sv. vojny
obnoviť a zreštaurovať Pomník padlým v 1. sv. vojne,
ktorý sa nachádza
na Potočnej ulici
v Skalici.
Gvadányiho dom
– výmena okenných
a dverných výplní
Hlavným cieľom
projektu je výmena
okien na objekte
Gvadányiho
domu
a výmena dvoch zad-

ných dverí, ktoré tvoria prechod do dvora
tohto objektu.
Sanácia mestského opevnenia v Skalici
Hlavným cieľom projektu je sanácia
a záchrana národnej kultúrnej pamiatky – hradobného múru, konkrétne jeho časti, ktorá sa
nachádza v areáli nemocnice v Skalici

. novembra sa konali
voľby do vyšších
územných celkov. V rámci
Slovenska priniesli očakávané, neočakávané i prekvapujúce výsledky. Prekvapenie sa zrodilo i v našom kraji,
keď napriek predvolebným
prieskumom prišlo k zmene

na poste župana. Tibora
Mikuša (NEKA) po troch
volebných obdobiach vystrieda Jozef Viskupič (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti /OĽANO/, SaS,
KDH, OKS, Zmena zdola,
DÚ/. A kto bude zastupovať
náš okres v zastupiteľstve

Ďalšie
rekonštrukcie
a úpravy

V

priebehu novembra sa na ZŠ Strážnická konali rekonštrukčné práce
oplotenia areálu. Okrem toho sa v spolupráci so spoločnosťou Protherm Skalica
pripravili základy a oplotenie nového multifunkčného ihriska. Začalo sa s opravami
chodníkov na sídl. L. Svobodu a tiež na sídl.
Pod Hájkom. Niektoré práce sa medzitým
ukončili, ďalšie pokračujú. O tom, ako budú
pokračovať „rozhodne“ počasie.

Nový župan, staronoví poslanci
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Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny
– 1. etapa
Hlavným cieľom projektu je v 1. etape
zreštaurovanie sochárskej výzdoby bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici.
2. etapa, ktorá bude zameraná na reštaurovanie oltárnej architektúry bude predmetom žiadosti o dotáciu v roku 2019.

Trnavského kraja? Voliči si
vybrali presne tú istú trojicu
kandidátov, ako pred štyrmi
rokmi. Najviac hlasov získali
nezávislí kandidáti Zdenko
Čambal, Stanislav Chovanec
a tretím poslancom zastupiteľstva TTSK sa stal Jozef
Hazlinger.

Foto M. Roman
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Medzinárodný deň vojnových veteránov
10. novembra si členovia skalickej Jednoty dôchodcov spolu s viceprimátorom
Milanom Romanom, viacerými poslancami mestského zastupiteľstva i žiakmi
škôl uctili pamiatku obetí v 1. svetovej
vojne. Bolo to pri príležitostí Medzinárodného dňa vojnových veteránov, ktorý
si pripomíname ako spomienku na ukončenie 1. svetovej vojny (11.11.1918).
výzvou uctiť si koniec prvého veľkého vojnového konfliktu 20. storočia, prišlo Francúzsko, pričom oslovilo mestá
a obce západnej Európy, USA a Kanady.
Od roku 2005 si táto iniciatíva našla cestu
do východnej Európy a Ázie. Skalickú jednotu dôchodcov oslovil Klub vojenských
veteránov v Trenčíne v roku 2011. Odvtedy
si Skaličania každý rok uctia pamiatku obetí
padlých vo vojnách a ozbrojených konfliktoch na celom svete bez ohľadu na to,
akej národnosti, náboženského vyznania
či rasy obete boli. Symbolmi tohto dňa sú
kvety červených makov, plamienky sviečok
a kahančekov a zvuk 22-tonového Zvonu
mieru v talianskom meste Rovereto, ktorý
bol vyrobený zo zbraní a munície.

S

Zlepšenie
infraštruktúry FNsP

F

akultná nemocnica s poliklinikou Skalica vykonala
v novembri obnovu prístupových ciest a chodníkov pri neurologickom pavilóne. Nový povrch spevnených plôch umožňuje šetrnejší transport pacientov
na vozíkoch na konziliárne a rádiologické vyšetrenia.
Rekonštruovaná cestná komunikácia umožňuje bezproblémový prejazd sanitných vozidiel záchrannej zdravotnej služby, ktoré teraz môžu parkovať na vyhradených
parkovacích miestach. Po rekonštrukčných prácach
v neurologickom pavilóne, zjednotení ambulantných
a lôžkových priestorov a získanom medzinárodnom ocenení je zvýšený komfort pri preprave pacientov ďalším
posunom v kvalite liečby neurologických stavov v re
gióne Záhoria.

Chobotničky pre
srdiečkové detičky

S

kalickú nemocnicu, konkrétne neonatologické
oddelenie, pred niekoľkými dňami navštívili pracovníčky Základnej umeleckej školy Senica a priniesli
so sebou chobotničky. Nie skutočné, samozrejme, ale
háčkované. Prišli ich venovať na toto oddelenie. Prečo?
Projekt chobotničky pre srdiečkové detičky vznikol
v Dánsku, kde istý otecko priniesol takúto hračku dieťatku do inkubátora a lekári zistili, že je pri tejto hračke
dieťatko pokojnejšie a nevytrháva si z tela hadičky, ktoré
sú pre neho životne dôležité. Táto myšlienka sa pretavila
do aktivity senických ZUŠkáriek. Uháčkovali celkom 90
chobotničiek, ktoré venovali skalickej nemocnici s vierou, že pomôžu dieťatkám, ktorým sa štart do ich života
trochu skomplikoval.
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Hudba v Meste 2017

H

udba v Meste odkrojila svoj ďalší diel. Tentoraz sa festival
konal dva dni na obvyklom mieste v reštaurácii Srdiečko
v piatok a v sobotu. Tentoraz sa festival konal dva dni, v piatok
a v sobotu 10. a 11. novembra na obvyklom mieste v reštaurácii

Výzva pre fotografov

M

esto Skalica vyzýva k spolupráci fotografov, ktorí sa
chcú spolupodieľať na propagácii
mesta Skalica.
Zámerom výzvy je oslovenie
amatérskych aj profesionálnych
fotografov, ktorí môžu alebo chcú
poskytnúť mestu Skalica svoje
vlastné digitálne fotografie k prezentácii mesta.
Fotografie rôznych tém (pamätihodnosti mesta, kultúrny život,
príroda, momenty zo života obyvateľov Skalice, šport v meste atď)
budú mestom Skalica použité
výhradne na propagačné a marketingové účely, pričom autorom
nezanikne nárok na autorské právo.
V prípade výberu a použitia posky
tnutých fotiek Mesto Skalica uvedie
meno autora.
Počet fotografií je neobmedzený.
Záujemcovia, ktorých výzva oslovila,
sa môžu prihlásiť a svoje fotografie
zaslať do 31.12.2017 na mail:
cunderlik.michal@mesto.skalica.sk.
Ďakujeme za váš záujem.

Srdiečko. Piatkový program bol aj oslavou narodeninovej polstoročnice zakladateľa a organizátora festivalu Ľuboša Beňu. Predstavili sa kapely Kiero Grande, Velká svačina a Ľuboš Beňa si zahral
s priateľmi. V sobotu vystúpil Nick Schnebelen z USA a v Skalici už
starí dobrí známi Hot Chickens z Francúzska. Srdiečko bolo dlho
do sobotňajšej noci plné hudby a návštevníkov a zábava bola
výborná.
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Študenti Via Humana v Múzeu holokaustu

H

olokaust, deportácie, antisemitizmus, Osvienčim. To sú pojmy,
o ktorých sa často hovorí v médiách.
Dokážu si však mladí predstaviť, čo prežívali ľudia v koncentračných táboroch?
Odpoveď sa najlepšie hľadá na autentickom
mieste. Študenti Súkromnej strednej odbornej
školy Via Humana preto 25. októbra 2017 navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Po prednáške
o deportáciách a postavení Židov na Slovensku si

pozreli stálu expozíciu múzea, kde videli dobové
dokumenty, fotografie alebo dobytčí vagón,
v ktorom prevážali Židov do koncentračného
tábora Auschwitz.
A čo zapôsobilo na študentov najviac? Krátke
video so svedectvom Heleny Weinwurmovej,
ktorá prežila tri roky v koncentračnom tábore
v Osvienčime. Slová tejto útlej a skromnej ženičky
dokážu i po jej smrti zaujať naozaj každého.
Mgr. Viera Psotová

Z matriky
21. októbra
- 20. novembra
NARODENÍ

Peter Jureňa
Olívia Uhrová
Michael Sedláček
Alex Mihál
Diana Cvečková
Jakub Šikula
Matúš Radič
Ester Ambrúsová
Eliška Bašnárová
Lucas Solárik
Markéta Daňhelová
Filip Hošek
Mia Kocianová

∏
SOBÁŠE

Deň materských škôl

V

rámci Dňa materských
škôl 3. novembra navštívili deti z MŠ Skalica, elokovaného pracoviska Hviezdoslavova športové centrum
BarBar, kde boli pre ne pripravené rôzne športové disciplíny.
Deti sa do sýtosti vyskákali pri
jumpingu, svalstvo si ponaťahovali pri detskej jóge. Vyskúšali si bedminton, prekážkovú
dráhu i hry s padákom a loptou.
V rámci relaxu bol v priestoroch
pripravený lego kútik i kútik
s občerstvením. Na spoločnú
oslavu Dňa materských škôl si

pozvali kamarátov z predškolských tried Sedmokrásky z MŠ
Hurbanova.

Deň materských škôl
vznikol z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej
organizácie pre predškolskú výchovu. Tento deň je
každoročne datovaný na 4.
novembra, keďže v tento
deň v roku 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá
detská opatrovňa na území
Slovenska.

Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická.
S víziou dostať tento deň
do povedomia širšej verejnosti
bola oslovená majiteľka BarBaru
pani Slobodová, ktorá s ochotou projekt podporila. Na spoluprácu boli prizvané trénerky
jumpingu a cvičiteľka jógy
z tímu Fitness aktivity s Lenkou.
Prekážkovú dráhu zastrešilo
CVČ Skalica a lego kútik Brick
by Brick Skalica. Svetom badmintonu deti sprevádzal Juraj
Spáčil.

40 rokov Klubu výtvarníkov

V

koncertnej sieni františkánskeho kláštora sa konala vernisáž výstavy Klubu výtvarníkov Skalica
pripravenej pri príležitosti 40. výročia založenia klubu. K výročiu výtvarníkom zablahoželal primátor Ľudovít Barát. O štyridsiatich rokoch činnosti i aktuálnej výstave porozprával kurátor výstavy,
riaditeľ Záhorskej galérie v Senici Štefan Zajíček. V programe sa predstavila ľudová hudba Cifra.

Eduard Herák
a Mária Balážová
Peter Štepán
a Terézia Masaryková
Marek Vajda
a Anna Pernerová
Filip Pekár
a Elena Štefíková
Martin Dorúšek
a Ing. Eva Staníková

∏
ÚMRTIA

Jozef Štrba (73)
Anna Cígerová (94)
Ing. Emil Ščepko (69)
Marta Klátilová (81)
Jarmila Komárková (91)
Anastázia Hanzalíková (61)
Ján Bilovský (68)
Bohumil Čider (72)
Ľudmila Vaňková (61)
Iveta Nejedlíková (49)
Ján Macháček (73)
Mgr. Juraj Zapletal (75)
Júlia Biharská (94)
Marián Jesenský (54)
Peter Skoták (51)
Katarina Vavríková (84)
Ján Škríb (90)
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Reminiscencie majú 15 rokov

18

. novembra sa v jezuitskom kostole uskutočnil galaprogram k 15. výročiu súboru
historického tanca a hudby Reminiscencie.
Reminiscencia je spomienka na niečo dávne. Reminiscencie sú
súborom, ktorý prináša dávnu hudbu, dávne tance i spev. Už 15
rokov je toto unikátne zoskupenie na scéne a skvelým spôsobom
obohacuje našu kultúru.
Nedá sa tu vymenovať všetkých, ktorí v tomto zoskupení boli

či sú. Ale jedno meno spomeňme. Rado Timko, človek, ktorý je
tomuto projektu oddaný a ktorý mu vtlačil charakteristickú pečať
a punc originality. Jemu a všetkým, ktorí od prvého dňa existencie v „Remini“ pôsobili a pôsobia, prajeme k tomuto jubileu všetko
naj, ďakujeme za reprezentáciu mesta Skalica a prajeme, aby ich aj
naďalej navštevovala tá správna Múza. Pripomeňme, že podujatie
sa konalo pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Skalici. Reminiscenciám k ich výročiu s kyticou kvetou zablahoželal aj
primátor Skalice Ľudovít Barát.
foto: Eduard Timko
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25 rokov Zeleného domu

14

. novembra si Domov
sociálnych
služieb
- Zelený dom pripomenul 25.
výročie založenia. V malej sále
Domu kultúry sa konala najprv
uskutočnila vernisáž výstavy
výrobkov klientov zariadenia.
O ich práci porozprával Miloš
Kunkel z občianskeho združenia Tradičné ľudové umelecké
remeslá. Vo veľkej sále sa uskutočnil slávnostný koncert. Predstavili sa klienti a padagógovia
Chránenej dielne a Denného
stacionára Mikádo Skalica,

Domovov sociálnych služieb
Rohov a Šoporňa a Špeciálnej
základnej školy v Mosonmagyaróváre. Okrem toho vystúpil
Bratislavský chlapčenský zbor
pod vedením Magdalény Rovňákovej. Zelenému domu prišli
zagratulovať k výročiu zástupcovia viacerých zariadení sociálnej
starostlivosti a tiež novozvolený
predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Podujatie sa konalo s podporou mesta Skalica a spoločnosti
Aproxima Skalica.
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KRÁTKE SPRÁVY
Uvedenie knihy Európa v ohrození
7. novembra Mestská knižnica Skalica pripravila verejnú prezentáciu a uvedenie do života knihy kolektívu autorov s názvom
Európa v ohrození. Obsah knihy a jej prípravu predstavili traja z jej
autorov – zostavovateľ politológ Jozef Vlčej, politológ Rastislav
Tóth a bývalý veľvyslanec Dušan Rozbora, všetci pedagógovia Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Podujatia sa zúčastnili primátor Holíča Zdenko Čambal a prednosta Mestského úradu v Skalici
Anton Bobrík. Knihu do života uviedol ďalší pedagóg skalickej vysokej školy Ivan Zuzula.

Šarkaniáda pre deti MŠ
Ako každoročne tak i túto jeseň pripravilo Centrum voľného
času Skalica podujatie „Šarkaniáda pre deti MŠ“. Na podujatí sa
zúčastnilo približne 230 detí z MŠ Skalica. Počasie tento rok prialo
a deti sa spolu so šarkanmi rozutekali po Kalvárii. Za chvíľu sa šarkany vznášali nad ich hlavami.

Za svoju šikovnosť boli deti vychovávateľkou
z CVČ odmenené nielen farebným šarkankom ale
i sladkou odmenou.
Prijatie vyšetrovateľov z Moravy
14. novembra prijal primátor mesta Ľudovít Barát Štěpána Prýgla, riaditeľa Kriminálnej polície a vyšetrovania, územného odboru
Hodonín a Jindřicha Košťála, policajta tohto
odboru. Obaja policajti významnou mierou
prispeli k nadviazaniu nadštandardnej cezhraničnej spolupráce medzi policajnými zložkami
Slovenskej a Českej republiky, ktorá sa začala
písať v roku 1997. Počas 20-tich rokov spolupráce medzi policajtami z oboch brehov rieky
Moravy vzájomné vzťahy často prerástli z čisto
služobných na kamarátske. Práve toto blízke
priateľstvo umožňuje riešiť vzniknuté problémy
v oblasti bezpečnosti občanov rýchlo a bez
prieťahov. Obaja hostia sa zapísali do Pamätnej
knihy mesta Skalica.
Uctili sme si 17. november
Jeden z najnovších štátnych sviatkov, 17.
november, Deň boja za slobodu a demokraciu, sme si pripomenuli pietnym podujatím pred mestskou knižnicou 16. novembra.
Pod pamätnú tabuľu obetiam komunizmu
položili vence primátor Ľudovít Barát a prednostka Okresného úradu Skalica Viera Kučerová.
Sviatok si svojou prítomnosťou uctili i niekoľkí
poslanci mestského zastupiteľstva a študenti.

Dvořák v Skalici
Závan adventu mohli pocítiť návštevníci jezuitského kostola v nedeľu 26. novembra. V prvom z predvianočných koncertov sa predstavili
členovia speváckeho zboru a komorného zboru Dvořák z Uherského Brodu. Predstavili niekoľko piesní a skladieb viac či menej známych
skladateľov i anonymov obdobia od 16. storočia do súčasnosti.
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Reprezentovali nás v Maďarsku
18. novembra sa opäť konal v maďarskom meste Györ medzinárodný festival
poľskej hudby. Festivalu sa zúčastnilo deväť
umeleckých škôl zo Slovenska, Maďarska
a Čiech. Základnú umeleckú školu dr. Janka
Blaha v Skalici výborným výkonom reprezentovala v hre na husle Adela Blahová
z triedy p. uč. L. Graffe. Na klavír ju sprevádzal zástupca Roman Blaha. Festivalu sa
zúčastnil Marek Gula, riaditeľ ZUŠ a jeho
zástupca Jozef Nejedlík.
99. výročie príchodu Dočasnej vlády
7. novembra sme si pripomenuli 99. výročie príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko
do Skalice. Pred radnicou sa uskutočnilo
spomienkové podujatie na túto udalosť.
Jej dejinný význam vo svojom príhovore
vyzdvihol primátor Ľudovít Barát. Podujatie
sa konalo za účasti vedenia mesta, zástupcov
okresného úradu, viacerých poslancov mestského zastupiteľstva a žiakov škôl.

Oznamujeme čitateľom
a obyvateľom Skalice, že prvé číslo
roku 2018 budeme do schránok
distribuovať až v druhom
januárovom týždni.

Dvakrát sa ochutnávali
mladé vína

N

MAX má 10 rokov
Zábavno-obchodné centrum MAX Skalica má desať rokov. Ponúka Skaličanom i obyvateľom okolitých obcí možnosť nákupu i rozptýlenia. Okrúhle výročie sa vedenie MAXu rozhodlo osláviť zábavným programom v nedeľu 26. novembra. Dospelí si mohli napríklad
odniesť jednu zo zaujímavých cien. Zabávali sa však predovšetkým
deti. A pre mnohých bola pripravená narodeninová torta, ktorú
oficiálne narezal primátor Ľudovít Barát, ktorý v príhovore poprial
MAXu veľa spokojných zákazníkov. V podobnom duchu sa niesli
i slová viceprimátora Milana Romana.

ovember priniesol dve
podujatia, počas ktorých
milovníci vína mohli ochutnať desiatky vzoriek mladých
vín. Prvým bolo Svätomartinské otváranie, či ochutnávanie mladých vín. Konalo sa 11.
novembra na zvyčajnom mieste
na Potočnej ulici. Už šiestykrát
ho pripravili členovia Vinohradníckeho spolku Skalica. Fľašu
červeného vína otvoril primátor
Ľudovít Barát, fľašu bieleho vinár
Alojz Masaryk (obr.). O kultúrne
spestrenie sa tentoraz postaral
heligonkár Miro Buzrla, ktorému
pomáhali milovníci vína a muzi-

kanti z oblasti Valašska.
Štrnáste Katarínske ochutnávanie a svätenie mladých vín
sa konalo v piatok 24. novembra v Dome kultúry. Zúčastnilo
sa ho viacero pozvaných hostí,
ktorí sa návštevníkom prihovorili a medzi nimi bol viceprimátor Skalice Milan Roman.
Tradične sa o náladu hostí
starali členovia ľudovej hudby
Pláňava. Desiatky vzoriek mladých vín mohlo takmer tristo
návštevníkov ochutnávať v prísalí a v malej sále. Podujatie
pripravili členovia občianskeho
združenia Vínna cesta Záhorie.
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ŠPORT
Hokejistom sa darilo

V

Proti HC Bratislava nastúpil i riaditeľ klubu Miro Lipovský

novembri mali hokejisti HK Skalica na programe desať zápasov. Sedem z nich vyhrali, dva prehrali v riadnom hracom
čase a jeden po predĺžení. V čase uzávierky Pressu boli priebežne
na prvej priečke. Spolu s Prešovom a Michalovcami sa odpútali
od ďalších tímov a najmä predvádzali kvalitný hokej so stabilnou
výkonnosťou.
Novembrové zápasy a výsledky: Skalica – Topoľčany 2:1, Nové
Zámky B – Skalica 2:5, Dubnica – Skalica 2:5, Skalica – Trnava 3:0,
Skalica – Prešov 4:1, Michalovce – Skalica 2:1, Skalica – Považská
Bystrica 7:1, Spišská Nová Ves – Skalica 6:3, Skalica – HC Bratislava
5:2, 29.11. Topoľčany – Skalica
Program: 1.12. Skalica – Nové Zámky B, 6.12. Skalica – Dubnica,
8.12. Trnava – Skalica, 13.12. Prešov – Skalica, 15.12. Skalica –
Michalovce, 17.12. – Považská Bystrica – Skalica, 20.12. Skalica –
Spišská Nová Ves, 22.12. HC Bratislava – Skalica, 27.12. Skalica –
Topoľčany, 29.12. Nové Zámky B – Skalica, 5.1. Dubnica – Skalica,
7.1. Skalica – Trnava, 10.1. Skalica – Prešov

Hokejbalisti získali trinásť bodov

V

novembri pokračovala najvyššia
hokejbalová súťaž. Skalickému HbK
Hokejmarketu sa darilo striedavo. Najprv
to boli štyri výhry, jedna prehra v predĺžení
a napokon prehra v Nitre. Výhry sa zrodili
doma s nováčikom súťaže Košicami a finálovým súperom z uplynulej sezóny Kežmarkom. Naplno naši hokejbalisti bodovali aj
v Pruskom a s LG Bratislava. Z osemnástich
možných v novembri získali Skaličania
na svoje konto trinásť bodov.
Výsledky: 4.11. Skalica – Košice 5:2, 5.11.
Skalica – Kežmarok 5:2, 11.11. Pruské –
Skalica 4:6, 18.11. Skalica – LG Bratislava
4:0, 25.11. Jokerit Petržalka – Skalica 3:2pp,
26.11. Skalica – Nitra 5:6
V decembri sú na programe ešte dve
kolá. 2. decembra sa v Skalici predstaví aktuálny líder tabuľky Považská Bystrica a o týždeň neskôr jesennú časť súťaže Skaličania
ukončia v Martine.

Skončili sa jesenné futbalové súťaže

S

končila sa jesenná časť futbalových
súťaží. Muži v poslednom 17. kole hostili Nové Mesto nad Váhom. Gólmi Šebestu
a Hašu domáci vyhrali 2:0. Výhra v poslednom
kole a prehra Lokomotívy Košice vyniesla
na pomyselný jesenný trón práve MFK Skalica.
V novembri boli ešte tieto zápasy: 15. kolo,
5.11. Trebišov – Skalica 1:1, 16. kolo, 11.11.
Komárno – Skalica 1:1.
Súťaže sa skončili aj pre mládežnícke tímy.
Vynikajúco si počas jesene počínali starší
dorastenci v II. lige západ. Zo 17 zápasov vyhrali neuveriteľných 16 krát a iba jeden zápas
prehrali. Zaslúžene tak prezimujú na 1. mieste.
V poslednom zápase jesene v Nových Zámkoch vyhrali 1:0.

Mladší dorastenci skončili po jeseni na 9.
mieste. V Nových Zámkoch prehrali 1:2.
V prvej lige západ máme štyri žiacke tímy.
V poslednom kole si zmerali sily s rovesníkmi
z Nitry a boli nad ich sily, 15-roční prehrali 1:2
a sú v tabuľke na 6. mieste. 14-roční podľahli
0:3 a sú na poslednom 14. mieste. 13-roční
v Nitre prehrali 2:3 a patrí im 12. priečka,
podobne ako 12-ročným. Tí sa s jeseňou rozlúčili vysokou prehrou 1:37.
Počas víkendu 18.-19. novembra sa chlapci
kategórie U10 zúčastnili kvalitne obsadeného
turnaja v českej Korni. V základnej skupine vyhrali štyri zo šiestich zápasov a v skupine o 1.-6.
miesto dokonca vyhrali všetky tri zápasy. To im
vynieslo celkovo výborné druhé miesto.
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Úspešná sezóna kros triatlonistu Borisa Janatu

R

ok 2017 bol veľmi úspešným pre skalického triatlonistu Borisa Janatu,
ktorý sa venuje kros triatlonu a počas sezóny
sa zúčastnil viacerých domácich aj zahraničných pretekov, na ktorých sa mu mimoriadne darilo. Preteká hlavne v Slovenskom
pohári v kros triatlone a kros duatlone, ďalej
to bol seriál pretekov Hertlsport Extrem
Tour pozostávajúci z terénnych triatlonov,
MTB maratónu a XC Cross Country a v roku
2017 po prvýkrát štartoval na Majstrovstvách Európy v Rumunsku v kros triatlone
a pretekov plávaní – Dracula Night Swim,
ktoré boli súčasťou Transilvania European
Cross Festival 2017, taktiež má za sebou
premiérové účasti na pretekoch svetového
pohára v kros triatlone Xterra, ktorými boli
preteky Xterra Poľsko a Xterra Nemecko.
Ako povedal samotný Boris: „Sezóna
2017 bola mojou najťažšou ale zároveň aj najkrajšou. Najťažšia po fyzickej ale aj psychickej
stránke, najmä z toho pohľadu, že som musel
skĺbiť svoje študijné povinnosti s pracovnými
a nejako do toho zakomponovať aj jednotlivé
tréningy. U športu, ktorému sa venujem je to
o to ťažšie, že triatlon je individuálny šport
zahŕňajúci tri disciplíny – plávanie, horská
cyklistika a terénny beh, ktoré je počas preteku
nevyhnutné absolvovať tesne po sebe, takže si
počas týždňa musím rozvrhnúť tréning jednotlivých disciplín. Nevyhnem sa ani skorým
ranným tréningom, ktoré sa už pre mňa stali
samozrejmosťou, dokonca sa na ne teším,
pretože sa po nich cítim veľmi dobre počas
dňa, aj keď viem, že ma poobede alebo večer
čaká ďalší. Pochopiteľne, ani ja nie som stroj
a nie vždy mám svoj deň a prídu aj okamihy,
kedy sa mi nedarí, alebo sa mi nechce, takisto
mi každý pretek nevyjde tak ako by som si
želal a práve skúsenosti z takýchto situácií ma
posúvajú vpred. Za obdobie, čo sa venujem
triatlonu som sa ani ja nevyhol menšín zraneniam, pretrénovaniu či sklamaniu, ale nikdy
som to nevzdal a vždy si išiel za svojim cieľom
a práve uplynulá sezóna bola toho dôkazom,
keď sa mi podarilo zabodovať na viacerých
pretekoch.“

Úspech asi nie je
všetkým.
„Ak by som to robil
len pre úspechy, už
dávno by som s tým
skončil.
Pre mňa je výhrou, keď
prídem do cieľa a som
spokojný sám so sebou,
svojím výkonom, keď
som do toho dal naozaj
všetko, celé svoje srdce,
tak viem, že to naozaj
stálo za to. Ale triatlon sa
stal a stále je mojou srdcovou záležitosťou, neskutočne ma baví a ak
robíte to, čo vás napĺňa a vidíte v tom zmysel
svojho života, ste pre to ochotný urobiť čokoľvek a medaile, poháre, trofeje, ktoré povyhrávate sú už len akýmsi bonusom a ocenením,
ktoré vás potešia a pri pohľade na ne sa vám
vynárajú pekné spomienky na preteky.“
„Počas sezóny 2017 som dosiahol viacero
úspechov, ktoré by ale neboli možné bez podpory mojej rodiny, či už priamo na preteku
alebo mimo nich a za to im veľmi ďakujem
a vážim si to, pretože sú tu pre mňa v čase
úspechov ale aj pádov. Nemôžem pozabudnúť ani na môjho dobrého kamaráta Petra
Hertla a jeho otca, ktorí mi od mojich triatlonových počiatkov veľmi pomohli a naďalej
pomáhajú. Som veľmi rád, že môžem na pretekoch štartovať za Kompava H-Triathlon
Team Skalica, ktorého som spolu s Peťom,
jeho otcom a ďalšími skvelými ľuďmi súčasťou,“ dodal na záver úspešný športovec.

Najväčšie úspechy v roku 2017

 3. miesto (veková kategória 20-24 rokov)
Majstrovstvá Európy v kros triatlone
Rumunsko
 1. miesto (veková kategória 19-29 rokov)
plavecký závod Dracula Night Swim
Rumunsko – súčasť festivalu Transilvania
European cross festival 2017 Rumunsko
 1. miesto M-SR v kros triatlone
 3. miesto M-SR v kros duatlone

 4. miesto (veková kategória 20-24 rokov)
Xterra Poľsko
 5. miesto (veková kategória 20-24 rokov)
Xterra Nemecko
 Víťaz Slovenského pohára v kros triatlone
 1. miesto v celkovom poradí Hertlsport
Extrem Tour (seriál pretekov pozostávajúci z terénnych triatlonov, MTB maratónu
a XC Cross Country)
 1. miesto (kategória fatbike – muži
bez rozdielu veku) MTB maratón Cannondale Kráľ Záhoria Skalica
 2. miesto (veková kategória muži do 39
rokov) Žilinský kros triatlon (Slovenský
pohár v kros triatlone)
 1. miesto (celkové poradie) Vinařský tria
tlon Němčičky (ČR)
 1. miesto (celkovo) H-TRIATHLON Lučina
 2. miesto (celkovo) H-TRIATHLON Skalica
 3. miesto (celkovo) H-TRIATHLON Šaštín
 3. miesto (celkovo) H-TRIATHLON Borský
Mikuláš
 3. miesto (kategória muži 20-29 rokov) XC
Cross Country Skalica
 3. miesto (celkovo) a 3. miesto (kategória
muži 23-39 rokov) XC Cup Napajedla
 3. miesto (celkovo) a 2. miesto (kategória muži do 30 rokov vrátane) Mezi Vinohrady-MTB maratón Němčičky
zdroj: Záhorí.sk
Foto Facebook Boris Janata
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PUTOVANIE SKALICKOU HISTÓRIOU

J

edenáste Putovanie skalickou históriou bolo venované histórii športu v našom meste. Na obvyklom mieste, v priestoroch
bývalého kina Sloboda, boli pre návštevníkov pripravené panely
s kolážou fotografií so športovou tematikou, malá prehliadka
športových publikácií. Návštevníci mohli sledovať prezentačné
videofilmy o histórii niekoľkých športov v Skalici a tiež beseda.
Najprv o histórii skalickej TJ Sokol po jej obnovení v roku 1991
porozprávala jej starostka Viera Miklášová. O atletike a medzinárodnom behu Skalica – Holíč – Hodonín hovoril dlhoročný atlét,
tréner a organizátor Zdeněk Zalubil. A napokon sa so svojimi spomienkami na minulé roky ľadového hokeja v našom meste podelil
bývalý vynikajúci hráč a neskôr tréner Stanislav Hazlinger. Videofilmy môžete postupne sledovať vo vysielaní Skalickej televízie.
Pred nami je posledný diel celoročného cyklu venovaného 800.
výročiu prvej písomnej zmienky o meste Skalica. Jeho témou budú
osobnosti Skalice. Uskutoční sa v kine 14. decembra o 17. hodine.

Stanislav Hazlinger priniesol zvon z prvej polovice 20. storočia,
ktorým sa oznamoval koniec jednotlivých tretín a zápasu.

Čriepky histórie

1901 • vinohradníci si založili vinohradnícke družstvo, ktoré malo
i vlastný hostinec
1903 • založený bol maďarský dievčenský mládežnícky spolok 	
• usporiadaná bola výstava dobytka
1904 • v Skalici začali vychádzať slovenské politické noviny Katolícke noviny
1905 • založená bola firma Tekla (Grafobal) • postavená bola
budova Katolíckeho kruhu • pri bitúnku dalo mesto vybudovať ľadovú jamu • vinohradnícke družstvo vybudovalo na
potoku „splávek“ na zaistenie zásob vody
1906 • v pálenici boli otvorené nové parné a vaňové kúpele
1907 • mestský hostinec na námestí bol podľa projektu architekta Harminca prestavaný na hotel • založená bola Blahova
Obchodná banka
1908 • založená bola poľovnícka spoločnosť Fortuna
1910 • 30. marca vzniklo Skalické výšivkárske družstvo
• Jakub Chlamtač založil parnú pílu
1911 • Žid Timföld mal sušiareň zeliniek
1912 • bol postavený internát gymnázia (medzi budovami hotela
a gymnázia)
• začalo fungovať prvé kino
1913 • veľká slávnosť posviacky nových budov gymnázia
(21. decembra)
1914 • pri ceste do Hájka sa začala stavať nová škôlka

Skalica včera a dnes

T

entoraz by sme mohli rubriku nazvať Skalica predvčerom
a včera. To preto, lebo staršia fotografia má niekoľko desiatok
rokov a druhá nie je súčasná, ale je zhotovená krátko po rekonštrukcii
františkánskeho kláštora. Ten bol postupne budovaný od 15. storočia,
pričom františkáni tu pôsobili do roku 1950.

Na prelome 19. a 20. storočia kláštor začal pomaly chátrať a hoci tu
františkáni žili, nemali možnosť sa o rozsiahly komplex starať. Začali
niektoré priestory prenajímať a ako to už s prenajímaním často chodí,
priestory sa im zvyčajne vracali zdevastované. Počet rehoľníkov sa
znižoval, mnohé časti budovy boli neobývané, neudržiavané. Často
slúžili aj na nedôstojné účely, často boli necitlivo prestavované, ale,
našťastie, celý komplex si zachoval historický ráz, socialistický urbanizmus ho nepoznamenal. Pred vyše desiatimi rokmi sa mesto Skalica odhodlalo na rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sa uskutočnila v troch
etapách. Úpravou prešlo i tzv. rajské nádvorie. Na staršej fotografii je
vidieť stav časti kláštora a časti rajskej záhrady. Trochu nadnesene by
sa to dalo nazvať katastrofou. Interiéry boli na tom trochu lepšie, pretože tam sídlili (a dodnes sídlia) okresný archív a základná umelecká
škola (ľudová škola umenia). Bližšie popisovať zmeny, ktoré nastali
po rekonštrukcii netreba. Je to zrejmé z obrázkov. Kompletne boli
vymenené okná a opravená fasáda. V rámci úprav bola i obnovená
stará studňa. Pre zaujímavosť - jej polohu sme zisťovali v súčinnosti
s miestnym prútkarom. A to dokonca nie na mieste, ale bol od priestoru vzdialený asi 200 metrov na námestí. Stačili mu rozmery a nákres
dvora. A presne určil miesto i to, že je tam iba občasný prameň. Dnes
je studňa dominantou rajského nádvoria, ktoré slúži na rôzne kultúrne
a spoločenské podujatia.

Čo sa písalo v r. 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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