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V tom skalickom zelenom ...
Refrén jednej z najznámejších skalických piesní
V tom skalickom zelenom hájičku je zároveň
názvom tradičného
medzinárodného stretnutia mužských speváckych
súborov. Opäť po roku sa
v rámci skalického Artleta
konalo v nedeľu 4. augusta v Hájku. Predstavilo sa
šesť súborov z oboch brehov rieky Moravy. Z toho
pravého to boli mužáci z Lanžhota, Dubňan, Prušánok z Kunovíc a z ľavého sa predstavil súbor z Prietržky a domáci
Urban, ktorého členovia podujatie zorganizovali. Spolu s nimi si zaspieval aj mladý Samko Michalovič.

Programom sprevádzal už tradične Anton Dinka a návštevníkom sa
prihovorila aj primátorka Skalice Anna Mierna. Počasie sa vydarilo,
účasť bola výborná a poslucháči si v tento nedeľný podvečer určite prišli na svoje.
Prečítate si

Tri dotácie pre Skalicu
Rokovali poslanci MsZ
Skalica
Rekonštrukcia Zeleného
domu
Medzinárodný turnaj
v boxlakrose
Vrcholí hokejová príprava
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Tri dotácie pre Skalicu
Mestu Skalica boli v mesiaci júl 2019
schválené žiadosti o dotáciu. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia
(štrukturálne fondy EÚ) získalo Mesto
Skalica dotáciu vo výške 128 252,71 EUR
na zrealizovanie projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica“, ktoré sa budú týkať náhrady
starých nepriepustných (asfaltových)
povrchov za zeleň, resp. v prípade parkovísk za zatrávňovacie tvárnice. V rámci tohto projektu sa jedná o dve plochy,
a to na ul. Clementisa a na sídlisku SNP.
Plánovaný harmonogram realizácie prác
je 10/2019 - 5/2020.
S ďalšími žiadosťami o dotáciu bolo Mesto
Skalica úspešné v rámci grantovej schémy
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V roku 2019 budú vďaka týmto dotáciám zrealizované dva projekty, a to 2. etapa reštaurovania bočného oltára sv. Anny
v kostole sv. Pavla Pustovníka (dotácia
15 000 EUR) a Sanácia mestského opevnenia v areáli nemocnice v Skalici (dotácia
30 000 EUR).

V Hodoníne sa uskutočnilo stretnutie skalickej
primátorky
Anny Miernej a starostu Hodonína Libora Střechu. Mestá majú
za sebou niekoľko
spoločných projektov,
pred sebou podpis
Dohody o partnerstve
a niekoľko námetov na
rozšírenie spolupráce.

Poslanci schválili úver
27. augusta sa uskutočnilo ďalšie rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva
Skalica. Viedla ho a jeho priebeh zhrnula
primátorka Anna Mierna. „Program sme
mali 33-bodový. Predovšetkým sme tam
mali predaje majetku, ktoré sme mali na
základe žiadostí od občanov, resp. vysporiadanie pozemkov pod stavbami. Zároveň tam bol predaj majetku na základe
žiadosti formou verejnej obchodnej súťaže, ktorý bol schválený formou poslaneckého návrhu. Mali sme pred sebou tiež
úpravu rozpočtu a schválenie úveru pre
mesto Skalica, ktorý je určený pre kapitálové investície. Tento úver môžem označiť
ako prekleňovací. Úprava rozpočtu bola
konzultovaná so všetkými vedúcimi pracovníkmi mestského úradu, s riaditeľmi
ekonómami rozpočtových organizácií.
Sme v situácii, kedy sme tento rok hľadali
rezervy, nakoľko máme v rozpočte záväzky z minulých rokov. Dôvod, prečo sme sa
rozhodli čerpať úver je ten, že momentálne sú úverové podmienky veľmi výhodné
a nemusí sa nám tento rok predať neupotrebiteľný majetok, teda pozemky. S potešením konštatujem, že všetci poslanci
schválili Dohodu o partnerstve medzi
mestami Skalica a Hodonín, ktorá bude
podpísaná na slávnostnom zastupiteľstve
v Hodoníne 14. septembra a v Skalici na
slávnostnom udeľovaní cien 20. septembra v jezuitskom kostole. Na záver rokovania poslanci zobrali na vedomie informatívne správy o činnosti organizácií za
uplynulý rok.“

Loretánske dni 2019, aj to bola téma stretnutia primátorky Anny Miernej a viceprimátorky Veroniky Hanzalíkovej s novým skalickým farárom mons. JCDr.
Robertom Urlandom.

29. júla navštívila primátorka Anna Mierna zariadenia Jesénia Skalica. Dôvodom
bolo stretnutie s najstaršou obyvateľkou Jesénie, 99 ročnou pani Paulínou Prokešovou
(pochádzajúca z Koválovca). S kyticou kvetov k výročiu pani Prokešovej zavinšovala najmä zdravie primátorka, viceprimátorka Veronika Hanzalíková, riaditeľka
Zariadenia pre seniorov Martina Štepanovská a tiež zamestnanci. Veľmi milého a príjemného stretnutia s jubilantkou sa zúčastnili aj dcéra a syn oslávenkyne.
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Výzvy Mesta Skalica na predkladanie
žiadostí o dotáciu na rok 2020
Podpora práce s mládežou

Mesto Skalica vyzýva rozpočtové organizácie, občianske združenia, športové
a iné organizácie s právnou subjektivitou
so sídlom v meste Skalica na podanie žiadosti o dotáciu na rok 2020 v rámci
vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej
kultúry na: Podporu práce s mládežou
na rok 2020.
Prílohou žiadosti je projekt , na ktorý
žiadateľ žiada o dotáciu. Žiadateľ doručí
Mestu Skalica 1x fyzický originál žiadosti s prílohami a 1x v elektronickej podobe na mailovú adresu janosikova.lenka@
mesto.skalica.sk do 15. septembra 2019
do 15.00 hod.

Športová činnosť

Mesto Skalica vyzýva rozpočtové organizácie, občianske združenia, športové
a iné organizácie s právnou subjektivitou so sídlom v meste Skalica na podanie žiadosti o dotáciu na rok 2020
v rámci vzdelávania, výchovy a rozvoja
telesnej kultúry na: Športovú činnosť na
rok 2020.
Prílohou žiadosti je projekt, na ktorý žiadateľ žiada o dotáciu. Žiadateľ doručí
Mestu Skalica 1x fyzický originál žiadosti s prílohami a 1x v elektronickej podobe na mailovú adresu janosikova.lenka@
mesto.skalica.sk do 15. septembra 2019
do 15.00 hod. Formulár žiadosti ako aj

ďalšie podmienky výzvy sú zverejnené
na webovej stránke mesta www.skalica.
sk v časti „Oznamy“. Obálku označte
„Žiadosť o dotáciu na športovú činnosť
na rok 2020“.
Obálku označte „Žiadosť o dotáciu na
podporu práce s mládežou na rok 2020“.

Informácia
o zmene VZN

Drobné kultúrne aktivity

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR upravilo finančné
pásma na nákupu potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov s účinnosťou od 1. septembra 2019. Mesto Skalica ako
zriaďovateľ materskej školy navrhlo
2. finančné pásmo na nákup potravín:
desiata: 0,36€
obed: 0,85€
olovrant: 0,24€
Celková suma za stravnú jednotku
je 1,45€. Taktiež navrhlo úpravu
réžie z 0,35€ na 0,45€.

Dotácie budú v roku 2020 prideľované
podľa Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Skalica č.1/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Skalica. Toto
VZN a tiež žiadosti (formuláre) k jednotlivým výzvam nájdete na webovej
stránke mesta Skalica.

Táto úprava bola schválená poslancami na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25.06.2019 s účinnosťou od 01.09.2019 (viď zverejnená
Zmena č. 1/2019 VZN č.2/2014).
Mesto Skalica ako zriaďovateľ prispieva z rozpočtu mesta 1,12€ na
pokrytie režijných nákladov na
jednu stravnú jednotku. Dotácia
na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa (predškoláci): od
01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. Výška poskytnutej dotácie je
1,20€ na jeden obed, čo nepokrýva celú výšku finančného pásma
(stravná jednotka zahŕňa aj desiatu
a olovrant). Z toho dôvodu musí
zákonný zástupca dieťaťa doplatiť
na nákup potravín 0,25€ + réžiu
0,45€.

Mesto Skalica vyzýva občianske združenia a iné organizácie s právnou subjektivitou so sídlom v meste Skalica na
podanie žiadosti o dotáciu na rok 2020
v rámci kultúrnych aktivít a uchovávania tradícií na: Drobné kultúrne aktivity
na rok 2020 v termíne do 15. septembra
2019.
Prílohou žiadosti je projekt, na ktorý
žiadateľ žiada dotáciu. Žiadateľ doručí
Mestu Skalica 1x fyzický originál žiadosti s prílohami a 1x v elektronickej
podobe na mailovú adresu: orbanova.
andrea@mesto.skalica.sk do 15:00 hod.
Obálku označte „Žiadosť o dotáciu na
podporu drobných kultúrnych aktivít“.

Po nadobudnutí právoplatnosti Zmeny č. 1 VZN č.2/2014 boli
formou oznamu na elokovaných
pracoviskách informovaní zákonní
zástupcovia detí. Vzhľadom k úprave prevádzky materskej školy počas
letných prázdnin budú zákonným
zástupcom detí podané bližšie informácie na najbližšom zasadnutí
rodičovského združenia.

V stredu 28. augusta sme si uctili 75. výročie Slovenského
národného povstania.
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Skalica a okolie z neba
Počas tohto leta uzrela svetlo sveta kniha
Skalica a okolie z neba. Výnimočnou ju
medzi publikáciami tohto typu robí fakt,
že vznikla výhradne z leteckých záberov. Predzvesťou toho, ako bude vyzerať,
bola už na prelome januára a februára
tohto roka výstava leteckých fotografií
v zábavno-obchodnom centre MAX.

Počas niekoľkých augustových sobôt niekoľko dobrovoľníkov reagovalo na výzvu
mesta Skalica a skupiny AktiviSi a zúčastnilo sa brigád – upratovania časti lokality,
kde by mohla vyrásť oddychová zóna. Ďakujeme všetkým za účasť.

Odvtedy však posádky lietadiel v rámci
projektu Slovensko z neba nad mestom
a krajom v jeho blízkosti preleteli ešte
niekoľkokrát, aby na stránky knihy dostali najnovšie pohľady na Skalicu a jej
pôvabné okolie.
„Letecká navigácia nie je vždy jednoduchá záležitosť. Ak však práve letíte
fotografovať Skalicu z neba, stáva sa
hračkou. Odštartujete, naberiete kurz
a čakáte, kým vám do nosa udrie vôňa
čerstvo upečeného Skalického trdelníka. Priznám sa však, nepodarilo sa mi
potvrdiť pravdivosť tejto aviatickej legendy, „píše úsmevným tónom v príhovore fotograf a spoluautor knihy Dušan
Hein. Pokračuje však už vážnejšie: „Už
aj preto, že kým sme nadleteli priamo
nad kráľovské mesto, moju pozornosť
naplno zaujala malebnosť celého skalického okolia. Ladné krivky pahorkov, porastených lesíkmi a sviežimi lúkami, na
ktorých oddychujú stáda srniek. Zelené
údolia pretkané ligotavými vodnými
hladinami, učesanými šedými prameňmi hradských a ozdobené usadlosťami.
Takto mám skalický vidiek vo svojich
spomienkach a takto som sa ho snažil
priniesť aj čitateľom.“
Kniha Skalica a okolie z neba vyšla v júli
2019 v banskobystrickom vydavateľstve
Creative Business Studio v náklade 1600
kusov a je novým prírastkom v úspešne
sa rozširujúcej knižnej edícii Slovensko
z neba. Zakúpiť si ju môžete v predajni
náboženskej literatúry na námestí.

Na Veľkej Javorine sa osláv
zúčastnila aj primátorka
Anna
Mierna a viceprimátorka Veronika
Hanzalíková. Na
podujatí vystúpili
Spjevule zo ZUŠ
Dr. Janka Blaha.

V sobotu 4. augusta počasie príliš neprialo akcii
s názvom Vrádištské žňa,
ale napokon sa umúdrilo
a poobede si mnohí návštevníci aj zo Skalice určite prišli na svoje. Podujatie navštívila aj primátorka Skalice Anna Mierna,
ktorá sa návštevníkom aj
prihovorila.
Primátorka bola 4.
augusta aj v Petrove, kde sa konal Den
vinařů s podtitulom
vína od Strážnice po
Skalicu. Zúčastnilo
sa ho niekoľko skalických producentov
vína, predstavil sa
i Skalický trdelník
a boli tu aj mnohí
návštevníci z nášho
mesta.
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Pozvánky

20. septembra 2019 od 9:00
Štátny archív, Kráľovská ulica

Umenie v archívnych dokumentoch
Deň otvorených dverí spojený s výstavou

21. – 22. septembra 2019 od 10:00
Záhorské múzeum

19. septembra 2019 o 16:00

Dni otvorených dverí

Záhorské múzeum

Konajú sa pravidelne pri príležitosti Dní európskeho
kultúrneho dedičstva a Skalických dní.
Bezplatne sprístupnená stála expozícia, Galéria Júliusa
Koreszku a aktuálna výstava.

Eduard Timko: Fotografie
jubilejná výstava
Vernisáž autorskej výstavy fotografií

®

Veľ ká scéna

FUN scéna
Talk show scéna

Wannado zóna

Detská scéna

ER
DAVID KOLL
ŠAŠO FIFO PETER BIČ PROJECT
ABBA Revival a priatelia IMAGINE BAND BEE GEES Revival
EMMA DROBNÁ
HELY
ín PAVEL CALLTA LUCAS
l DH Rub
a v meste
Ukážky dobových remvesie
tre mesta INKOGNITO autogramiáda / Jojk
Veľký dobový jarmok cen

i a Mňau
Mic
úpenie družobného mesta Hodonín

FS SKALIČAN
ca
Seniori ZUŠ Skali

N
TVOJ OBĽÚBENÝ DARA ROLINS JAKUB DĚKA
hrad

DH Hornobojani OHŇOSTROJ Vino

lka
Fischer ĽH Sokolie MAJSELF Dúmha
rea
And
avencov
iter
Skalica
We
o
Ott
vné bohoslužby FREĎÁCI Vystúpenie Gymnáziu
Ďako
vých
dožinko
ávanie
Odovzd
Vyst

a

ička ZUŠ Skalic
DFS Skaličánek Zlatnica - Zlatn

PREDPREDAJ:
permanentka na dva dni
6,00 € dospelí
2,50 € deti do 130 cm
seniori nad 62 rokov
vrátane ZŤP

PREDAJ NA MIESTE:
permanentka na dva dni
8,50 € dospelí
4,00 € deti do 130 cm
seniori nad 62 rokov
vrátane ZŤP

Sobota 21. 9. 2019
Nedeľa 22. 9. 2019
6,50 € dospelí
5,50 € dospelí
2,00 € deti do 130 cm
1,50 € deti do 130 cm
seniori nad 62 rokov
seniori nad 62 rokov
vrátane ZŤP
vrátane ZŤP

Deti v kočíku zadarmo.

Deti v kočíku zadarmo.

Deti v kočíku zadarmo.

(po predložení preukazu)

(po predložení preukazu)

(po predložení preukazu)

(po predložení preukazu)

Deti v kočíku zadarmo.

IC
ZUŠ Dr. J. Blaha Skalica TAXIS ATMO-MUS

Zmena programu vyhradená.

20. - 22. 9. 2019

Predpredaj permanentiek na 2 dni v celej sieti Ticket Art a v TIK Skalica od 1. 7. 2019 do 20. 9. 2019

Partneri

Mediálni partneri

Gastro partneri

Hlavní partneri

Exkluzívny mediálny
partner

Generálny partner

Organizátor

Informácie: TIK Skalica, +421 915 723 216, +421 34 664 53 41, www.skalickedni.sk podujatie bude fotografované a monitorované
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Rekonštrukcia Zeleného domu
Počas prázdnin prebiehali intenzívne
stavebné práce v skalickom Zariadení
sociálnych služieb Zelenom dome. Je to
posledná etapa komplexnej rekonštrukcie rozvodov vody a kúrenia, ktorá sa začala pred tromi rokmi. Po jej dokončení
budú pavilóny samostatne vykurované,
čím sa ušetrí značné množstvo energie. Zároveň sa začala výstavba nového
objektu, ktorým sa spoja dva pavilóny.
Vybudovaná bude v rámci toho nová

relaxačná miestnosť a nové komfortné šatne pre klientov. Vzniknú aj nové
priestory aj pre uskladnenie invalidných
vozíkov. Obe tieto dve rekonštrukcie sú
financované z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Okrem toho z vlastných zdrojov a svojpomocne prebieha
komplexná rekonštrukcia kuchynských
priestorov. Rekonštrukcia sa vykonáva
tak, že je prípravou na budúcu nadstavbu jednotlivých pavilónov, vďaka čomu

by sa získali potrebné priestory slúžiace
ako izby pre klientov. O pokračovaní
prác sa zaujíma aj primátorka Skalice
Anna Mierna, ktorá zariadenie navštívila aj v sprievode poslanca MsZ Skalica
Adriána Hertla. Od riaditeľky Beaty
Minďašovej sa dozvedeli, že všetky práce
by mali byť ukončené do konca septembra, ale prevádzku zariadenia dovtedy
nijako neovplyvnia.

Leto v CVČ
Leto a s ním spojené prázdniny sú neodmysliteľnou súčasťou každého roka
a tešia sa naň najmä deti, ale aj my dospelí. Je to čas oddychu, dovoleniek, čas
plný zábavy a relaxu. A práve k tejto atmosfére prispieva aj Centrum voľného
času v Skalici svojimi letnými aktivitami v podobe prímestských táborov.

Počas mesiacov júl a august sa v centre
voľného času konala denná letná činnosť
pozostávajúca zo šiestich týždňových
turnusov, ktorých sa zúčastnilo 140 detí,
vo veku 5 – 11 rokov. Každoročne je
o našu letnú činnosť veľmi veľký záujem.
Aj tento rok sme, predovšetkým z dôvodu bezpečnosti detí, nedokázali splniť
požiadavky všetkých rodičov a detí. Snažíme sa prijať všetkých záujemcov, no

uprednostňujeme tých, ktorí pravidelne
navštevujú naše záujmové útvary, ale aj
tých, ktorí sa letnej činnosti zúčastňujú
niekoľko rokov. Pre deti sme aj tentoraz pripravili pestrý program zložený
z obľúbených činností, snažili sme sa pripraviť aj niečo nové a zaujímavé. Počasie,
až na malé výnimky, nám prialo, preto
sme takmer všetky dni trávili vonku.
Zrealizovali sme aj niekoľko celoden-

ných výletov ako napr. Jump aréna, ZOO
Hodonín a Lešná, Bukovanský mlyn,
Lednicko-valtický areál s Múzeom hračiek a ukážkami výcviku dravcov, Holíčsky zámok, žrebčín a múzeum v žrebčíne
Kopčany, výrobňa Tvarožníka v Kopčanoch. K ďalším akciám, ktoré nemôžeme vynechať, patrili Hľadanie pokladu,
Športová olympiáda, Oddychové kino,
jazda na koníkoch, futbal, vybíjaná,

pamiatky v Skalici, Tarzánia, opekačka. Do programu sme zaradili aj nové
akcie, napr. penová párty, Tichá pošta
a súťaž o Najkrajšie namaľované tričko,
ktoré dostali deti vo všetkých turnusoch.
Veríme, že sme deťom pripravili pekné
prázdninové mesiace, plné nových zážitkov, na ktoré budú rady spomínať.
Dagmar Jůzková,
riaditeľka CVČ Skalica
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Šport

Memoriál Michala Nemšovského
V sobotu 3. augusta počasie príliš 12.
ročníku hokejbalového Memoriálu
Michala Nemšovského neprialo, ale napriek tomu sa šesť tímov pobilo o pohár
víťaza turnaja usporiadaného na pamiatku Michala Nemšovského, skalického hokejbalistu, ktorý tragicky zahynul
pri autonehode v roku 2008. Po celodennom boji so súpermi i počasím napokon

pohár víťaza memoriálu získali hráči Sudoměříc. Na druhom mieste skončil Sali
team a tretí boli organizátori – Vikingovia. Na štvrtom mieste boli Indiáni, piate Záhorácke pušky a na šiestom mieste
skončil Holíč. Niekoľkí hráči si odniesli
individuálne ocenenia. Najužitočnejším
hráčom bol vyhlásený Radovan Zelenka,
najlepší obranca Tomáš Hübl, najlepší

strelec Roman Gajda, najlepší brankár
Kán Rusňák a napokon najlepším útočníkom sa stal Matej Čulen.

Turnaj v boxlakrose

Počas víkendu 10. a 11. augusta bolo
rušno na hokejbalovom štadióne. Športovalo sa tu, ale s hokejbalom to príliš
veľa spoločné nemalo. Skalický Chiefs

lacrosse team zorganizoval dvojdňový
turnaj v športe, ktorý má názov boxlakros. Vráťme sa k turnaju. Zúčastnili sa
ho tímy Polish Eagles z Poľska, reprezentácia zo Srbska, reprezentácia Slovenska
a Open Team, kde základ mužstva tvorili hráči zo Skalica Chiefs a boli doplnení
hráčmi zo Slovenska a Českej republiky.
V sobotu sa odohrala základná časť za
mimoriadne horúceho počasia, čo dalo
hráčom fyzicky poriadne zabrať, pretože
každý tím odohral 3 zápasy. Po prvom
hracom dni bolo poradie Slovensko,
Srbsko, Poľsko a Open Team.

V nedeľu turnaj pokračoval za priaznivejšieho počasia. V semifinále bol úspešnejší slovenský výber proti open tímu
a Poliaci proti Srbom. Tretie miesto si
proti open tímu výsledkom 7:4 vybojovala srbská reprezentácia a finálový duel
slovenskej reprezentácie proti Poliakom skončil jednoznačným skóre 10:0.
Vzhľadom na to, že sa slovenská reprezentácia pripravuje na nadchádzajúce
majstrovstvá sveta v boxlakrose, ktoré
sa budú konať v septembri v kanadskom
Vancouveri, turnaj im vyšiel na jednotku.

Hokejisti na ľade
Od pondelka 5. augusta sa po letnej
príprave postupne začali hokejisti HK
i MHKM Skalica objavovať na ľade.
Pribúdali tréningy, prípravné zápasy
i turnaje.

HK Skalica

Ako prví vykorčuľovali na ľad hráči
pod vedením trénerskej dvojice Michal
Ružička a Svatopluk Kosík. Po pár dňoch
tréningov sa začala séria prípravných zápasov. Prvý sa odohral v Bratislave s ďalším účastníkom druhej najvyššej súťaže Capitals, ktorý vedie Peter Oremus.
Zrodila sa výhra domáceho tímu 5:0.
Druhé stretnutie sa odohralo v Skalici
so susedným Hodonínom. Bol to zápas
s divokým skóre 5:7 a priebehom tretín
3:1, 1:1 a 1:5.

MHKM

Iba pár dní potom, čo sa začalo s prípravou pred novou sezónou na ľade, sa
na skalickom zimnom štadióne počas

víkendu 10. a 11. augusta uskutočnili
dva turnaje. V sobotu to bol LTC net cup
pre hráčov 6. hokejových tried. Slovan
Bratislava mal dva tímy, jeden bol z Uničova a jeden domáci. Našim mladým
hokejistom sa príliš nedarilo. Najbližšie
boli k zisku bodu v prvej tretine zápasu
s Uničovom, ale napokon skončili bez
bodu poslední. Víťazom turnaja sa stal
Uničov.
V nedeľu si naši piataci v rámci turnaja Felber cup zmerali sily opäť s dvoma
družstvami Slovanu Bratislava a jedným
z Nitry. A darilo sa im o čosi lepšie ako
šiestakom. V oboch tretinách porazili
biely tím Slovanu a po prehrách s modrými Slovanu i Nitrou obsadili tretie
miesto.
Počas víkendu 17. a 18. augusta sa na
skalickom zimnom štadióne uskutočnil
turnaj dorastu, ktorý usporiadal Mestský hokejový klub mládeže Skalica.
Okrem domáceho sa ho zúčastnili tímy
zo Žiliny, Liptovského Mikuláša a dva

z Bratislavy - Ružinova a HOBA. V sobotňajšom programe boli Skaličania
stopercentní. Najprv HOBA Bratislava
porazili vysoko 7:0 a potom si poradili
aj so Žilinou s výsledkom 3:1. Svoje dva
zápasy vyhral aj Liptovský Mikuláš.
V nedeľu naši hokejisti napriek tomu,
že už vyhrávali 2:0, podľahli Liptovskému Mikulášu 4:5 po samostatných nájazdoch, aby napokon turnaj ukončili
výhrou 3:1 nad Ružinovom Bratislava.
Obsadili prvú priečku, na druhej skončil
Liptovský Mikuláš, tretia skončila Žilina, štvrtá HOBA Bratislava a na chvoste
ostal Ružinov Bratislava.

8

SEPTEMBER 2019
nekompromisnou
strelou
nemýlil
a zvýšil na 2:0.
A to nebolo od
neho všetko. O tri
minúty dostal výbornú prihrávku
pred šestnástku
a po pár metroch
šprintu
strelou
prekonal bezmocného
gólmana
Podbrezovej. Hostia v závere duelu
znížili na konečných 3:1.
Nasledoval zápas v Poprade, ktorý v novom ročníku dovtedy neprehral. Ale
Skaličania mu na jeho trávniku prvú
prehru pripravili. V prvom polčase sa
ujali vedenia Filipom Blažekom. Domáci
vyrovnali v druhom polčase, ale skóre na
2:1 pre hostí uzavrel tesne pred koncom
kanonier Haša.
Po dôležitej výhre v Poprade sa vrátili
v sobotu 17. augusta na domáci trávnik.

V auguste sa MFK darilo

Skalickí futbalisti mali pred sebou v sobotu 3. augusta zápas 3. kola druhej
najvyššej súťaže. Čakal na nich vlaňajší
účastník najvyššej súťaže FK Železiarne
Podbrezová, ktorý sa netají ambíciou
vrátiť sa medzi futbalovú elitu. V 17.
minúte vsietil svoj prvý gól tohto ročníka krídelník Mihajilo Popović. Od 60.
minúty prišli zaujímavé šance domácich a jedna z nich sa skončila odpískaním pokutového kopu. Roman Haša sa

Tentoraz bol ich súperom FC Košice,
tím, ktorý v dovtedajších 4 kolách získal
bod a bol na poslednej priečke. Napriek
veľkému tabuľkovému rozdielu bol zápas vyrovnaný a skončil sa iba tesne 1:0
pre domácich. V 43. minúte sa presadil
Roman Haša.
Medzitým Skaličania 14. augusta ešte
zohrali zápas 1. kola Slovnaft cupu, kde
si bez problémov poradili s Malou Mačou 6:0.
V zápase 6. kola 24. augusta Skaličania doma iba remizovali s Liptovským
Mikulášom. Vedenia sa ujali v prvom
polčase. Autorom bol, kto iný, Roman
Haša, ktorý sa v sezóne presadil už šesťkrát. Hosťom sa podarilo vyrovnať v 52.
minúte.
Posledný augustový zápas, v ktorom sa
MFK predstavil v Komárne sa hral po
uzávierke.
Program: 7.9. Skalica - B. Bystrica, 14.9.
Dubnica - Skalica, 21.9. Skalica - Petržalka, 29.9. Trebišov - Skalica, 5.10. Skalica - Bardejov.

Kameňolom v Skalici

Počas dvoch augustových dní sa konal
ďalší ročník multižánrového podujatia
Fest Maringota. Záhorské múzeum na
svojom facebookovom profile pripravilo krátky exkurz do histórie ťažby
kameňa v chotári mesta.
Kameňolom vo vinohradoch na úpätí Veterníka (Vintoperku) v Skalici, je
jedným z mála otvorených, v minulosti využívaných kameňolomov v oblasti
tiahnucej sa od Skalice až po Chropov
(druhý a najväčší leží z druhej strany
kopca).
Geologicky ide o pozostatky mladších
treťohorných (neogénnych) súvrství,
ktoré sa v našej oblasti vyskytujú vo forme pevných lavíc vápnitých pieskovcov,

vápencov alebo zlepencov v nespevnených vápnitých íloch a pieskoch, poväčšine netvorili súvislú skalu. Bolo preto
jednoduchšie získavať surovinu.
O využívaní miestneho kameňa svedčia
archeologické nálezy od doby rímskej.
Veľký význam mal v dobe veľkomoravskej, keď z kamennej suroviny získanej
v Skalici a Holíči, dopravovanej podľa
Ing. Štefana Janšáka vodnými cestami do
lokalít Valy u Mikulčíc a Pohansko pri
Břeclavi, stavali väčšinu stavieb týchto
dôležitých súdobých centier. Dokladajú
ho i písomné doklady, jedna z prvých
zmienok o kameni sa nachádza v privilegiálnej listine Ľudovíta Veľkého pre
Skalicu z roku 1372, kedy v rámci výsad
slobodného kráľovského mesta udelil
povinnosť vystaviť hradby: ...mešťania
sú povinní vykopať základy pre spomínané hradby, napáliť vápno, nalámať kameň potrebný na dokončenie chystaného
diela... Okrem mestského opevnenia
je z neho postavených mnoho stavieb
v historickom jadre a Skaličania ho do-

dnes prevažne sekundárne používajú
na stavebné účely. Po celé storočia bol
významnou hospodárskou komoditou
a obchodovalo sa s ním v širokom okolí.
O význame miestnych zdrojov kameňa
svedčí i to, že Matej Bel vo svojich Notitia Hungariae (1735 - 1742) vysvetľuje,
že názov mesta Skalica (Skalicza) pochádza zo slova skala.
Dodnes sa časť mesta (podľa skutočného
stavu) nazýva Na skale. Ešte v prvej tretine dvadsiateho storočia bolo známych
17 kameňolomov v rôznych častiach
skalického chotára a dve kamenice.

Kameňolom, foto archív Záhorského múzea
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