ZDARMA

VYDÁVA MESTO SKALICA

V zmysle ustanovenia § 13b ods. 1 až 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15. apríla 2019 primátorka Skalice Anna Mierna poverila výkonom funkcie zástupkyne primátorky mesta Skalica
Mgr. Veroniku Hanzalíkovú, PhD.

Vyhlásili najlepších športovcov Skalice
Hviezdy a hviezdy
Takto stručne by sa dal popísať podvečer 27. marca na zimnom štadióne. Najprv sa predstavili slovenského hokejové hviezdy – uskutočnil sa exhibičný
hokejový zápas „old boys“ Slovenska
a Izraela. A medzitým v prestávkach
sa na ľade ukázali skalické športové
hviezdy – bolo to vyhlásenie najlepších
športovcov a športových kolektívov
Skalice za rok 2018.
Symbolické buly bolo v prítomnosti primátorky Anny Miernej, Zvi Vapniho,
veľvyslanca Štátu Izrael v Slovenskej re-

publike a fanúšika srdciara skalického
hokeja Dušana Rafaelisa. V tíme Slovenska bolo niekoľko „originál“ Skaličanov a niekoľko takých, ktorí v minulosti
skalický dres obliekali. Boli tu majstri
sveta, boli tu jednoducho legendy zlatého veku slovenského hokeja. Síce to
chvíľami vyzeralo, že súperi z Izraela sa
naučili „brusliť“ len tesne pred zápasom,
ale išlo iba o zábavu a výsledok vôbec
nebol podstatný (ale pre poriadok 18:3).
V drese slovenského výberu sa predstavili Skaličania Miroslav Lipovský,
Richard Stehlík, Martin Ivičič, Žigmund
Pálffy, Peter Oremus, René Školiak,
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Zdeněk Jurásek, Martin Hujsa. Počas
oboch prestávok sa uskutočnilo oceňovanie najlepších športovcov a športových kolektívov Skalice. Ceny odovzdávali spolu s primátorkou Žigo
Pálffy, Ľubomír Višňovský, Miroslav Šatan (v zápase nenastúpil), Jozef Stümpel,
predseda komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ Skalica Jozef Skála.
Kto si prevzal ocenenie?
jednotlivci mládež: Michal Búlik – slovenský motocyklový reprezentant a hokejista, Adam Rekoš – hokejista, hokejbalista i tréner ženského hokejbalu,
Natália Váleková – atlétka (cenu prevzala jej mama)
kolektívy mládež: mladšia prípravka
FCB Skalica – florbal, U15 OUTMEN
Skalica – baseball, hráčky U 16 VK Skalica – Gabriela Prelecová, Diana Návratová – plážový volejbal
jednotlivci dospelí: Milan Rízek – atlét,
Igor Špetta – fitnes a kulturista, tréner,
Boris Janata – triatlonista
kolektívy dospelí: HK Skalica – hokej,
Grafobal Team ŠK Skalica – atléti bežci, U 22 VK Skalica – Tamara Jurášová,
Michaela Štepanovská – volejbal i plážový volejbal.
Titul Absolútny víťaz získala dvojica volejbalistiek U 16 VK Skalica v zložení
Gabriela Prelecová, Diana Návratová,
tréner Roman Špaček (foto).

Prečítate si
74 rokov oslobodenia
Vzniklo Centrum právnej
pomoci
Vyčistili sme si Skalicu
Projekty mesta Skalica
„Koštovalo“ sa víno
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Prijatie pedagógov
28. marca prijala primátorka Skalice
Anna Mierna pedagógov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica pri
príležitosti Dňa učiteľov. Pri príležitosti
životného jubilea sa do Pamätnej knihy mesta Skalica zapísali pedagogičky
Ľudmila Filípková a Viera Klimentová
z Materskej školy Skalica, pracoviska
Hurbanova a Katarína Tomečková,
učiteľka ZŠ Strážnická. V rámci kultúrneho programu sa spevom predstavila
Kristína Hrazdilová.

74 rokov oslobodenia
11. apríla 2019 uplynulo 74 rokov od
oslobodenia mesta Skalica sovietskou
armádou. Toto jubileum si v Parku oslobodenia pred Základnou školou Mallého
prišli uctiť predstavitelia mesta Skalica,
členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, poslanci mestského zastupiteľstva,
vedenie mesta Holíč, predstavitelia
politických strán, školských zariadení,
inštitúcií a spoločenských organizácií

Partnerské
stretnutie
Ešte koncom marca delegácia mesta
Skalica vedená primátorkou Annou
Miernou prijala pozvanie starostu
mesta Uherské Hradiště Stanislava Blahu a zúčastnila sa pracovného
stretnutia. Prerokovaný bol plán spoločných aktivít na rok 2019 v oblasti
športu, školstva, mládeže i seniorov.
Hneď v apríli sa uskutočnilo vystúpenie speváckeho súboru Spjevule ZUŠ
dr. Janka Blaha Skalica na Veľkonočnom jarmoku v Uherskom Hradišti. Na máj je plánovaná účasť našich
partnerov na slávnosti sadenie Lipy
slobody, na Trdlofeste, kde by mali
prísť seniori i vedenie mesta. Na máj
je ešte naplánovaná výstava Klubu
výtvarníkov Skalica v Uherskom
Hradišti.

a žiaci základných a stredných škôl i MŠ
Skalica. Prítomným sa prihovorili predseda miestnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov Jozef
Kováč a primátorka Skalice Anna Mierna. Pietne podujatie pri príležitosti udalostí v druhej svetovej vojne pripravila
miestna organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov a Mesto
Skalica.

Stretnutie s občanmi
V stredu 17. apríla sa uskutočnilo prvé
z plánovaných stretnutí vedenia a zamestnancov Mesta Skalica s občanmi
k téme regulácie parkovania v centrálnej mestskej zóne. Počas poldruha
hodiny zaznelo niekoľko zaujímavých
a podnetných postrehov, názorov
a návrhov, ktoré boli zaznamenané
a budú zohľadnené pri príprave podkladov pred vytvorením všeobecne
záväzného nariadenia o tejto téme.
Občanov budeme naďalej o tejto problematike informovať.

Ekotopfilm – Envirofilm
Skalický Cinemax sa stal dejiskom filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm.
Doobedie patrilo Junior festivalu pre
vopred prihlásené základné a stredné
školy. Festival pokračoval poobedňajším
programom pre širokú verejnosť. Večer
sa uskutočnila beseda, ktorej aktérmi
boli primátorka Anna Mierna, riaditeľ
spoločnosti Vepos Skalica Peter Kuba,
prezident asociácie
podnikateľov
v odpadovom hospodárstve
Peter
Krasnec a Roman
Vandák z OZV ENVI-PAK. Návštevníci sa mohli dozvedieť o problematika
separovania v rámci Slovenska, ale
i konkrétne v Skalici, o trendoch

a problémoch v tejto oblasti i o tom, že
naše mesto patrí už veľa rokov k lídrom
separovaného zberu na Slovensku a pravidelne obsadzuje jednu z prvých troch
priečok. Po besede nasledovali ďalšie
filmy, ktoré poskytli divákom pohľad
nielen na problémy, ktoré sužujú naše
životné prostredie, ale aj ich riešenia
a úspešné príbehy záchrany.
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Centrum právnej pomoci
Pre ľudí v materiálnej núdzi začína od apríla 2019 fungovať konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci (CPP) v Skalici. Konzultačné služby tohto centra môže
využiť každá fyzická osoba bez ohľadu na
jej príjem.
V Skalici bude jej pracoviskom Mestské
centrum sociálnych služieb – Štíbor na
Kráľovskej ulici. Každý mesiac príde do
Skalice zástupca Centra právnej pomoci
Trnava a v určené dni čase od 10.00 h do
15.00 Vám bude k dispozícii. V praxi to
bude vyzerať nasledovne:
Dopoludnie je venované konzultáciám
k osobnému bankrotu – od 10:00 – 12:00
h prebieha preberanie už vypísaných žiadostí od klientov.
Popoludní medzi 13:00 – 15:00 h prebiehajú dve 1-hodinové konzultácie v oblasti
všeobecnej agendy (poskytovanie právneho poradenstva).
Je potrebné objednať sa na konzultáciu vopred na presný termín prostredníctvom kancelárie CPP Trnava, pod
ktorú konzultačné pracovisko v meste
Skalica patrí, a to na telefónnom čísle 0650 105 100 alebo e-mailom na
info.tt@centrumpravnejpomoci.sk.

Máte možnosť zúčastniť sa:
predbežnej konzultácie v trvaní maximálne 1 hodiny, kde Vám budú vysvetlené podmienky na priznanie nároku na
poskytnutie právnej pomoci, resp. poskytnutá základná právna rada. Táto
predbežná konzultácia je spoplatnená
sumou vo výške 4,50 Eur, konzultácie vo
veci osobného bankrotu v trvaní max. 30
minút – táto konzultácia nie je spoplatnená.
Právna pomoc môže mať formu právneho poradenstva (konzultácie), mediácie
(mimosúdne riešenie sporov), zastupovania v konaní pred súdom určeným advokátom alebo právnikom centra alebo
vykonávania úkonov súvisiacich s vyššie
uvedenými možnosťami.
O právnu pomoc môže požiadať každý,
kto spĺňa zákonné podmienky a využívanie dostupných právnych služieb si
nemôže zabezpečiť svojím majetkom.
Podmienkou je podanie písomnej žiadosti o poskytnutie právnej pomoci doloženej dokladmi, preukazujúcimi skutočnosti uvedené na predpísanom tlačive.
Ľudia sa môžu na toto pracovisko obrátiť so žiadosťou o poskytnutie právnej

Päť rokov Jesénie

Prežila Holokaust

Zariadenie pre seniorov Jesénia má päť
rokov. Toto malé jubileum si v piatok
26. apríla pripomenuli zamestnanci a klienti zariadenia a tiež pozvaní
hostia, medzi ktorými boli viceprimátorka Veronika Hanzalíková, bývalá
riaditeľka Jolana Straková, poslanci
mestského zastupiteľstva, lekári, sponzori, priaznivci a ďalší. Prihovorila sa
im riaditeľka Zariadenia pre seniorov
Martina Štepanovská a viceprimátorka
Veronika Hanzalíková. Hostia si potom
prezreli zariadenie a boli pozvaní, spolu s klientmi, na posedenie pri hudbe
a speve speváckeho súboru Rozmarín,
ktorý sprevádzal heligonkár Tibor
Kutálek.
Jesénia vznikla predovšetkým s myšlienkou, aby ťažko chorí Skaličania,
ktorí tu prežili celý svoj život, mohli takéto špecializované pracovisko využiť
na sklonku svojho života vo svojom rodisku a nie desiatky, či dokonca stovky
kilometrov odtiaľto. Jesénia túto myšlienku napĺňa, čo určite pozitívne vplýva na klientov i rodinných príslušníkov,
ktorí môžu byť k sebe bližšie.

25. apríla sa v priestoroch Domu kultúry uskutočnilo stretnutie venované
spomienke na výnimočnú ženu –
Helenu Weinwurmovú, ktorá bola
jednou z obetí holokaustu a prežila
tri roky v koncentračnom tábore Osvienčim. Zároveň to bola žena, ktorá
bola úzko spätá s touto školou – absolvovala tu mnoho stretnutí a besied
o hrôzach holokaustu. Každoročné aprílové stretnutie pri príležitosti
výročia narodenia i úmrtia Heleny
Weinwurmovej (24. 4. 1925 – 22. 4.
2015) bolo tentoraz obohatené o uvedenie knihy Margaréta biela, príbeh dievčaťa z druhého slovenského
transportu do Osvienčinu. Prítomná
bola jej autorka Petra Nagyová a Peter
Weinwurm, jeden z dvojice spoluautorov, synov pani Weinwurmovej (druhý
syn Pavel). V programe zazneli príhovory riaditeľky školy Dany Dorotei
Mikulovej, primátorky Skalice Anny
Miernej a primátora Holíča Zdenka
Čambala. Študenti školy si pripravili
komponovaný program.

pomoci vo veciach občianskoprávnych
(napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu
bytu, vysporiadania bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia
pôžičky, ochrany spotrebiteľa), rodinnoprávnych (napr. vo veci platenia výživného, zverenia dieťaťa do výchovy), pracovnoprávnych (v sporoch týkajúcich sa
neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku,
a pod.). Ďalej vo veciach obchodnoprávnych (napr. v spore z úverovej zmluvy
s bankou, v spore zo zmluvy o vkladovom účte), v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu
a pod.), ale aj v cezhraničných sporoch.
V oblasti trestného práva CPP právne
rady, ani právnu pomoc neposkytuje.
Veríme, že nové konzultačné pracovisko
CPP v Skalici pomôže ľuďom, ktorí majú
právne problémy a nevedia ich sami svojpomocne vyriešiť.
Termíny konzultácií v roku 2019 sú naplánované na: 21. mája, 18. jún, 16. júl,
3. september, 17. september, 15. október,
19. november a 3. december.

Skalické projekty
úspešné
9. apríla sa v budove Gymnázia F. V.
Sasinka uskutočnilo druhé kolo verejného stretnutia ohľadom prezentácie
prihlásených projektov do Participatívneho rozpočtu TTSK za okres
Skalica. Do užšieho výberu postúpilo
14 projektov, ktoré splnili náležitosti,
potrebné ku podaní žiadosti o dotáciu z PP TTSK. Stretnutie prebehlo
predstavením programu, deliberačnej
komisie, samotnými prezentáciami
a následne vyhodnotením komisiou.
Kritériami boli: udržateľnosť projektu,
komunitný prínos, participácia cieľovej skupiny, originalita, inkluzivita
(zapájanie znevýhodnených skupín),
evnirodopad. (Toto hodnotenie predstavuje 50% bodov všetkých získaných
bodov, druhých 50% budú body z hlasovania verejnosti v máji).
Zo 14 projektov z nášho okresu je cca
polovica projektov zo Skalice, projekty predložili aj združenia a občania
z Vrádišta, Holíča, Gbelov...
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Vyčistime si Skalicu
Hneď na úvod treba povedať ĎAKUJEME. Všetkým, ktorí sa
v sobotu 30. marca zúčastnili na upratovaní rôznych kútov nášho
mesta. Vieme o samostatných skupinách a tú najväčšiu tvorili
tí, ktorí prišli na výzvu fb skupiny Vyčistime Skalicu ráno pred
mestský úrad. Rozdelili sa do skupín a do obeda upratovali v okolí
zoc Max a cestu i okolie Zlatníckeho potoka od útulku smerom
na Trávniky. Jedna skupina čistila i okolie Starohorského potoka.
Do čistenia sa aktívne zapojila aj primátorka Anna Mierna a prišli
aj traja poslanci mestského zastupiteľstva Adrián Hertl, Martin Kojš
a Jozef Skála. Vytvorila sa super partia malých i veľkých, ktorej prialo
počasie a urobilo sa kusisko práce. Odhadom bolo naplnených 80 vriec,
našlo sa niekoľko pneumatík aj starý PC monitor, plechy, obaly,
veľa skla, plastov. Na Facebooku sme okrem tejto akcie zaznamenali
niekoľko ďalších aktivít jednotlivcov i skupín počas celého apríla a aj
všetkým tým sa chceme za ich priloženie rúk k dielu poďakovať.
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Projekty mesta Skalica
V prvom štvrťroku boli pripravené a podané tieto žiadosti o dotáciu:
– Vodozádržné opatrenia v intraviláne
mesta Skalica: náhrada nevyužívaných
asfaltových ihrísk v nevyhovujúcom
stave za zelené plochy a náhrada asfaltových povrchov parkovísk za vodopriepustné zatrávňovacie tvárnice
– Vytvorenie zelenej oddychovej zóny
pri lokalite Krivé Kúty
– Sanácia mestských hradieb v areáli
nemocnice
– Výmena okenných a dverných výplní
na Gvadányiho dome v Skalici
– Reštaurovanie bočného oltára sv.
Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka
v Skalici – 2. etapa
– Obnova a rozšírenie kamerového systému v Skalici
– Pozor na ceste v meste Skalica – Nákup 200 ks publikácií zameraných na
zvýšenie povedomia detí predškolského
veku o bezpečnom správaní sa na cestách
– Podpora rozvoja športu v Skalici
2019 – podpora rozvoja športu v Skalici, a to prostredníctvom nasledovných aktivít: vybudovanie detského
ihriska v elokovanom pracovisku MŠ
Skalica na ul. Pod kalváriou a za-

bezpečenie športového vybavenia pre
ZŠ Mallého.
Okrem toho sme podali projekty v rámci
dotačnej schémy Trnavskej samosprávneho kraja na usporiadanie niekoľkých
podujatí.
– Spomienkové podujatia – významné osobnosti a dejinné udalosti Skalica
2019 – projekt je zameraný na pripomenutie si výročí významných osobností
a významných dejinných udalostí mesta
Skalica:
– Slávnosť sadenia Lipy Slobody (ako
pripomenutie si historickej udalosti
spred 100 rokov) pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika
– Nedožité 90. narodeniny Antona
Srholca
– Slávnostný koncert žiakov Prof. Evy
Blahovej, čestnej občianky mesta Skalica, pri príležitosti jej životného jubilea
– Dni zdravia v Skalici 2019 – projekt je
upriamený na seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Mesto Skalica predložilo 16. apríla na
Environmentálny fond žiadosť o podporu formou dotácie s názvom „Zvýšenie
energetickej účinnosti objektu Telocvič-

Roky a ruky Vlasty Jankovičovej
V piatok 26. apríla sa v Galérii u františkánov uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy pod názvom Roky a ruky
dlhoročnej členky Klubu výtvarníkov
Skalica Vlasty Jankovičovej pri príležitosti jej životného jubilea. Jej tvorbu
predstavil kurátor výstavy kunsthisto-

ne ZŠ Strážnická v Skalici“. Predmetom
predloženej žiadosti sú aktivity, ktoré
majú výrazne prispieť k zvýšeniu energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ
Strážnická, a to:
– zateplenie obvodového plášťa,
– zateplenie strechy,
– výmena okenných výplní.
Hlavným zámerom projektu je, aby sa
vplyvom vyššie uvedených aktivít znížili
požiadavky objektu na množstvo tepla
potrebného na vykurovanie, zlepšili sa
tepelno-technické vlastnosti objektu telocvične a zároveň sa sanovali statické
poruchy stavby. Realizáciou tohto projektu sa okrem uvedeného zastaví ďalšia degradácia budovy a zvýši sa kvalita
celého školského areálu a priestorov pre
výučbový proces žiakov základnej školy,
zabráni sa zatekaniu do objektu telocvične a zvýši sa kvalita mestského prostredia a okolia školy z estetického hľadiska.
Celkové projektované náklady projektu
sú 196 132,– EUR, z toho žiadaná dotácia z Environemtálneho fondu je na
úrovni 95%, tzn. 186 326,– EUR.
V prípade schválenia predloženej žiadosti o podporu formou dotácie je
ukončenie prác plánované najneskôr na
november 2019.

Pribudli stromy

rik Štefan Zajíček. O kultúrne spestrenie sa postarali členovia ľudovej hudby
Skaličan primáša Petra Michaloviča so
spevákmi Máriou Marťanovou a Pavlom Poustkom. Podujatia sa zúčastnili
aj primátorka Anna Mierna a viceprimátorka Veronika Hanzalíková.

Počas prvých aprílových dní sa v lokalitách Tehelňa a Veľké trávniky
uskutočnila výsadba 92 ks drevín
(Lipa malolistá, Javor mliečny, Vŕba
rakytová, Čerešňa vtáčia). Bolo to
v rámci národného projektu „Zelené obce“, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu EÚ. Cieľom projektu
je zlepšenie kvality prostredia pre život občanov mesta Skalica. Dodanie
stromov a ich výsadba bola zabezpečená poskytovateľom dotácie.
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Pozvánky
11. 5. o 11:00
Zlatnícka dolina

ERDINGER KRÁĽ ZÁHORIA MTB
MARATÓN 2019

Primátorka Skalice Anna Mierna Vás pozýva na

Slávnosť sadenia Lipy slobody

11. ročník medzinárodných pretekov na horských
bicykloch na tratiach 54 km, 20 km, 20 km FATBIKE

25. 5. 2019 o 10:00
Zlatnícka dolina

XCO SKALICA 2019

Slovenský pohár na horských bicykloch v olympijskej
disciplíne cross country

29. 5. 2019 o 15:30
Dom kultúry

Festival detských talentov

5. ročník podujatia pre deti a mládež

1. 6. 2019 o 10:00
Námestie slobody

Medzinárodné stretnutie remesleníkov
1. 6. 2019 o 13:00
františkánska záhrada

Deň detí

PROGRAM:
14:30 – ĽH Skaličan (pred jezuitským kostolom)
15:00 – Slávnosť sadenia Lipy slobody
Kto za pravdu horí (chrámový zbor Cantamus Domino Skalica)
Kto za pravdu horí (chrámový zbor Cantamus Domino Skalica)
Príhovory hostí: primátorka mesta Skalica, župan TTSK
Zasadenie lipy, odhalenie pomníka k 100. výročiu vzniku ČSR
Nehaňte ľud môj (báseň)
Hymny SR a ČR (Chrámový zbor Cantamus Domino Skalica
a spevácky zbor Barbastela Hodonín)
16:00 – Spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R.
Štefánika v jezuitskom kostole komponovaný program, účinkujú Chrámový zbor Cantamus Domino Skalica a spevácky zbor
Barbastela Hodonín
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„Koštovalo“ sa víno

Harafica v orlovni
V sobotu večer vystúpila v skalickej orlovni stálica hradišťského folklóru HARAFICA, ktorá vypredáva veľké sály napr.
v Prahe či Brne. Títo ôsmi nadaní muzikanti prijali pozvanie ĽH Skaličan a premiérovo sa predstavili skalickému
publiku. Prekvapením pre mnohých divákov bol bubeník
Harafice – Skaličan Matej Štefík. Vystúpenie cimbálky zožalo veľký úspech, čoho dôkazom bol búrlivý potlesk na záver.
Koncert si užila aj skalická primátorka.

Sobota 13. apríla patrila Družobnej a regionálnej výstave
vín, ktorú pripravil Vinohradnícky spolek a Mesto Skalica.
V rámci slávnostného úvodu ceny vinohradníkom a vinárom, ktorých vzorky degustátorom chutili najviac, odovzdali
primátorka Anna Mierna, predseda Vinohradníckeho spolku Ladislav Nemčovský, predseda oz Vínna cesta Záhorie
Ľudovít Bránecký a František Kadlečík. Návštevníci mali
možnosť ochutnávať desiatky vín domácich i regionálnych
vinárov a vinohradníkov, ale tiež moravských a rakúskych.

Jarné minitrhy
V piatok 12. apríla mestská knižnica pripravila jarné minitrhy
hand made výrobkov. Návštevníci si počas celého dňa mohli prísť prezrieť i zakúpiť najrôznejšie výrobky šikovných rúk
všakovakých tvarov, materiálov, farieb. Našli sa tu aj produkty
z ovocia, sadeničky i niečo po zub. Podujatie navštívila aj primátorka Anna Mierna.

Šport

Skalica – Vrútky 2:0
V semifinálovom súboji play off extraligy najvyššej hokejbalovej súťaže sa
stretli víťazi súťaže z posledných dvoch
rokov – Skalica a Vrútky. Po základnej
časti prví Skaličania prešli vo štvrťfinále
cez Svidník, šieste Vrútky vyradili tretiu
Nitru. Prvý zápas semifinálovej série sa
hral v sobotu 27. apríla v Skalici. A poriadne ponapínal nervy domácich fanúšikom. Napriek tomu, že domáci mali
viac z hry, efektívnejší boli hostia, ktorí
po prvej tretine viedli 2:0. V prostrednej časti znížil Válek, ale pred koncom
druhej pätnásťminútovky padol tretí gól
do siete HbK Hokejmarket. Iskru nádeje
na zvrat vykresal v polovici tretej tretiny
Krajsa a pri hre bez brankára pár sekúnd
pred koncom vyrovnal Miklík. V predĺžení vyvinuli Skaličania obrovský tlak,
ktorý vyústil do víťazného gólu Patinku.
Domáci sa ujali vedenia 1:0 v sérii.
Déjà vu. Skonštatoval jeden z hráčov

Vrútok po skončení druhého semifinálového zápasu v nedeľu. Skutočne presne
zhodnotil druhé vzájomné meranie síl
skalického Hokejmarketu a vrútockej
Kométy. Presne ako v sobotu domáci po
prvej tretine prehrávali 0:2, hoci šance
na skórovanie mali – ako včera. V prostrednej časti znížil Sobol, ale opäť sme
nedokázali vyrovnať – naopak hostia
odskočili na rozdiel dvoch gólov – ako
včera. V tretej tretine najprv znížil Smetana a v presilovke pred koncom riadnej
hracej doby Sobol vyrovnal – ako včera.
A napokon v predĺžení, oveľa skôr ako
včera, padol víťazný gól do siete Vrútok
z hokejky Miklíka. Skaličania tak vedú
na zápasy 2:0 a k postupu do finále potrebujú to najťažšie tretie víťazstvo. Tretí
a prípadný štvrtý zápas je naplánovaný
na víkend 4. a 5. mája vo Vrútkach. Hrá
sa na tri víťazné.

Rebelky
odštartovali
30. marca sa uskutočnil prvý turnaj
novej juhomoravskej ligy a Rebelky
ním odštartovali tohtoročnú sezónu.
Kvôli zraneniam a reprezentačným
povinnostiam niektorých hráčok
nastúpili premiérovo do zápasov až
tri nové hráčky, ktoré spolu s tímom
skončili na nepopulárnom 4. mieste.
V prvých dvoch zápasoch s SK Sudoměřice a Eagles Brno sa Skaličanky
prispôsobili súperom a ťahali za kratší
koniec. V zápase s HBK Kyjov-B baby
ukázali, že vedia hrať pekný hokejbal
a bojovať ale v nájazdoch bol súper
lepší. Posledný súper, HBK Kyjov-M,
však dievčatá vyučil 4:0.
Hokejbal sa hrá na góly a tie, žiaľ, Skalici nepadali.
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Deň vody na ZŠ
Vajanského
22. marca bol Svetový deň vody. ZŠ
Vajanského si pripravila sériu podujatí, ktorými si pripomenula dôležitosť
vody – prezentáciami (ktorých sa zúčastnili všetky základné školy v Skalici
i ZŠ z Kopčian), tvorivými dielničkami i kultúrnym programom. Voda sa
v tento deň objavila v rámci výzdoby
chodieb školy a bola najskloňovanejším slovom. Žiaci si pripravili skvelé
prezentácie, dokonca aj v angličtine,
veľmi podrobné a poučné a všetky
spoločne apelovali na to, aby sa k vode
pristupovalo ako k veľkej vzácnosti.
To preto, lebo je jej čoraz menej. Tieto
slová deťom zdôraznila aj primátorka
Skalice Anna Mierna, ktorá sa podujatia zúčastnila v sprievode poslanca
MsZ Skalica Adriána Hertla.
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Hviezdička rozpráva
15. apríl – Svetový deň umenia privítala
Mestská knižnica v Skalici ozaj svetovo.
V jej priestoroch sa konalo priateľské stretnutie detí MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova,
klientov DSS Zelený dom Skalica, seniorov
z ECAV Skalica a OZ Daniel Skalica. Toto
stretnutie bolo spojené s prezentáciou ich
spoločného diela – detského kresleného
leporela Hviezdička rozpráva. Toto leporelo vznikalo približne dva týždne, kedy deti
doma spolu s rodičmi, starými rodičmi
i súrodencami vytvorili obrázok z rôznych
rozprávok. A keďže pracovisko materskej
školy Hviezdoslavova má v tomto roku
65. výročie založenia, oslovili subjekty,
s ktorými dlhodobo spolupracujú v rámci
mimoškolských aktivít i akcií, organizovaných pre širokú verejnosť. A tak vznikli i diela kamarátov zo Zeleného domu.
S výtvarnou technikou Monotyp-u sa deti
zoznámili v kolektíve seniorov, ktorí sa
schádzajú v Dennom evanjelickom stacio-

nári v Skalici. Tí pre deti pripravili rôzne
obrázky z rozprávok a deti ich následne
dotvárali vlastnou kresbou. O tom, že tieto
diela sú ozajstnými umeleckými skvostami niet pochýb. Veď ako deti v úvodnom
programe povedali, že len poslušné detské
hlávky, môžu vstúpiť do rozprávky, tak aj
diváci a pozvaní hostia Oľga Luptáková,
riaditeľka MŠ Skalica, Ivan Kucharič, referent odboru školstva v Skalici a Jana
Koutná, vedúca oddelenia kultúry a CVČ
usúdili, že naozaj sa v takej rozprávke ocitli
a prítomným zaželali, aby dobro vždy zvíťazilo. Milým prekvapením bol pozdrav
od pani primátorky Mesta Skalica Anny
Miernej, ktorá všetkým detským „maliarom“ zaslala aj sladkú maškrtu. Výstava
v Mestskej knižnici potrvá až do júna. Srdečne ďakujeme riaditeľke Mestskej knižnice Ľubici Rozborilovej i celému kolektívu za ústretovosť, ochotu a spoluprácu.
Mária Masárová

Hrkálka 2019

24. apríla sa v koncertnej sieni františkánskeho kláštora konal 16. ročník recitačnej
prehliadky detí predškolského veku pod
názvom „HRKÁLKA“. Usporiadali ju
učiteľky – členky metodického kabinetu

Úspech žiačky ZUŠ
Žiačka ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici
Adela Blahová sa dňa 12. apríla zúčastnila celoslovenskej interpretačnej
súťaže v hre na husliach Schneiderova Trnava, v ktorej obsadila strieborné pásmo a získala Cenu poroty za
najlepšiu interpretáciu skladby. Adelku na súťaž pripravoval p. učiteľ
Lubomír Graffe.
Srdečne blahoželáme.

jazykovej a literárnej výchovy MŠ Skalica
v spolupráci so SŠÚ Skalica.
Hrkálky sa zúčastnilo 25 detí z materských
škôl skalického okresu. Svojimi krásnymi
hláskami prezentovali všetky rozprávky,
príbehy a básne „so srdiečkom na dlani“.
Mali z toho radosť nielen pani učiteľky, ktoré deti pripravovali, ale aj rodičia
a všetci pozvaní hostia. Deti prišla v ich
vynikajúcich recitačných výkonoch podporiť zástupkyňa primátorky Veronika
Hanzalíková, ktorá deti po celý čas po-

vzbudzovala a prehliadku milým slovom
ukončila. Hrkálku odštartovali předškoláci z MŠ Skalica, elokované pracovisko
Hurbanova s pripraveným programom
a prezentáciou ich MŠ „Sedmokráska“.
Všetky deti boli odmenené za svoje milé
vystúpenia potleskom aj darčekom.
Vedúca kabinetu jazykovej a literárnej výchovy Eva Múčková srdečne ďakuje všetkým priaznivcom Hrkálky, ktorí ju podporili a pomohli tak zmeniť jedno všedné
dopoludnie na veľmi milé a príjemné.

Stretnutie so spisovateľmi
Pri príležitosti mesiaca knihy sa v ZŠ
Strážnická 29. marca uskutočnilo zaujímavé literárne dopoludnie, ktorého sa
zúčastnili významní hostia: spisovateľka
Marta Hlušíková, rozhlasová redaktorka
a spisovateľka Beáta Panáková, spisovateľka a učiteľka domovskej školy Renáta
Matúšková, spisovateľ a prekladateľ Ladislav Švihran, rímskokatolícky kňaz,
prekladateľ a spisovateľ Marián Gavenda, novinár a spisovateľ Štefan Nižňanský a významný slovenský ilustrátor Juraj Martiška, ktorý v 2013 získal Cenu

Ľudovíta Fullu. Čestným hosťom bola aj
primátorka mesta Skalica Anna Mierna.
Garantom tohto literárneho dopoludnia
bolo vydavateľstvo PERFEKT, ktoré žiakom školy priviezlo množstvo zaujímavých kníh. V úvode bol pripravený krátky
kultúrny program a stretnutie hostí s pedagógmi školy. Hostia zavítali do jednotlivých tried školy, kde besedovali so žiakmi
a predstavili im svoje knihy. Po besedách
v zborovni školy nasledovala autogramiáda a predajná výstava kníh vydavateľstva
PERFEKT.
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