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30 rokov Nežnej revolúcie
V tomto roku si pripomíname 30. výročie udalostí spred tridsiatich rokov. Pripravené sú podujatia,
ktorými si ich priblížime a pripomenieme. Prvé podujatie je v piatok 15. novembra. A bude sa niesť
v duchu odkazu nášho slávneho rodáka, bojovníka proti komunistickému režimu, dôstojného pána
Antona Srholca.

MAX run 2019 – 300 účastníkov, 3724 eur
V nedeľu 13. októbra bolo mimoriadne rušno pred zábavno-obchodným centrom Max.
Určite tu boli ľudia, ktorí prišli za nákupmi.
Podstatne viac ich však prišlo kvôli niečomu úplne inému. Takmer 300 ľudí, malých
i veľkých, sem prilákala myšlienka urobiť
niečo pre zdravie. Ale nie iba pre svoje. Už
niekoľko rokov organizuje sieť zábavno-obchodných centier Max športovo charitatívne
podujatia pod názvom Max run. V Skalici to
bol v spomínanú nedeľu tretí ročník. Tentoraz bolo mottom podujatia pomoc dvom
bratom Tomášovi a Matyášovi, chlapcom,
s ktorými si osud kruto pohral a sú odkázaní
na invalidný vozík. A keďže sú vozíky dva,
rodina potrebuje špeciálne upravený automobil, ktorý by ich dokázal odviezť. A práve
tomu by mohli pomôcť finančné prostriedky, ktoré sa dali dohromady zo štartovného
i od štedrých darcov. Tentoraz to bolo presne

3724 eur. Podujatie i oboch chlapcov prišiel
do Skalice podporiť aj ďalší bojovník s chorobou, náš starý dobrý známy Peter Káčer.
Po rozcvičení sa najprv symbolicky prebehli
deti v priestore parkoviska a potom sa všetci
presunuli na hlavnú trať. Podobne ako malých, i veľkých pretekárov odštartovala primátorka Anna Mierna.
Každý bežec si mohol vybrať dĺžku trate

podľa svojich schopností – 2700, 5400 alebo
8100 m. Napriek tomu, že išlo o preteky a boli
vyhlásení tí najrýchlejší, tentoraz to predsa
len nebolo o poradí, ale o pocite pomôcť.
Veríme, že obom chlapcom finančné prostriedky pomôžu v ich boji s chorobou a určite dodá duševnú vzpruhu fakt, že ich prišlo
podporiť takmer 300 ľudí. Všetkým, ktorí sa
akcie zúčastnili, ktorí ju pripravili a pomohli organizovať, veľmi ďakujeme. Urobili veľa
– pre zdravie svoje i Tomáša a Matyáša.
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Návšteva holandského veľvyslanca
26. septembra Skalicu na pozvanie primátorky Skalice Anny Miernej navštívil veľvyslanec holandského kráľovstva
na Slovensku Henk Cor van der Kwast.
V obradnej sieni radnice hosťovi primátorka v krátkosti predstavila minulosť
a prítomnosť nášho mesta a potom sa
veľvyslanec zapísal do Pamätnej knihy
mesta Skalica. Vo svojom príhovore ocenil, že sa stretnutia zúčastnili aj študenti a pedagógovia skalického gymnázia.
V školskom roku 2019/2020 sa už jede-

nástykrát uskutoční výmenný jazykovo-kultúrny týždenný pobyt, ktorého sa
každoročne účastní 22 študentov a dvaja učitelia a približne rovnako žiakov
a učiteľov zo školy CS Vincent van Gogh
z Assenu. Po oficiálnej časti s veľvyslancom rokovali členky vedenia mesta a následne, na základe priania veľvyslanca,
sa primátorka i gymnazisti na bicykloch
vybrali po niekoľkých pamätihodnostiach nášho mesta a prezreli si tiež výrobu Skalického trdelníka. Henk Cor van

Generácia X, Y, Z

Skalická radnica sa v stredu 25. septembra stala dejiskom workshopu pod názvom Generácia X, Y, Z na pracovnom
trhu. Workshop formou živej knižnice,
ktorej dejiskom sa stali mladí ľudia participujúci v projekte Erasmus +, realizovalo OZ Protect work (zriadovateľ ICM
Malacky). Primátorka Anna Mierna,
ktorá privítala lektorov, zamestnávateľov

a účastníkov, pripomenula dôležitosť
vzdelávania sa a získavania nových informácií zameraných pre osobnostný
rozvoj a prípadné smerovanie k budúcemu uplatneniu sa na trhu práce. Podujatia sa zúčastnili aj študenti zo skalického
gymnázia, ktorí mali možnosť diskutovať o problémoch generačných rozdieloch a otázkach trhu práce.
80 mladých ľudí privítalo medzi sebou
HR manažérku spoločnosti Grafobal
Tatianu Hubíkovú, ktorá mladým ľuďom
zaželala, aby sa zamerali v profesijnom
živote na to, čo ich bude baviť, aby veci
robili s láskou, aby boli čestní a čo je
dôležité, učili sa správnym hodnotám
a stali sa tak čestnými a rovnými ľuďmi

Tvorí sa nový Komunitný plán

10. októbra sa na radnici stretli záujemcovia k téme tvorby nového Komunitného plánu mesta Skalica. Ešte stále platný
dokument bol pripravený v roku 2015
na štvorročné obdobie 2016-2019. Aktuálne tím odborníkov pripravuje nový
na ďalšie štvorročné obdobie. Na spomínanom stretnutí mali možnosť zástupcovia organizácií a inštitúcií pôsobiacich
v sociálnej oblasti, ale i občania zapojiť
sa do procesu tvorby nového komunitného plánu. Zároveň od hlavného tvorcu dokumentu Ondreja Buzalu získali
kompletný a fundovaný prehľad o téme
a tvorbe dokumentu. K prioritám mesta
v sociálnej oblasti patrí zabezpečovanie
sociálnej pomoci a sociálnych služieb,
ktoré sú kvalitné, dostupné a dostatočné pre všetky vekové kategórie a všetky
sociálne skupiny odkázané na sociálnu
pomoc a podporu. Je dôležité, aby občan

poznal existujúci stav sociálnych služieb
v našom meste, ich vývoj, potreby a tiež,
aby sa k tejto dôležitej téme mohol vyjadriť. K tomu bolo určené aj toto stretnutie. Pripomíname však, že pripomienky a podnety môžete stále posielať
na mailovú adresu: patkova.gabriela@
mesto.skalica.sk. Všetky relevantné podnety a skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
rozvoj sociálnych služieb nášho mesta,
môžu pomôcť k tvorbe kvalitného nového Komunitného plánu mesta Skalica.

der Kwast pozval študentov na návštevu
holandského veľvyslanectva.

k sebe, druhým i k planéte.
Súčasťou živej knižnice bol krst motivačného diára Make it happen, ktorý vytvorili mladí ľudia na mládežníckej výmene v Senici. Diár osobnostného rozvoja
bude slúžiť na podporu rozvoja potenciálu iných mladých ľudí, aby sa stali
úspešnejšími pri dosahovaní životných
cieľov a pri vstupe na trh práce.

Stretnutie reštaurátorov
Skalica je mesto mnohých stavebných
a kultúrnych pamiatok, miesto, kde sa
už mnohokrát reštaurátorsky zachraňovali vzácne umelecké artefakty.
Je preto príznačné, že si naše mesto
ako miesto svojho 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní vybrala Komora reštaurátorov Slovenska.
V úvode podujatia zaznela prednáška
o pamiatkach kultúrnej oblasti Záhoria s akcentom na naše mesto. Skalice
sa týkala aj prednáška o zachovaných
prvkoch a fragmentoch barokového
mobiliáru lekárne bývalého kláštora
milosrdných bratov. Výstupom tohto
medzinárodného seminára je obsiahly zborník prednášok. Okrem spomínaných tém týkajúcich sa Skalice,
možno zaujmú aj ďalšie obsahujúce informácie o kaplnke sv. Margity
v Kopčanoch, záchrane kožených tapiet Čínskej sály v holíčskom kaštieli,
či viacero prednášok o reštaurovaní
a záchrane hodnôt v Šaštíne. Mimoriadne textovo i obrazovo bohatý
zborník záujemcovia nájdu v skalickej mestskej knižnici.
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Október, mesiac úcty k starším
Mesiac október má už tradične tento prívlastok a napĺňa ho
množstvo podujatí, ktoré pripravuje Mesto Skalica, ale i ďalšie
organizácie. Prinášame vám správy z niekoľkých.

Jubilanti Jednoty dôchodcov

Výstava aktívnych seniorov

Tak, ako má všakovaké farby jeseň, tak môže mať a má všakovaké podoby jeseň života. Vedeli by o tom veľa rozprávať
zamestnanci i klienti Zariadenia pre seniorov a Jesénie Skalica. Aj keď je základných poslaním oboch zariadení poskytovanie služieb, opatery a pomoci vyplývajúcej zo zákona, nad
týmto, takpovediac kmeňom, je rozkošatená koruna aktivít
a „pridanej hodnoty“ pre klientov. Mnohé aktivity, akcie,
pracovná terapia, záujmové a voľnočasové činnosti, to všetko
je hnacím motorom práve k tomu, aby jeseň života prekypovala farbami.
Aktívni seniori týchto našich zariadení sa opäť po roku môžu
pochváliť svojou šikovnosťou a kreativitou na výstave, ktorú
spolu s nimi zorganizovala Mestská knižnica Skalica. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 2. októbra v jezuitskom kostole, kde sa najprv niekoľkými piesňami predstavil
spevácky súbor Rozmarín. Prítomných privítala riaditeľka
knižnice Ľubica Rozborilová
Primátorka Anna Mierna vyjadrila radosť nad aktivitami
seniorov – spevákov i všetkých, ktorí prispeli na výstavu.
Riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Jesénie Skalica Martina
Štepanovská vyzdvihla zanietenie a veľmi dobrú spoluprácu
zamestnancov a klientov. Vedúca Jesénie a kurátorka výstavy
Elena Macháčková popísala, akými formami sa so seniormi
pracuje a ako výstava vznikala.
Po slávnostnom úvode v jezuitskom kostole sa všetci presunuli do knižnice, aby si prezreli práce seniorov umiestnené
vo vstupnej chodbe i na poschodí. Výstavu aktívnych seniorov si v mestskej knižnici môžete prezrieť počas otváracích
hodín až do konca roka.

Ocenili seniorov

7. októbra sa v Mestskom
centre sociálnych služieb
konalo pravidelné podujatie v rámci mesiaca úcty
k starším – zasadnutie
predsedníctva okresnej organizácie Jednoty dôchodcov. Účastníkov privítali predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Ľubomír Bollo
a predsedníčka skalickej organizácie Jednoty dôchodcov
Hana Hošková. Podujatia sa zúčastnili viceprimátorka
Veronika Hanzalíková a primátorka Anna Mierna, ktorá najprv v príhovore poďakovala za nezištnú prácu funkcionárom
miestnych organizácií Jednoty dôchodcov pre seniorov a potom spoločne s Ľubomírom Bollom odovzdali za dlhoročnú
prácu v miestnych organizáciách ocenenie seniorom z obcí
okresu Skalica. Hostia sa z príhovoru Anny Hoškovej dozvedeli o plánovaných podujatiach skalickej Jednoty dôchodcov.
V rámci kultúrneho programu sa predstavili deti MŠ Skalica,
pracovisko Pri potoku.

Mesiac úcty k starším pokračoval ďalším tradičným podujatím. Pripravila ho skalická Jednota dôchodcov. V Dome
kultúry sa 15. októbra zišli jubilanti, ale i ďalší členovia jednoty. Predsedníčka Hana Hošková privítala, okrem seniorov,
aj primátorku Skalice Annu Miernu a tiež predsedu okresnej
organizácie Jednoty dôchodcov Ľubomíra Bolla. Obaja sa
seniorom prihovorili, pričom vyzdvihli aktivity skalických
seniorov. Nasledovalo obvyklé gratulovanie jubilantom,
ktorí sa v tomto roku dožili 70, 75, 80 a viac rokov. Najstaršou jubilantkou, ktorá sa podujatia zúčastnila bola pani
Mária Macháčková, ktorá v tomto roku dovŕšila 90 rokov.
V rámci kultúrneho programu predstavili členovia speváckeho súboru Rubín.

Na pomoc seniorom
V Mestskom centre sociálnych služieb sa uskutočnilo vzdelávanie osôb prvého kontaktu s názvom „Zlepšenie prístupu
obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných
bodov pre obete“. Je to národný projekt Ministerstva vnútra SR a je určený komunitným a terénnym pracovníkom,
zástupcom miest a obcí, zamestnancom klientskeho centra
Okresného úradu Skalica. Mesto Skalica reprezentovala viceprimátorka Veronika Hanzalíková. Cieľom projektu, ktorého nosným prvkom je ochrana seniorov, je zvýšiť úspešnosť
identifikácie obetí trestných činov a poskytnúť im relevantné
informácie o činnosti kontaktných bodov. Prvému zo série
vzdelávacích podujatí pre skalický okres predchádzalo stretnutie vedenia mesta s pracovníčkou Ministerstva vnútra SR
Miriam Horváthovou, ktorá tento projekt predstavila a prišlo k obojstrannej dohode o spolupráci a realizácii projektu.

Darček od Mesta Skalica prostredníctvom Štíbora pre našich seniorov
k mesiacu úcty k starším vo forme seniorského premietania v kine
Cinemax splnil svoj účel. Takmer stovka návštevníkov si užila skvelú
českú komédiu Přes prsty
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Európsky týždeň mobility v Skalici

Mesto Skalica sa v tomto roku už tretíkrát zapojilo do Európskeho týždňa
mobility, ktorý sa koná každý rok od 16.
do 22. septembra a ktorého vyhlasovateľom je Slovenská agentúra životného
prostredia v Banskej Bystrici. Táto európska iniciatíva nabáda obce a mestá,
aby zaviedli a podporovali trvalo udržateľné dopravné opatrenia a vyzývali ľudí,
aby si vyskúšali alternatívy k používaniu
automobilov.
Výzvou v rámci ETM v roku 2019 bolo:
„Prejdime sa spolu!“ Kampaň ETM povzbudzovala ľudí, aby si vybrali aktívne
spôsoby dopravy, alebo spojili chôdzu
a cyklistiku s verejnou dopravou. Popri flexibilite majú chôdza a cyklistika
mnoho ďalších výhod, medzi ktoré patrí
sociálna a ekonomická dostupnosť, spoľahlivosť, žiadne emisie a pozitívny vplyv
na zdravie.
Mesto Skalica, vďaka aktivitám ktoré
prebehli, sa prihlásilo do všetkých troch
vyhlásených kategórií: Aktívna samospráva, Originálna aktivita a Efektívne
trvalé opatrenie.
V prvej kategórii prebehli podujatia,
ktorých sa zúčastnili všetky MŠ, ZŠ a SŠ
v Skalici. Okrem nich sa zapojili aj seniori zo zariadenia Jesénia Skalica a Štíbor Skalica, klienti a pracovníci Zeleného domu, Centra pre deti a rodiny

a občianske združenie Mikádo Skalica.
A samozrejme, všetci zamestnanci Mesta Skalica. Celkovo prebehlo 60 podujatí
s účasťou asi 3500 ľudí. Všetky podujatia boli zamerané na prínosy bezpečnej
pešej a cyklistickej dopravy, či alternatívne využívanie mestskej hromadnej
dopravy namiesto áut. Z uskutočnených
aktivít možno spomenúť: 3. ročník behu
uličkami centrálnej pamiatkovej zóny,
chodenie do školy, škôlky či práce pešo,
maľovanie na chodník pred Mestskou
knižnicou v Skalici, pešobus, sčitovanie
áut pred školou, prednášky príslušníkov
Mestskej polície v Skalici, nekonečná
štafeta, vychádzka seniorov zo Štíbora
do Zlatníckej doliny, kolobežkiáda a veľa
ďalších. Veľkým plusom bolo aj uzatvorenie centra Mesta Skalica z dôvodu prípravy Skalických dní, kde sme sa všetci
mohli presvedčiť, že centrum bez áut je
určite lepšie, krajšie a najmä bezpečnejšie bez hluku a znečistenia splodinami.
Originálna aktivita s názvom „Od 0 do
90“ predstavovala viacgeneračné stretnutie študentov Strednej zdravotníckej
školy a Gymnázia F.V. Sasinka v Skalici
s tými, ktorí potrebujú pomoc, s cieľom
prispieť ku zlepšeniu kvality života seniorov, imobilných, zdravotne postihnutých a detí umiestnených v Centre pre
deti a rodiny v Skalici. Študenti zobrali

seniorov na prechádzky, či už pešo alebo
na vozíčkoch, deti kočíkovali v skalických uliciach. Táto krásna aktivita však
neprebieha len počas ETM, ale študenti
si ju zobrali za svoju a so seniormi a deťmi sa stretávajú počas celého roka.
Tretia kategória sa týkala efektívneho
trvalého opatrenia, medzi ktoré určite môžeme zaradiť celokovové stojany
na bicykle či kolobežky pred ZŠ, Strážnická 1, Skalica. Osadením stojanov na
bicykle a parkovaním čo najväčšieho
množstva bicyklov či kolobežiek v stojanoch možno ukázať, že aj bez auta sa dá
žiť a že bicykel či kolobežka sú dopravnými prostriedkami, ktoré nielen chránia životné prostredie, ale prispievajú aj
k lepšiemu zdravému spôsobu života ich
používateľov.
Na záver chceme poďakovať všetkým
tým, ktorí sa do ETM zapojili a ktorí
budú v tejto činnosti pokračovať aj naďalej. Keď sa ulice nášho mesta stanú
bezpečnejšími pre chôdzu a cyklistiku,
mesto sa stane otvorenejším s oveľa väčším verejným priestorom dostupným
pre všetkých, vrátane malých detí a ich
rodičov, starších občanov, či ľudí so zníženou pohyblivosťou.
Dagmar Jůzková, riaditeľka CVČ Skalica, koordinátorka ETM
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Návšteva u evanjelikov
Od piatku do nedele 11. až 13. októbra Skalicu navštívili zástupcovia evanjelického zboru
nemeckého Freyburgu. Bolo to v rámci recipročných návštev a priateľstva, ktoré medzi
nimi trvá už viac rokov a začalo sa v roku
1995. V nedeľu sa s hosťami stretla aj primátorka Anna Mierna. Partnerstvo medzi
mestami Skalica a Freyburg siaha hlboko do
socializmu. Postupne sa vytratilo a obnovilo

po roku 1989. Je na úrovni samosprávy, hasičov, vinárov, ale i evanjelických zborov. Ich
predstavitelia sa začali navštevovať, bývajú
v rodinách a počas troch dní vždy pre hostí
domáci pripravujú zaujímavý program. Tak
tomu bolo aj tento rok v Skalici. Na budúci
rok sa skalickí evanjelici tešia na návštevu vo
Freyburgu.

Beseda o knihe „Tu vybudujeme ...“

Stalo sa už tradíciou, že sa v Mestskom centre sociálnych služieb Štíbore usporadúvajú besedy so spisovateľmi. Tentoraz to bolo
s Dušanom Krivským, autorom publikácie

„Tu vybudujeme ...“. A bolo to rozprávanie
jednak o tom, čo viedlo autora k napísaniu
knihy, ale predovšetkým o priateľstve a zážitkoch so Stanislavom Chovancom, ktorému je kniha venovaná. Rozprávanie to bolo
veselé, autor si spomínal na viaceré príhody,
ktoré obaja priatelia za roky zažili. Rozprávanie o knihe a Stanislavovi Chovancovi bolo
príznačné v Štíbore, ktorému práve on takpovediac vdýchol nový život a dal mu novú podobu služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých. Tento rok je tomu už 15 rokov, čo
mestské centrum sociálnych služieb vzniklo.

O rasizme v športe
Rasizmus. Termín a najmä prejav, ktorý odsudzuje väčšina z nás, ktorý odsudzuje väčšina sveta. Ale, žiaľ, je našou každodennou
súčasťou, nevyhýba sa pracoviskám, športoviskám, politike, kultúre. O rasizme, najmä v športe, sa dnes diskutovalo v mestskej
knižnici. Michal Oláh, moderátor a redaktor
časopisu .týždeň na podujatí privítal Igora
Daniela, predsedu TJ Slovan Šaštín-Stráže,
Stanislava Daniela, experta v oblasti vzdelávania a inklúzie a Michala Holazu, kondičného trénera, niekdajšieho hokejistu a aktívneho hokejbalistu. Obsahom besedy bola téma
rasizmu v športe i v spoločnosti, príčiny jeho
vzniku a pretrvávania a možnosti jeho aktívneho potláčania. Akcie sa zúčastnili vicepri-

mátorka Veronika Hanzalíková a primátorka
Anna Mierna, ktorá ocenila organizovanie
takýchto podujatí, poďakovala sa usporiadateľom (Rómske advokačné a výskumné
stredisko Skalica s podporou mesta Skalica
a FARE, footbal against racizm in Europe)
a najmä početnému publiku za účasť a záujem o túto tému. Súčasťou bola výstavka výtvarných prác žiakov skalických škôl na tému
Futbalom proti rasizmu.

Popiska k foto: Spoločnosť Protherm
production pozvala
poslancov Mestského zastupiteľstva
Skalica a vedenie
mesta na návštevu
firmy. Protherm
produktion patrí
k najvýznamnejším
zamestnávateľom
(700 zamestnancov)
a dlhodobo dosahuje
výborné ekonomické
výsledky.

O poplatkoch za odpady
V programe októbrového rokovania
mestského zastupiteľstva bol aj návrh všeobecne záväzného nariadenia na úpravu
miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu. Naposledy sa upravoval v roku
2013.
Anna Mierna primátorka mesta Skalica: „Skalica patrí úrovňou triedenia odpadu medzi špičku na Slovensku. Musím
Skaličanom poďakovať, pretože 44,25%
triedenia komunálneho odpadu znamená, že máme relatívne nízke skládkovné
za odpad. Z poplatku za komunálny odpad sa platí zber, preprava, skládkovné,
odstraňovanie čiernych skládok, financovanie zberného dvora, kompostárne
a zberu bioodpadu.
Od spomínaného roku 2013 sa výrazne
zdvihli náklady na zber a vývoz komunálneho odpadu.
A. Mierna: „Na zber a prepravu má vplyv
najmä minimálna mzda, ktorá od roku
2013 vzrástla o 72 percent. 338 eur v roku
2013 a s chválená minimálna mzda od
1. januára 2020 je 50 eur. Priemerná mzda
v národnom hospodárstve vzrástla z 824
eur v roku 2013 na 1063 v roku 2019. Na
poplatok vplýva takisto rast energií, pohonných hmôt, zvýšenie počtu zberných
nádob, prevádzka kompostárne a zvýšené zákonného poplatku za tzv. skládkovné. To bolo v roku 2013 za tonu odpadu
4,98 eur, v roku 2018 5 eur, v roku 2019
7 eur, v roku 2020 bude 12 eur a dokonca v roku 2021 18 eur, ak sa nám podarí
byť v rozmedzí medzi 40-50 percentami
triedenia komunálneho odpadu. V Skalici sa ceny za vývoz komunálneho odpadu
zvyšovali medzi rokmi 2002 až 2013 vždy
o 50 korún, t.j. 1,65 eura. Keby sme každý
rok takto pokračovali so zvyšovaním, tak
v roku 2020 by to bolo 35,64 eur.“
Poslanci návrh na zvýšenie poplatku za
odvoz komunálneho odpadu schválili.
Znamená to, že na rok 2020 bude poplatok pre fyzickú osobu 32,49 eur na rok.
Anna Mierna: „Som si vedomá toho, že
toto opatrenie nie je populárne, ale tie
peniaze, ktoré dávame na komunálny odpad, potrebujeme využiť pre školy, škôlky,
na sociálne zariadenia, potrebujeme ich
vrátiť do rozpočtu mesta.
V rámci schváleného všeobecne záväzného nariadenia je zapracovaný aj návrh na
zníženie poplatku.
Ján Špaček, referent odpadového hospodárstva MsÚ Skalica: „Osoby staršie
ako 62 rokov budú mať poplatok znížený
o 42 percent a o takú istú sumu, čiže o 45
percent, budú mať poplatok znížený aj
občania, ktorí sa zdržujú viac ako 90 dní
mimo mesta Skalica.“
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Pozvánky

Meníme sny na skutočnosť
ZŠ Vajanského 2 v Skalici dlhodobo spolupracuje s firmou Schaeffler. Schaeffler
nám pomáha nielen finančne, ale aj mnohými ďalšími aktivitami v rámci modernizácie vzdelávania našich žiakov. Pred
štyrmi rokmi firma otvorila v našej škole
krúžok pre rozvoj talentu a nadania žiakov v programovaní s Lego Mindstorms.
Každoročne sa žiaci zúčastňujú technickej súťaže Mladý technik ako i exkurzií vo
výrobných priestoroch firmy.
V piatok, 27. septembra, dal manažment
firmy našej spolupráci nový rozmer.
Z vlastnej iniciatívy prišlo 12 manažérov
priložiť ruku k dielu. Nielenže sme získali od firmy finančný dar na dobudovanie

nášho Náučného chodníka s ekoučebňou, ale aj precízna práca a elán v rámci
brigády prispeli k ukončeniu povrchovej
úpravy náučného chodníka. Ďalšia skupinka z firmy Schaeffler pracovala obďaleč na zveľadení dvora MŠ L. Svobodu.
Niektorí z účastníkov v minulosti navštevovali ZŠ Vajanského a boli prekvapení
ako vyrástli stromy, ktoré sadili na hodinách pestovateľských prác v našom areáli.
Všetkým prítomným práca išla od ruky
a stihli ešte upraviť aj stromčeky v blízkosti ekoučebne.
Firma tiež v rámci tohto dňa zorganizovala sprievodnú aktivitu pre deti. Šikovné
lektorky pripravili pre žiakov 3. ročníka

EKO workshop – výrobky z recyklovateľného materiálu. Žiaci pri tvorbe autíčiek
a motýlikov využili svoje zručnosti i vedomosti. Pripomenuli si dôležitosť separácie a recyklácie odpadu, nielen v škole
ale aj v domácnosti. Ochrana životného
prostredia je v súčasnosti neoddeliteľnou
súčasťou života každého človeka. Deti
táto kreatívna aktivita zaujala, samozrejme ich potešili aj malé firemné darčeky
z rúk generálneho riaditeľa slovenských
závodov Schaeffler p. Jaroslava Patku.
Počas stretnutia sme sa dohovorili na nových formách spolupráce.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na budúce stretnutie!
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Šport

Atletické majstrovstvá kraja
V poslednú septembrovú nedeľu sa
takmer 450 deťmi z 23 atletických oddielov zaplnili priestory skalického letného
štadióna. Uskutočnili sa tu majstrovstvá
kraja v atletike mladšieho a najmladšieho žiactva. Svoje želiezka v ohni mala
aj skalická atletika. Celkom sa vo viacerých disciplínach predstavilo 25 dievčat
a chlapcov. Naše dievčatá získali 5 medailí. Najúspešnejšia bola Martina Chovancová, ktorá zvíťazila v hode „kriketovou loptičkou“ a v behu na 60 m bola
druhá. Prekvapením bol pekný výsle-

dok 2. miesto Laury Kocianovej v behu
na 1000 metrov, ktorý je výsledkom jej
talentu. Na druhom mieste skončila aj
Barbora Jančíková vo vrhu guľou. Veľmi
pekné je aj 3. miesto Michaely Príkazskej
v behu na 60 metrov. Bývalého skvelého skalického bežca a trénera Zdeňka
Zalubila oslovil bojovný výkon Eduarda Janotu v behu na 1500 metrov, kde
skončil na 6. mieste a tiež pekný výkon
Patrície Oremusovej, ktorá zvíťazila v B
behu na 600 metrov, čo stačilo na celkové 11. miesto. Pochvalu si však zaslúžia

všetci naši mladí atléti. Sú na začiatku
svojej atletické dráhy a držíme im palce,
aby sa aj naďalej venovali atletike s takým zápalom i bojovnosťou, akú ukázali
počas majstrovstiev.

Československý pohár opäť pre Skalicu
V posledných rokoch robia najväčšiu
športovú radosť Skaličanom hokejbalisti z HBK Hokejmarket. Pred dvoma
rokmi premiérovo a v tomto roku druhýkrát získali titul majstrov Slovenska
a niekoľkí hráči sú aj viacnásobní majstri sveta. Hokejbalisti však vedia robiť radosť aj iným spôsobom. Tradičný
Československý superpohár majstrov
českej a slovenskej hokejbalovej extraligy sa po dvoch rokoch opäť hral v Skalici a tentoraz ho hokejbalisti venovali
Zelenému domu. Duel medzi skalickým
Hokejmarketom a pražským Kert Parko
otvorili slávnostným buly primátorka
mesta Anna Mierna a riaditeľka Zeleného domu Beata Minďašová. Zelený dom
sa na podujatí predstavil svojimi výrobkami, klienti sa mohli s hokejbalistami
odfotiť a dostali od nich medaily, dresy,

hokejky a šály a dobrovoľné vstupné putovalo na konto Zeleného domu. Bolo to
skvelé gesto našich majstrov Slovenska.
Vráťme sa k samotnému zápasu. Hral sa
od úvodu vo veľkom tempe. Prvé šance
mali domáci a dokonca sa aj tešili z gólu
po strele Martinusíka, ale ešte predtým
bola posunutá bránka a gól správne neplatil. Šance sa prelievali zo strany a na
stranu, ale v prvej tretine diváci gól nevideli.
V druhej časti sa viac vylučovalo a počas
jednej z početných výhod išli hostia do
vedenia. Skaličania sa snažili o vyrovnanie a to sa im podarilo v 25. minúte.
Válek trafil od červenej čiary bombou
do žŕdky a číhajúci Martinusík poslal
loptičku do siete. Kanonier domácich si
potom vzal slovo aj v 28. minúte. S loptičkou prešiel vo vlastnom oslabení celé

ihrisko, vyškolil obranu Kertu a následne aj brankára Mikla. Ešte v druhej tretine mohli ísť domáci do dvojgólového vedenia, ale Lukačovič nastrelil iba žŕdku.
V tretej tretine sa Pražania snažili vyrovnať, hráči oboch tímov boli čoraz nervóznejší a pribudli prvé menšie šarvátky.
Hostia bol o niečo aktívnejší aj vďaka
presilovkám. Ale bolo to presne naopak,
v oslabení a pri hre bez brankára Pražania inkasovali do prázdnej bránky. Na
konečných 3:1 upravil Vadík. Po dvoch
rokoch si tak Skaličania víťazstvo nad
niekoľkonásobných českým majstrom
zopakovali.

Športový servis
Futbal
5.10. Skalica – Bardejov 3:0, 12.10.
Žilina B – Skalica 4:2, 18.10. Skalica –
Šamorín 3:0, 26.10. Ružomberok B –
Skalica 0:3, 2.11. Púchov – Skalica 1:0

Hokej
2.10. Skalica – Považská Bystrica 10:1,
4.10. Skalica – Bratislava Capitals 3:2,
9.10. Martin – Skalica 2:1, 11.10. Trnava – Skalica 2:6, 16.10. Skalica –
Levice 2:5, 18.10. Žilina – Skalica 2:4,
23.10. Dubnica – Skalica 8:3, 25.10.
Topoľčany – Skalica 3:2pp, 30.10.
Skalica – Spišská Nová Ves 5:3, 1.11.
Považská Bystrica – Skalica 3:4
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Putovanie skalickou históriou
Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa uskutočnilo ďalšie pokračovanie cyklu Putovanie skalickou históriou, ktoré bolo venované významnému skalickému rodákovi
a farárovi Dr. Ľudovítovi Okánikovi, pri
príležitosti 150. výročia jeho narodenia a 75 výročia jeho smrti. Pripravilo
ho Mesto Skalica a Záhorské múzeum
v Skalici.
Začalo sa na skalickom námestí, položením kvetov pri soche Dr. Ľudovíta
Okánika. Prítomných privítala moderátorka podujatia Jana Koutná a prihovorili sa primátorka Skalice Anna Mierna
a kaplán miestnej farnosti Tomáš Jendruch. Hymnická pieseň Bože čos ráčil
zaznela v podaní Chrámového zboru
Cantamus Domino vedeného zbormajstrom Maránom Mikúšom.

Druhá časť podujatia pokračovala vo
veľkej sále kultúrneho domu, na ktorého vybudovaní má Dr. Okánik spolu so
svojim švagrom Pavlom Blahom hlavné
zasluhy. Osobnosť Ľudovíta Okánika
a osobitne jeho prínos pre Skalicu prítomným priblížila riaditeľka Záhorského
múzea v Skalici PhDr. Viera Drahošová
a Mgr. Ľudovít Košík hovoril o duchovnom pôsobení Dr. Okánika, na poste
farára a dekana v Skalici i v Bratislave.
Starosta Slováckého krúžku a a Skaličanov v Bratislave Václav Dleštík oboznámil s pôsobením Dr. Ľudovíta Okánika
na poste starostu tohto krúžku, keď žil
a pôsobil v Bratislave. So svojimi osobnými spomienkami na osobnosť svojho
prastrýka sa pútavou formou podelila
Helena Jurasovová – Blahová a jej bra-

tranec Ján Blaho. Jednotlivé príspevky
boli oddelené chrámovými a národnými
piesňami v podaní chrámového zboru
Cantámus Domino zo Skalice.
Dr. Ľudovít Okánik (Skalica 15. augusta 1869 – Bratislava 21. marca 1944)
bol kňazom, politikom, jednou z najvýznamnejších osobností novodobých dejín
Skalice. V rokoch 1899 – 1922 bol skalickým farárom, 1919 – 1920 nitrianskym
županom, bratislavským mešťanostom
(1923 – 1929), bratislavským mestským
farárom (1930 – 1939), členom parlamentu (1919) a senátu (1925 – 26). Od
roku 1921 bratislavským kanonikom a od
1934 apoštolským pronotárom. V roku
1919 bol kandidátom vlády na nitrianskeho biskupa.
Mgr. Ľudovít Košík

6. novembra prišla
vláda
V tomto roku si pripomíname 101. výročie príchodu
Československej dočasnej vlády na Slovensku, ktorá pod vedením Vavra Šrobára a s dr. Pavlom Blahom
v Skalici pôsobila
od 6. do 15. novembra 1918.

Dejinnú udalosť, príchod Československej dočasnej vlády na Slovensku, 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.
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