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Skalické leto

V plnom prúde je projekt Skalické leto,
ktoré čiastočne nahrádza tradičné Skalické dni. Tie museli byť kvôli korona situácii v tomto roku zrušené. Hlavnou myšlienkou projektu Skalické leto bolo vytvo-

riť v rámci súčasnej situácie a obmedzení
sériu menších podujatí, ktoré prebiehajú
každú sobotu na Námestí slobody. V rámci letnej turistickej sezóny sú počas víkendov otvorené vybrané skalické pamäti-

hodnosti. Skaličania i návštevníci si môžu
plnými dúškami užívať vodu a služby na
prírodnom kúpalisku v Zlatníckej doline.
Srdečne vás pozývame a prajeme krásne
leto.

2

AUGUST 2020

Poslanci rokovali cez prázdniny
Mimoriadne rokovali poslanci Mestského
zastupiteľstva Skalica aj počas prázdnin.
Stretli sa v stredu 22. júla. O jeho záveroch
nás informovala primátorka Anna Mierna.
„Počas vyše šesťhodinového maratónu sme
prerokovali viacero dôležitých bodov. Schválené boli návrhy na ocenenia mesta, ktoré
budú slávnostne odovzdávané občanom
a organizáciám 11. septembra. Schválená
bola aj úprava rozpočtu, ktorou sme reflektovali na aktuálne dianie vo vývoji financií
v meste i štáte. Poslanci sa zaoberali výročnými správami a schválili nové všeobecne záväzné nariadenie – spoplatnenie centra voľného času platné od 1. januára 2021. Znovu
boli preberané dotácie mesta Skalica na

športovú a kultúrnu činnosť a správa hlavného kontrolóra za prvý polrok 2020. Prijatá
bola aj informácia o termínovanom úvere na
reštrukturalizáciu vinohradov Novosády
Správou mestského majetku Skalica. Veľký
blok boli majetkové prevody, kde boli vysporiadané pozemky pod garážami, nájom pozemku pre kynologický klub, predaj časti
pozemku za účelom prístavby v rekreačnej
oblasti. Veľmi sa teším tomu, že bola schválená výpožička pozemkov za účelom vybudovania cyklotrasy, ktorá by mala byť realizovaná ešte v tomto roku. Potom sme sa zaoberali
urbanistickou štúdiou v lokalite Lúčky, ktorá
bola prijatá. Nebol prijatý návrh zadávacích
podkladov pre aktualizáciu územného plánu.

Chcem poďakovať za výročné správy Zariadenia pre seniorov a Jesénie, chcem poďakovať pracovníkom týchto zariadení a pani riaditeľke za to, že úspešne zvládli krízovú situáciu s Covidom. Patrí im veľké poďakovanie
a rovnako aj pracovníčkam mestského centra
sociálnych služieb. Som veľmi rada, že sa
nám podarilo posunúť ďalšiu časť prostriedkov do Správy mestského majetku na vykrytie straty z minulého roka. Darí sa nám postupne znižovať záväzky z minulosti a predpokladám, že oživíme túto našu obchodnú
spoločnosť. Chcem všetkým poslancom a zamestnancom mestského úradu za ich prácu
v prvom polroku veľmi poďakovať a zaželať
krásnu dovolenku.“

Projekt lávky cez rieku Moravu naberá reálne parametre
Mesto Skalica, spolu s obcou Rohatec (ČR) a Obcou pro Baťův kanál – dobrovolný svazek obcí 13. júla v Prístave Skalica podpísali
spoločné memorandum, ktorého cieľom je spolupráca samospráv
na projekte „Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Morava – k.ú. Rohatec.“
„Výstavba tejto lávky by bol obrovský impulz pre náš spoločný cestovný ruch. O projekte som hovorila aj s pánom ministrom dopravy
a výstavby SR Andrejom Doležalom, ako aj so zástupcami Trnavského samosprávneho kraja. Máme ich podporu. Okrem turizmu
nám však ide aj o bezpečnosť cyklistov a chodcov. V súčasnosti musia cyklisti využívať frekventovanú cestu, po ktorej jazdia desaťtisíce
áut denne, aby sa dostali k nám do Skalice a naopak,“ povedala
Anna Mierna, primátorka mesta Skalica.
Výstavba by mala začať najskôr v roku 2022. Vybudovanie lávky má
nadregionálny význam a bude nadväzovať na medzinárodný cyklokoridor (tzv. Moravská cyklomagistrála), ktorý je súčasťou európskej trasy EuroVelo4. Hlavným zdrojom financovania by mali byť prostriedky EÚ, a to prostredníctvom programu INTERREG.

Skalica sa po roku opäť stala dejiskom medzinárodnej prehliadky ľudových umeleckých remesiel. V spolupráci s mestom Skalica ju pripravilo občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá.

Projekt Slovenský deň kroja zavítal aj do Skalice. Naše
kroje prezentovali členky dievčenskej speváckej skupiny
pri ZUŠ dr. Janka Blaha Skalica Spjevule ze Skalice pod
vedením pedagóga školy Miroslava Buzrlu, členovia FS
Skaličan a ĽH Pláňava.
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Skalicu zasiahla veterná smršť

Skalicu v utorok 28. júla večer zasiahla
veterná smršť sprevádzaná dažďom, ktorá priniesla najväčšie materiálne škody
za posledné desaťročia. Dobrovoľní
i profesionálni hasiči a záchranári, ale
i samotní občania riešili situáciu počas
celej noci a ráno na pôde radnice zasadol
krízový štáb mesta.
Mesto Skalica vydalo tlačovú správu,
v ktorej sa konštatovalo, že búrka, ktorá
sa prehnala mestom Skalica nespôsobila
žiadne straty na životoch a zdraví obyvateľov. Rýchly zásah príslušníkov viacerých dobrovoľných i profesionálnych
hasičských zborov pomohol k odstráneniu vyvrátených stromov na cestných
komunikáciách a s odčerpávaním vody
v domoch.
„Snažíme sa reagovať na všetky podnety
občanov. Správa mestského majetku koordinuje zamestnancov s cieľom rýchleho odstránenia škôd,
ktoré vznikli v dôsledku
silného vetra a zatopenia
kanalizačného systému.
Pracujeme na tom, aby
boli všetky dôsledky silnej
búrky odstránené ešte
dnes, povedala po zasadnutí krízového štábu Anna
Mierna, primátorka mesta
Skalica.

Vedenie mesta Skalica vyjadruje
veľké poďakovanie príslušníkom
dobrovoľných a profesionálnych
hasičských zborov zo Skalice, ale
i okolitých obcí, ktorí sa podieľali
na odstraňovaní škôd, ktoré napáchala utorková veterná smršť.
Boli to dobrovoľní hasiči zo Skalice, hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru Skalica, závodného hasičského zboru spoločnosti Schaeffler Skalica a členovia dobrovoľných hasičských zborov z Radošoviec, Holíča a Kopčian.
Veľmi si ich prácu vážime a ešte
raz ďakujeme.
Ďakujeme tiež všetkým dobrovoľníkom a občanom, ktorí
prispeli k odstraňovaniu následkov smršte. Primátorka mesta
Anna Mierna symbolicky poďakovala pánovi Jozefovi Dermíškovi za všetkých hasičov

4

AUGUST 2020

Pripomenuli sme si Rómsky holokaust
2. august je spojený s pripomenutím si
temnej kapitoly svetových dejín – rómskej genocídy páchanej nacistickým Nemeckom počas Druhej svetovej vojny.
Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho
holokaustu sa v Skalici uskutočnilo pietne podujatie, ktoré pripravili Mesto Ska-

ločne odhalili primátorka Skalice Anna
Mierna a Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.
Financovanie výroby tabule bolo realizované s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
„Kto zabúda na minulosť, je odsúdený na

lica a Rómske advokačné a výskumné
stredisko. Deň rómskeho holokaustu je
pripomienkou hrôzam, ktoré nacistický
režim spáchal v noci z 2. na 3. augusta
1944 v koncentračnom tábore Auschwitz
– Birkenau vyvraždením takmer troch
tisíc Rómov.
Pamätnú tabuľu pripomínajúcu rómsky
holokaust na priečelí domu smútku spo-

to, aby ju prežil znova. Preto sa k téme
rómskeho holokaustu musíme vracať.
Nemôžu upadnúť zabudnutím všetky
príkoria, ktoré boli spáchané na Rómoch. Dnes žijeme dobu, kedy myšlienky extrémizmu a nenávisti sú stále živé.
Sympatizujú s nimi mladí ľudia, pretože
nepoznajú hrôzy, ktoré napáchali. Preto
je našou povinnosťou, aby sme pripomí-

nali hrôzy rómskeho holokaustu. A sľubujem vám, že urobíme všetko, čo bude
v našich silách, aby sme nezabudli,“ povedala v príhovore primátorka mesta
Anna Mierna.
Pietneho podujatia sa zúčastnili viacerí
pozvaní hostia. Boli medzi nimi minister
životného prostredia SR Ján Budaj, štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš
Kyselica, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, etnologička a historička
Zuzana Kumanová, starostovia a primátori obcí, riaditelia škôl.
Zuzana Havírová, predsedníčka Rómskeho advokačného a výskumného strediska vo svojom príhovore spomenula
jeden autentický príbeh: „Jednou z tých,
ktorá prežila koncentračné tábory
v Osvienčime a Mauthusene, bola aj pani
Viktórie Malíková, rodená Kýrová. Pochádzala z ôsmich súrodencov. Deportovaná bola, keď mala 13 rokov z Kunovíc.
Jej matka a dve sestry zomreli hneď po
príchode do tábora. Neskôr zomrel aj jej otec
a ďalší dvaja súrodenci.
Holokaust prežili len
pani Viktória, jedna sestra a dvaja bratia, pričom
jeden z nich zomrel zakrátko po navráte z tábora. Pani Viktória mala 16
rokov, keď sa vrátila a neskôr sa usadila s manželom v Skalici, založili si
rodinu a prežila tu celý svoj život. Jej dve
dcéry, vnúčatá a pravnúčatá sú našťastie
odkazom toho, že zlo nezvíťazilo.“
Po skončení pietneho aktu sa uskutočnilo prijatie hostí v obradnej sieni radnice
a zápis do Pamätnej knihy mesta Skalica.
Program hostí v Skalici sa ukončil návštevou františkánskeho komplexu, kde si
prezreli výrobu Skalického trdelníka.
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Pozvánky

19.9.2020
4. ETAPA

OKOLO
SLOVENSKA

TOPOĽČIANKY

Medzinárodné
cyklistické preteky

11:00 hod.

SKALICA
14:00 - 15:30 hod.

16.–19.9.2020

UCI 2.1
KATEGÓRIA

www.okoloslovenska.com

FESTIVAL KRÁĽOVSKÝCH VÍN
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Vinohradnícky spolek Skalica, Vínna cesta Záhorie o.z.
a Mesto Skalica Vás pozývajú na ochutnávku vín

ALICA





SK

Program festivalu:
Reminiscencie
súbor historického tanca a hudby,
Pláňava, ľudová hudba.
22. augusta 2020, Dom kultúry Skalica, začiatok od 17:00 - 24:00 hod.
19:00 odovzdávanie ocenení, vstupné 10 € jednotlivec, 15 € manželský pár,
v cene je katalóg, pohárik a ochutnávky vystavených vzoriek vín.
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Prezidentka Slovenskej republiky
Zuzana Čaputová vymenovala 14.
júla 54 nových profesoriek a profesorov. Bol medzi nimi aj doc.
MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mimoriadny profesor, praktický lekár
pre dospelých, geriater, dlhoročný
lekár Zariadenia pre seniorov, vysokoškolský pedagóg, držiteľ Ceny
primátora mesta Skalica z roku
2018. K získaniu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu srdečne
blahoželáme. foto TASR

Fakultná nemocnica má nové lôžka na pediatrii
S cieľom skvalitniť lôžkový fond
pediatrie sa Fakultná nemocnica
s poliklinikou (FNsP) Skalica zapojila do grantového programu
zdravotnej poisťovne Dôvera pre
organizácie pod názvom „Bojovníci za zdravie“. V máji 2019 bol
Nadácii pre deti Slovenska doručený projekt so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na obnovu lôžok na pediatrickom oddelení. Žiadosť o grant bola úspešná. Vďaka projektu získala FNsP
Skalica finančné prostriedky vo
výške 12-tisíc eur na nákup nových lôžok a matracov pre deti
hospitalizované na pediatrickom
oddelení.
„Sme vďační, že sa tento projekt podarilo
zrealizovať“, oceňuje výmenu lôžkovému fondu Mgr. Silvia Kovaříčková, vedúca sestra pediatrického oddelenia.
„Určite to prispeje k vylepšeniu podmienok poskytovania starostlivosti a vyššej
spokojnosti hospitalizovaných detí a ich
sprievodcov,“ pozitívne hodnotí MUDr.
Erika Vávriková, poverená vedením pediatrického a neonatologického oddelenia.“
Pediatrické oddelenie FNsP Skalica
zabezpečuje diagnosticko-preventívnu
a liečebnú starostlivosť pre deti vo veku
do 19 rokov. V spádovej oblasti je evidovaných okolo 30-tisíc detských pacientov. Oddelenie má v starostlivosti ročne
priemerne 650 hospitalizovaných detí.
Na detských odborných ambulanciách
nemocnice je ročne vykonaných viac
ako päť tisíc vyšetrení v riadnom čase

a viac ako 1000 vyšetrení v ústavnej pohotovostnej službe.
Aktuálna obnova lôžok na pediatrii
predstavuje nákup siedmych dojčenských, siedmych stredne veľkých a dvanástich veľkých lôžok a povedie k skvalitneniu podmienok pobytu detí v nemocnici. Pobyt na lôžku, oddych a spánok dieťaťa je podobne ako u dospelých
nevyhnutnou súčasťou väčšiny nemocničných terapií a kvalitné lôžko je považované za jeden z prostriedkov uľahčenia liečby najmenších pacientov nemocnice.
Vybavenie pediatrického oddelenia novými lôžkami podporila prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska poisťovňa Dôvera v rámci grantového
programu. Ide ďalší krok v modernizácii
lôžkovej časti pediatrického oddelenia,
ktorá prebieha kontinuálne už niekoľko

rokov. V roku 2019 sa podarilo zriadiť
ďalšie dve nadštandardne vybavené izby
a súčasne tak zvýšiť pobytové kapacity,
ktoré umožňujú prijať na liečebný pobyt
ako sprevádzajúcu osobu otca dieťaťa.
Spolupráca nemocnice s poisťovňou Dôvera sa osvedčila už v minulosti. V roku
2017 sa s intervenciou OZ Osmijanko
podarilo revitalizovať priestory vstupu
a chodby na pediatrickom oddelení.
„Snaha o obnovu skalickej pediatrie týmto nekončí. Ďalšou prioritou je získanie
nového ultrazvukového prístroja, ktorý
už prekročil svoju životnosť a hrozí jeho
zlyhanie. V rámci obnovy prostredia plánujeme aj výmenu okien, ktoré sú už
v nevyhovujúcom stave. Finančné zdroje
na tieto projekty sa snažíme získať z externého prostredia“, dopĺňa informácie
MUDr. Erika Vávriková. (tlačová správa
FNSP Skalica, a.s.)
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V piatok 3. júla bola v Galérii u františkánov otvorená výstava maliarky Magdalény Masárovej a sochára Jakuba Cmarka
s názvom NEXT TO ME – VEDĽA MŇA.
Okrem rodinných príslušníkov a najbližších priateľov sa vernisáže zúčastnil i akademický maliar Ľudovít Hološka – autorkin pedagóg na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, ktorú Magdaléna práve
úspešne absolvovala. Za svoje šesťročné
snaženie v tejto inštitúcii získala Cenu
rektora za štúdium. V hudobnom programe sa predstavili klavirista Roman Blaha,

4. júla Skalicu navštívila vzácna rodáčka, pani Viera Vakermanová. Že vám to nič nehovorí? Za
slobodna Piláriková je dcérou jedného z dvojice bratov Pilárikových Jozefa. Narodila sa presne
v tento deň pred 90 rokmi a pri tejto vzácnej príležitosti prišla aj s členmi svojej rodiny do
Skalice. Nemohla obísť mlyn, ktorý v roku 1927 bratia prestavali zo staršieho a menšieho na
väčší a modernejší. Mlyn v roku 2004 kúpilo mesto Skalica, uskutočnili sa rekonštrukčné práce
a opravy a od roku 2005 je významnou technickou pamiatkou, celoslovensky unikátnou tým,
v akom stave je zachovaný interiér. Ešte ste ho nenavštívili? Nájdite si čas a vezmite aj svoje
letné návštevy. Stojí to za to. Apropo, pani Vakermanovej Pilárikovej prajeme veľa zdravia
a nech s láskou spomína na svoje rodné mesto.

ktorého na husliach sprevádzala dcéra
Adela Blahová, a tiež Spjevule ze Skalice.
Zaujímavá výstava, ktorá prezentuje modernu v spojení s tradičným ľudovým
umením bude v Galérii u františkánov
sprístupnená do 21. augusta 2020.

Mimoriadnemu záujmu sa tešilo ďalšie pokračovanie populárno-náučného cyklu Putovanie skalickou históriou. Za témou Skalica na
starých fotografiách a pohľadniciach bolo rozprávanie riaditeľky Záhorského múzea Viery Drahošovej a historika Petra Brezinu o premenách a zaniknutých kútoch Skalice, ktoré fotoaparátom zachytili
viacerí fotografi, o pohľadniciach a fotografiách Skalice, ktoré sa zachovali v zbierkach múzea i u súkromných osôb, o genéze fotografovania a fotografických ateliéroch v našom meste, ale i o tom, ako sa
menili vodné toky a zeleň v toku času. Súčasťou bolo i slávnostné
uvedenie knihy Petra Brezinu Čas Skalici veľa dal i vzal. Spestrením
programu bolo vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny Spjevule
ze Skalice.

Anna Mierna: Nebudem
podporovať porušovanie zákona
Tlačová správa Mesta Skalica, 31. 7. 2020
Primátorka mesta Skalica Anna Mierna nepodpísala
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Skalici č.57/2020 zo
dňa 22. 07. 2020, ktoré odporúča ako prvé prijať prevádzkový poriadok pre rekreačnú oblasť a potom zrušiť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 4/2006,
ktorým sa stanovuje Poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina.
„Ako primátorka mesta nemôžem podporovať nesúlad
nariadenia so zákonom. Som presvedčená, že odporuje
zákonu. Na vydanie prevádzkového poriadku v rekreačnej oblasti, ktorým by ukladali povinnosti, alebo obmedzoval práva fyzických a právnických osôb jednoducho
nemáme kompetenciu,“ skonštatovala primátorka mesta.
Návštevníkom uvedenej rekreačnej oblasti prirodzene záleží na jej ochrane. Preto nie je potrebné si ju vynucovať
osobitnou právnou normou nad rámec zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
„Som presvedčená, že zákonná úprava je komplexná,
primeraná a postačujúca a každá iná úprava má byť prijímaná len v prípade identifikovania nevyhnutnej potreby
regulácie,“ doplnila Anna Mierna, primátorka mesta Skalica.

Letný medzinárodný šachový festival v Skalici.
V kráľovskom meste Skalica sa uskutoční v dňoch 23. 08 – 30. 08. 2020 Skalický šachový festival. Jeho súčasťou bude už druhý ročník mediznárodne úspešného šachového
turnaja FIDE CHESS OPEN Skalica, turnaj o pohár firmy Schaeffler, 16. ročník medzinárodného majstrovského turnaja TIRNAVIA „SKALICA MASTERS 2020“, bleskový a rapid turnaj.
Šachový klub Skalica v spolupráci s mestom Skalica organizuje v hoteli Sv. Ludmila Skalický šachový festival. Koncom augusta (23. – 30. 8.) tak mesto zažije neopakovateľný šachový sviatok. V rámci festivalu sa uskutoční 5 turnajov.
Po veľkom úspechu pilotného ročníka nebude chýbať druhý ročník kvalitne obsadeného
šachového turnaja FIDE CHESS OPEN Skalica.
„Účasť na turnaji k dnešnému dňu potvrdilo už 9 veľmajstrov z Talianska, Ukrajiny, Maďarska, Lotyšska, Česka, Holandska, Peru a, samozrejme Slovenska, hovorí riaditeľ turnaja
Milan Roman.“
Súčasťou podujatia bude turnaj o Pohár Schaefller, ktorý je určený pre hráčov s ratingom
do 1900 ELO.
Neopakovateľným šachovým zážitkom bude 16. ročník medzinárodného majstrovského
turnaja TIRNAVIA „SKALICA MASTERS 2020“.
„Tradičný TIRNAVIA turnaj, ktorý vznikol v Trnave v roku 1979, sa bude hrať v Skalici
prvýkrát. Fanúšikovia šachu sa môžu tešiť na také hviezdy ako sú Ferenc Berkes z Maďarska,
majster Európy Ivan Šarič z Chorvátska, nórska dvojka Aryan Tari a slovenský majster sveta
do 18 rokov Viktor Gažík.“, dopĺňa riaditeľ turnaja Milan Roman. „Som veľmi rád, že šachového festivalu v Skalici sa zúčastní aj legenda slovenského šachu, prvý slovenský veľmajster
Ján Plachetka. O to viac je symbolické, že práve on bol v roku 1979 víťazom Tirnavie.“
viac informácií na: www.sachyskalica.sk
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Futbalisti do novej sezóny
Skalickí futbalisti sa netajili pred začiatkom súťažného ročníka 2019/2020, že opäť pomýšľajú
na návrat do najvyššej súťaže. Možno o to viac,
že si v tomto roku pripomíname sté výročie založenia organizovaného futbalu v Skalici. Jesennú časť súťaže skončil MFK na 3. mieste v tesnom závese za dvojicou Banská Bystrica a Dubnica. Východisková pozícia do jarnej časti bola
teda veľmi slušná. Aj keď sa program odvetnej
časti súťaže v marci začal, veľmi rýchlo prišlo
zastavenie súťaže kvôli šíreniu vírusu Covid-19.
Po mesiacoch čakania prišlo rozhodnutie, že
pokračovať bude iba najvyššia súťaž a všetky ostatné seniorské i mládežnícke budú definitívne
ukončené. Potom však prišlo prekvapenie, keď

Hokejbalisti bronzoví
Skalickým hokejbalistom sa v sobotu 25. júla
skončil súťažný ročník 2019/2020. Bola to
zvláštna sezóna. V jej začiatku sa HBK príliš
nedarilo, no postupne sa dostali až na špicu
tabuľky. Po základnej časti boli na druhej
priečke. Určite nikomu neprospela dlhá prestávka v súvislosti s korona epidémiou. Vo
štvrťfinále play off si Skaličania hladko na zápasy 3:0 poradili s Ružinovom. Semifinále
s Považskou Bystricou bolo mimoriadne vyrovnané a náročné. Recept na výhru však naši
hokejbalisti nenašli ani v jednom z troch zápasov a po stup do finále im tentoraz unikol.
Napokon však získali cenný kov a rozšírili
svoju zbierku o bronzové medaily. O slovenský titul si to medzi sebou rozdajú LG Bratislava a Považská Bystrica. Hráčom, trénerom
a realizačnému tímu HBK Hokejmarket Skalica gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu nášho mesta.

po rôznych intervenciách riadiaci orgán rozhodol, že sa 2. najvyššia súťaž predsa len bude hrať,
ale zvláštnym účelovým spôsobom – namiesto
regulárnych 12 zápasov iba štyri. Skalický klub,
ale podobne napríklad i popradský vyjadrili
nad týmto rozhodnutím nesúhlas, ale napriek
tomu sa súťažný ročník dohral. Skaličania hrali
najprv doma s Popradom. Vyhrali gólom Nagya
1:0. O týždeň sa zrodila prehra 0:2 s Banskou
Bystricou a nasledovali dva domáce zápasy.
Najprv sa v zápase s Dubnicou zrodila remíza
0:0 a so sezónou sa Skaličania rozlúčili výhrou
1:0 s rezervou Žiliny.
Ako súčasť prípravy pred novým ročníkom
druhej najvyššej súťaže a tiež ako súčasť osláv
storočnice organizovaného futbalu v Skalici sa
v sobotu 25. júla na letnom štadióne uskutočnil
prípravný zápas domáceho MFK s aktuálnym
majstrom našej najvyššej súťaže ŠK Slovan Bratislava. Súčasťou bolo vystúpenie členiek tanečnej skupiny pri ZUŠ dr. Janka Blaha Taxis
a predstavitelia hosťujúceho klubu odovzdali
vedeniu skalického futbalu pamätný dres a publikáciu pri príležitosti storočnice bratislavského

Gymnasti TJ Sokol
30. júnom sa deťom skončil školský rok
2019/2020. Hneď v prvý deň prázdnin začalo
športovcom z GymFit Sokol Skalica gymnastické sústredenie na chate Amor v Zlatníckej
doline. Sústredenia sa zúčastnilo 20 detí športového klubu gymnastiky a fitness detí pod vedením certifikovaných trénerov: Mgr. Katarína
Michálková a Lucie Žembery za pomoci pomáhajúcich trénerov: Ing. Jozef Pěček, Karin
Kunáková a Leonie Michálková. V termíne 1.5. 7. 2020 deti každodenne začínali ráno kardio
rozcvičkou, kedy následne po raňajkách pokračovali ďalším tréningom. Podľa harmonogramu mali deti denne 2-4 tréningy, kedy v rámci
rekreácie trénovali aj zábavnou formou, športovými hrami, na Tarzánii, 9 km turistikou alebo len oddychovali pri tvorivých dielničkách.
Za sponzorskej podpory firmy Schaeffler Skalica čakalo deti deň pred odchodom prekvapenie v podobe penovej párty uskutočnenej ha-

sičským zborom Schaeffler Skalica. Po perfektnom schladení si deti užívali opekačku, veľkú
nafukovaciu šmýkačku a zábavu v plnom prúde. Pre niektoré deti navštevujúce ešte škôlku
to bolo ich prvé odlúčenie od rodičov na 4
noci, pre iné prvý zážitkový program, iné deti
sústredenie zvládli bez najmenšieho zaváhania,
avšak všetky deti odchádzali unavené, spokojné, šťastné, s úsmevom na tvári a jednoznačnou odpoveďou: „Budúci rok idem určite znova.“ Tieto slová sú odmenou trénerom aj uspo-

klubu. Zápas ukázal hernú prevahu hostí najmä
v prvom polčase a tiež snahu domácich a viac
odhodlania i šance na strane domácich v druhom polčase. Duel
sa skončil 1:0 pre hostí.
Nový ročník sa začal v sobotu 1.
augusta. V prvom kole Skaličania
privítali FC Petržalku ....
.....
.....
Ďalší program: 9.8. ŠK Slovan
Bratislava B – MFK Skalica, 15.8.
(19.00) MFK Skalica – FK Dubnica nad Váhom, 22.8. MFK
Dukla Banská Bystrica – MFK
Skalica, 29.8. (19.00) MFK Skalica – Slavoj Trebišov, 5.9. (19.00)
MFK Skalica – FK Železiarne
Podbrezová

21. tenisový Memoriál Zuzky Veselej, ktorý
patrí už roky medzi najkvalitnejšie na Slovensku, slávnostne odštartovali v sobotu 4. júla
vicežupan TTSK Roman Sova, primátorka
Skalice Anna Mierna a predstavitelia klubu
TK 77 Skalica. Až do utorka boli naplánované
zápasy tohto turnaja B-kategórie, na ktorý sa
prihlásilo takmer 100 starších žiačok a žiakov z celého Slovenska.
riadateľom tohto sústredenia. Deti vďaka sponzorským darom mnohých rodičov, známych,
kamarátov, trénerov, TJ Sokol Skalica aj firmy
Schaeffler odchádzali s darčekmi z tomboly
ako ja darčekmi a diplomom za účasť na ich
prvom sústredení. Všetci sme sa tešili krásnemu počasiu, skvelým podmienkam na cvičenie, podpore TJ Sokol Skalica, veľkej účasti
a novým skúsenostiam. Deti sa oveľa viac zblížili, spoznali, vytvoril sa jeden veľký úžasný
kamarátsky kolektív a naučili sme sa mnohým
novým dovednostiam. Ako deti fungujú v kolektíve, nakoľko ide predovšetkým o šport jednotlivcov, zodpovednosť, samostatnosť, tvrdo
pracovať a za odmenu sa vedieť zabaviť. Deti
napredujú každým tréningom a už teraz veríme, že sa všetci stretneme v telocvični pri pravidelných tréningoch v septembri 2020 a začneme tak novú a dúfam závodnú sezónu
2020/2021 a naše plány nám už žiadny vírus
neprekazí.
Mgr. Katarína Michálková, trénerka
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Góóól kemp Skalica 2020
Svoj kemp pripravila pre mladých futbalistov
ZŠ Mallého. Konal sa od 6. do 10. júla. Aké
boli jeho ciele? Zdokonaliť technické zručnosti účastníkov, naučiť kvalitnejšie, efektívnejšie,
rýchlejšie spracovať, prihrať, viesť loptu
a strieľať na bránu, získať nové poznatky z oblasti futbalu a športu. Samozrejme nemohol
chýbať sprievodný program – výlety, footgolf,
kúpanie, voľnočasové aktivity i opekačka. Tréningy prebiehali s kvalifikovanými trénermi
MFK Skalica a kvalifikovaná bola aj odborná
starostlivosť v čase voľna. Každý účastník
kempu získal dres, tričko na voľný čas, trenírky, šiltovku a vak. Tréningy sa konali na štadióne MFK Skalica.

Unikátny 246kemp
Jednou z vecí, na ktoré môžeme byť v Skalici
hrdí, je projekt 246kemp. Sú pod neho podpísaní
špičkoví hokejbalisti, niekoľkonásobní majstri
sveta a Slovenska Jaroslav Martinusík a Milan
Rampáček, ku ktorým sa počas troch ročníkov
pripojili ďalšie zvučné mená, tiež nositelia spomínaných titulov a tréneri Miroslav Božik, Michal Salajka, Michal Holaza, Radoslav Smetana,
dievčatá animátorky a veľa podporovateľov.
Tento projekt je v rámci Slovenska unikátny.
S uznaním sa o ňom vyjadrujú oficiálne hokejbalové portály, pretože nič podobné v krajine
pod Tatrami nenájdeme. V tomto roku je to už
tretí ročník, čiže môžeme smelo skonštatovať, že
to nie je iba jednorazová záležitosť.
A pozor! Naši skvelí hokejbalisti neostávajú iba

pri tejto aktivite. Možno ste postrehli, možno
nie, ale v auguste majú na pláne ďalší, tentoraz
246dorast pre hráčov a hráčky od 14 do 19 rokov
(246kemp je od 8 do 14 rokov). Čiže ďalší krok
dopredu, ďalšia možnosť zachytiť talenty a ponúknuť možnosť presadiť s v športe, ktorý je už
niekoľko rokov v Skalici, ale i v rámci Slovenska
športom číslo jedna čo sa týka dosiahnutých
úspechov.
Ešte niekto pochybuje, že táto aktivita je výnimočná a títo ľudia hodní uznania? Pred všetkými, ktorí sa takýmto spôsobom starajú o športový rozvoj našej mládeže a neopakovateľné
prázdninové zážitky ... klobúk dolu. A veríme, že
je to aj v mene rodičov detí a mládeže, ktorí využili a veríme, že ešte využijú a užijú si tento projekt.

