
ZDARMA VYDÁVA MESTO SKALICA JÚL 7/2018

Šiestykrát sa stretli remeselníci
(strana 5)

Futbalisti začali prípravu
(strana 11)

Už desať rokov sa v júni koná podujatie pod názvom Diver-
gencie. Už desať rokov majú možnosť Skaličania i návštev-

níci nášho mesta zažiť to, čo málokde na Slovensku. Medzinárodný 
festival komornej hudby, tak znie oficiálny podtitul, ku ktorému sa 
pridáva ešte Večery hudby v Skalici. V tomto roku to boli štyri (pod)
večery v jezuitskom kostole a priniesli vynikajúcich interpretov, 
skvelú hudbu a výnimočný kultúrny zážitok. A tie superlatívy sú 
naozaj na mieste. Je zrejmé, že je iba málo miest na Slovensku, kde 
sa na jednom mieste v krátkom čase prezentuje toľko kvality. Ska-
lické Divergencie nesporne patria medzi najvýznamnejšie hudobné 
podujatia u nás. (viac na str. 6-7)

Pred časom sme informovali 
o  krajskej súťažnej preh-

liadke hudobného folklóru detí 
Trnavského kraja pod  názvom 
Ve Skalici na rínečku, kde detská 
ľudová hudba i  spevácka sku-
pina Spjevule zo  ZUŠ dr. Janka 
Blaha v  Skalici získali postup 
na  celoslovenskú prehliadku. 
Tá sa pod  názvom Vidiečanova 
Habovka konala počas víkendu 
16. a 17. júna v priestoroch kultúr-
neho domu v Habovke. Súťaže sa 
zúčastnili speváci a hudobníci - víťazi krajských a regionálnych kôl. 
Kvalita vystúpení bola naozaj veľká a porota to nemala vôbec jed-
noduché. Detská ľudová hudba, ktorú vedie učiteľ Lubomír Graffe, 
získala bronzové pásmo. Ešte viac sa darilo speváckej skupine Spje-
vule s pedagógom Miroslavom Buzrlom. Tento rok je pre Spjevule 
veľmi úspešný, keď boli vybrané spomedzi tisíc účastníkov na natá-
čanie zábavnej šou Zem spieva, medzi dievčatami sú dve laureátky 
finále slávik Slovenska a  napokon finále v  Habovke. Tu Spjevule 
získali zlaté pásmo a  tiež boli vybrané do  slávnostného galapro-
gramu. A napokon čerešnička na torte - účinkovať budú vo výbere 
finalistov aj na tohtoročnom medzinárodnom folklórnom festivale 
Východná. Nuž, máme to v Skalici šikovných mladých folkloristov.

Divergencie 2018 Zlaté pásmo 
pre Spjevule
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V aprílovom Skalickom presse sme vás informovali 
o projektoch, ktoré mesto Skalica podalo na prelome 
rokov, resp. začiatkom roka 2018. V uplynulých týžd-
ňoch, resp. mesiacoch nám boli niektoré z nich schvá-
lené. Konkrétne sa jedná o tieto projekty:

- Regenerácia vnútrobloku sídliska 
   na ul. Mallého
- Úprava hasičskej zbrojnice v Skalici
- Podpora rozvoja športu v Skalici - rekonštruk-

cia povrchu multifunkčného ihriska ZŠ Mallého, vybu-
dovanie nového multifunkčného ihriska ZŠ Stráž-
nická, obnova detského ihriska MŠ Skalica, pracovisko 
na ul. Clementisa, nákup športového vybavenia - ZŠ 
Mallého, ZŠ Strážnická

- Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny 
 v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - I. etapa

- 2. etapa riešenia havarijného stavu strechy 
na Základnej škole na ul. Mallého 

Viac si o týchto projektoch povieme 
v augustovom vydaní.

Schválené projekty

Tradične pred koncom školského roka 
sa koná prijatie najlepších absolven-

tov skalických základných a stredných škôl, 
ich rodičov, pedagógov a  riaditeľov škôl 
primátorom mesta. V Dome kultúry 20. júna 
Ľudovít Barát vo  svojom príhovore pripo-
menul, že pozvaním najlepších žiakov a štu-
dentov chce vyzdvihnúť a  povzbudiť ich 
záujem o štúdium a dosahovanie najlepších 
výsledkov. Do  Pamätnej knihy mesta Ska-

lica sa zapísali a ocenenie prevzali 
títo absolventi. Zo ZŠ Vajanského 
Ondrej Tokoš a  Adam Baumgart-

ner, zo ZŠ Mallého Adam Bránecký a Terézia 
Beňová, zo  ZŠ Strážnická Viktória Čermá-
ková a Sára Jurovatá, zo ZUŠ dr. Janka Blaha 
Slavena Silvia Radó, Alica Ondrášová, Laura 
Reháková, Tereza Kračmerová a  Natália 
Grebáčová, zo  strednej zdravotníckej školy 
Aneta Bakošová a Lukáš Baláž, z Gymnázia 
Františka Víťazoslava Sasinka Michal Salá-
šek, Magdaléna Petrovičová, Charlotte Iva-

nová a Tomáš Psota, zo  strednej odbornej 
školy strojníckej Nadežda Vulganová, Gab-
riel Šantavý, Peter Mitták a  David Zamrzla, 
a  zo súkromnej strednej odbornej školy 
Via Humana boli ocenení Michaela Mixová, 
Renáta Halašová, Dominika Chodúrová, 
Jana Kadlečíková a Erik Burda. V kultúrnom 
programe slávnostného prijatia najlepších 
absolventov sa predstavili žiačky ZUŠ dr. 
Janka Blaha Skalica Jarmila Horváthová, 
Adriana Sojáková a  Petra Horská a  ich 
pedagógovia.

Prijatie absolventov

Mesto Skalica vyzýva rozpoč-
tové organizácie, občianske zdru-
ženia, športové a  iné organizácie 
s  právnou subjektivitou so  sídlom 
v  meste Skalica na  podanie žiadosti 
o dotáciu na rok 2019 v rámci vzde-
lávania, výchovy a  rozvoja telesnej 
kultúry na: Športovú činnosť na  rok 
2019. K  žiadosti pripojte prílohu č.1, 
ktorá je zverejnená s  formulárom 
žiadosti na rok 2019. Príloha žiadosti 
musí byť podpísaná štatutárnym 
zástupcom organizácie a  opatrená 
pečiatkou organizácie. Žiadateľ 
doručí Mestu Skalica 1x fyzický ori-
ginál žiadosti s prílohami a 1x v elek-
tronickej podobe na mailovú adresu 
janosikova.lenka@mesto.skalica.sk 
do 15. septembra 2018 do 15.00 hod. 
Formulár žiadosti ako aj ďalšie podm-
ienky výzvy sú zverejnené na webo-
vej stránke mesta www.skalica.sk 
v  časti „Oznamy“. Obálku označte 
„Žiadosť o  dotáciu na  športovú 
činnosť 2019“. Prostriedky poskyt-
nuté žiadateľovi môžu byť použité 
na hradenie nasledovných nákladov: 
odmeny trénerom a  rozhodcom, 
odmeny za  usporiadateľské, masér-
ske, lekárske a dokumentačné služby, 
náklady na  športové sústredenia, 
športovú prípravu, turnaje, cestovné 
a prepravné náhrady, nájomné, uby-
tovanie, nákup výstroje a športových 
zariadení, na vecné ceny, diplomy, iné 
náklady spojené s  prevádzkou špor-
tového klubu. Z dotácie nemôžu byť 
hradené dary a ceny na tombolu.
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Novým riaditeľom Zdru-
ženia oddielov a  klubov 

(ZOK) 1. hokejovej ligy sa stal 
Miroslav Lipovský. Na  poste 
šéfa druhej najvyššej slovenskej 
súťaže nahradil doterajšieho pre-
zidenta Róberta Ľuptáka, ktorý 
koncom mája z funkcie odstúpil. 

Niekdajší brankár a  držiteľ 
slovenského titulu so  Žilinou 
v sezóne 2005/2006 pôsobí ako 
generálny manažér HK Skalica. 
"Ako zástupca klubu som vždy 
pripomienkoval veci tak, aby boli z našej strany výhodné. Teraz cítim 
tlak od klubov ja," uviedol Miroslav Lipovský pre hockeyslovakia.sk.

Jeho rokovanie s  predstaviteľmi najvyššej súťaže už prinieslo 
jednu zmenu.

"Uskutočnili sme pre nás dôležitú dohodu. So zástupcami Tipsport Ligy 
sme podpísali zmluvu o baráži," povedal Lipovský s tým, že po novom 
sa už nebude hrať 12-zápasová baráž kvarteta klubov (dvoch najhor-
ších v Tipsport Lige a dvoch najlepších v 1. lige). Od sezóny 2018/2019 
sa odohrá iba séria medzi víťazom 1. ligy a  posledným mužstvom 
po základnej časti TL: "Náš cieľ bol dosiahnuť pre víťaza priamy postup. To 
sa, žiaľ, nepodarilo, ale našli sme prijateľný kompromis pre všetky strany."

V týchto dňoch sa rokuje aj medzi ZOK 1. hokejovej ligy a SZĽH 
o  podpise novej zmluvy. "Teraz je pre  nás prvoradé zabezpečiť 
pre kluby čo najlepšie podmienky. Dúfam, že sa v tejto otázke čoskoro 
posunieme ďalej," povedal Lipovský a načrtol aj ciele do budúcnosti: 
"Chcel by som dosiahnuť pre víťaza 1. ligy priamy postup do najvyššej 
súťaže. Lebo aj histórie ukazuje, že kluby, ktoré sa dostali v minulých 
rokoch do  Tipsport Ligy, sa v  súťaži dokázali etablovať a  zohrávajú 
v nej dôstojnú úlohu."

(hockeyslovakia.sk -
 oficiálny portál Slovenského zväzu ľadového hokeja)

Lipovský šéfom 
prvej ligyV u t o r o k 

12. júna 
vycestovali deti 
z  Materskej 
školy Skalica 
do  partner-
ského mesta 
Uherské Hra-
diště. Na  mest-
skom atletic-
kom štadióne 
sa konal 24. roč-
ník Športových 
hier materských 
škôl s  medziná-
rodnou účasťou (Česká republika, Maďarsko, Slovenská republika). 
Úvodné slávnostné otvorenie hier a  zapálenie ohňa odštartovalo 
súperenie nadšených malých športovcov. Tí, pod  dohľadom roz-
hodcov z atletického klubu, bojovali o medaily v troch disciplínach 
- hod kriketovou loptičkou, skok z miesta a beh na 30 metrov. Pre-
teky si užívalo celkom 19 športových tímov, ale i  početné detské 
publikum na  tribúne. Naše deti prišiel na „olympiádu“ povzbudiť 
viceprimátor mesta Skalica Milan Roman. Celé podujatie sa nieslo 
v priateľskej atmosfére, čoho dôkazom boli usmiate tváre detí.

Škôlkari na Morave

Druhé tohtoročné Putovanie skalickou 
históriou sa konalo 28. júna a  bolo trochu 
netradičné. Nebolo ani tak o  hovorenom 
slove, ale návštevníci si v  kinosále pozreli 
tri filmy. Podujatie s  mestom Skalica pri-
pravilo Záhorské múzeum, ktoré filmy zís-

kalo v  minulom roku od  Vladimíra Blahu 
z Olomouca. Sú to unikátne filmy z osláv dr. 
Pavla Blaha z roku 1937. Okrem osláv sú tu 
zvečnené národopisné oslavy a tiež záznam 
z odhalenia sochy tomuto skalickému rodá-
kovi v  areáli nemocnice. Filmy predtým, 

Putovanie skalickou históriou

Kedy ste naposledy videli spievať a hrať amerických vojakov? Že 
ešte nikdy? No ak ste neboli v piatok 29. júna podvečer vo františ-
kánskej záhrade, tak ich už asi nikdy naživo ani neuvidíte. Touch´n 
go. To je názov skupiny, ktorá je súčasťou kapely Vzdušných síl Spo-
jených štátov amerických v Európe. A práve jej členovia sa v piat-
kový podvečer predstavili v záhrade. V repertoári majú menej či viac 
známe skladby a tiež niekoľko novších či starších megahitov. A tak 
ako sľubovali – dokázali ľudí veľmi dobre zabaviť.

Desať školských mesiacov uplynulo. Pre niekoho prvých, pre iného posledných, pre väčšinu ďalších. Pre všetkých však nasledujú dva mesiace 
prázdnin. Prajeme všetkým deťom a mládežníkom krásne a pohodové dva mesiace. Pedagógom ďakujeme za starostlivosť o žiakov počas uply-
nulého školského roka a aj im prajeme počas nasledujúcich týždňov príjemnú dovolenku.    (foto - druháci ZŠ Strážnická)

Spievajúci vojaci

než mohli byť zdigitalizované, spracovali 
filmové laboratóriá v  Zlíne a  digitalizoval 
ich Slovenský filmový ústav. Filmy sú veľmi 
zaujímavé tým, že poskytujú bohatý etno-
logický materiál pre  štúdium krojov, cho-
reografií či tradícií, ale tiež pre  historický 
výskum. V druhej časti programu bol premi-
etnutý film režiséra Dušana Trančíka Svetlé 
miesto.
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30. mája sa začala séria absolventských podujatí ZUŠ dr. Janka 
Blaha v  Skalici. Ako prví sa v  Dome kultúry predstavili absolventi 
tanečného odboru. Bola to zmes tanečných vystúpení od ľudových 
a muzikálových tancov cez disco až po tance hip-hopové. V úvode 
sa ešte predstavili členovia Detského folklórneho súboru Skaličánek 
v sprievode ľudovej hudby ZUŠ. Potom dostali priestor absolventi. 
V tomto školskom roku skončilo štúdium I. a  II. stupňa tanečného 
odboru 20 absolventov a 3 absolventi štúdia pre dospelých.

V posledný májový deň sa v  koncertnej sieni františkánskeho 
kláštora konal druhý absolventský koncert – tentoraz hudobného 
odboru. Šesť pedagógov pripravilo na  svoje záverečné vystúpenie 
desiatich absolventov. Tí predstavili svoje umenie v hre na zobcovú 
flautu, klavír, gitaru, altovú flautu, cimbal a v speve. Korepetície absol-
ventom zabezpečili pedagógovia školy Roman Blaha a Marián Mikúš.  

Aj na treťom absolventskom koncerte sa predstavili končiaci žiaci 
hudobného odboru, pričom jeden z nich skončil druhý stupeň. Opäť 
desiatich absolventov pripravovalo sedem pedagógov v hre klavír, 
altovú flautu keyboard, pozaunu, akordeón a spev. V niekoľkých prí-
padoch absolventov pri ich vystúpeniach sprevádzali pedagógovia.

Posledným absolventským podujatím ZUŠ dr. Janka Blaha v Ska-
lici bola slávnostná vernisáž prác žiakov výtvarného odboru. Vede-
nie školy v stredu 6. júna v koncertnej sieni františkánskeho kláštora 
ocenilo končiacich žiakov prvého a druhého stupňa. K slávnostnej 
atmosfére prispeli aj vystúpenia absolventiek hudobného odboru 
Alice Ondrášovej a Júlie Faganovej. Práce absolventov i ďalších žia-
kov školy boli inštalované v Galérii u františkánov.

Absolventské 
podujatia ZUŠ

Po roku sa v Zlatníckej doline opäť stretli malí indiáni – deti z 23 
materských škôl a pracovísk z celého okresu i niekoľkých obcí mimo 
neho a tiež z družobného Uherského Hradišťa. Tradičný Indiánsky 
deň pripravila Materská škola Skalica v  spolupráci so  ZŠ Mallého. 

V nedeľu 24. júna sa vo fran-
tiškánskej záhrade uskutočnil 
benefičný Koncert pre útulok. 
V jeho programe sa predstavilo 
niekoľko kapiel, deti zabavil šašo 
a nechýbalo tradičné predstavo-
vanie psíkov z útulku. Návštevníci 
útulku darovali vyše 3000 eur. 
Financie budú použité na zlepše-
nie života psov a mačiek, o ktoré 
sa dobrovoľníci v Útulku Skalica 
starajú. Pomôcť môže každý z vás 
finančne alebo i osobne – všetky 
info nájdete na webovej i facebookovej stránke útulku.

Indiánsky deň

Podporili ste útulok

Podujatie sa opäť konalo pri  chate Amor, kde malých indiánov 
privítala hlavná organizátorka, zástupkyňa riaditeľky MŠ Skalica 
na  pracovisku Pri  potoku, Jana Jurášová a  riaditeľka MŠ Skalica 
Oľga Luptáková. Všetci spoločne privítali rozprávkové postavičky, 
ktoré sa deťom celý deň venovali v rámci rôznych súťaží. Malí Indi-
áni absolvovali trasu plnú úloh šikovnosti a zručnosti, ktorá viedla 
lesom a na jej konci ich čakala malá sladká odmena.
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V sobotu 2. júna námestie ožilo zvukmi kováčskeho kladiva i hra-
cej skrinky. Uskutočnilo sa šieste skalické medzinárodné stret-

nutie umeleckých remeselníkov. Podujatie otvoril primátor mesta 
Skalica Ľudovít Barát a  predseda občianskeho združenia Tradičné 
ľudové umelecké remeslá Miloš Kunkel. Do  Skalice tento rok prišli 
umeleckí remeselníci z  viacerých krajín. Okrem Slovenska z  Česka, 
Poľska, Ukrajiny a Maďarska. Mesto Skalica pripravilo sprievodný pro-
gram. Ako prví sa predstavili klienti a zamestnanci Zeleného domu. 
Ďalej vystúpili Spjevule DFS Skaličánek ZUŠ dr. Janka Blaha v Skalici, 
ktoré sprevádzala ľudová hudba Pláňava. S renesančnou hudbou, ale 
tiež modernými skladbami sa predstavilo Flauteto (ZUŠ)  a o náladu 
sa postarali členovia folkovej kapely Vinohrad. Záver kultúrneho 
programu patril Malej dychovej hudbe Rubín. Stánkov a  remesel-
ných výrobkov bolo v tento deň na námestí dosť na to, aby si mohli 
návštevníci vybrať a potešiť seba alebo známych nejakým darčekom. 
Veríme, že spokojní boli remeselníci i návštevníci.

Pri príležitosti sviatku Dňa detí sa v Dome kultúry konalo poduja-
tie pod názvom Festival talentov. Pripravilo ho občianske združenie 
Rodina a  spoločnosť. Náplňou podujatia venovaného predovšet-
kým žiakom nižších ročníkov ZŠ je rozvíjanie zručností v umeleckom 
prejave, zviditeľnenie a posilnenie sebavedomia. Tento rok účinko-
valo viac ako 140 detí v speve, tanci, 
v hre na hudobný nástroj či drama-
tickom prejave. Súčasťou podujatia 
boli detské dielničky a  výtvarná 
súťaž pod  názvom Včela a  kvet. 
Sprievodnou akciou bolo maľo-
vanie na  medovník organizované 
v  spolupráci so  Zväzom včelárov. 
Tento projekt nadväzuje na  akti-
vity občianskeho združenia Rodina 
a  spoločnosť v  oblasti propagácie 
zdravého životného štýlu pre  deti 
okresu Skalica pod názvom Rodina 
bez cigariet. Deti prišiel podporiť aj 
primátor Skalice Ľudovít Barát.

Remeselníci na námestí Deň detí 
- festival talentov
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V nedeľu 10. júna slávnostnými fanfárami, príhovorom 
primátora Skalice Ľudovíta Baráta a  zakladateľa a  dra-

maturga festivalu Jána Slávika v  jezuitskom kostole vstúpil 
medzinárodný festival komornej hudby Divergencie do svojho 
desiateho ročníka. Bol venovaný pamiatke bývalého primátora 
Skalice Stanislava Chovanca. Organizátormi boli Mesto Skalica, 
Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha v Skalici a Moyzesovo 
kvarteto, komorný súbor mesta Skalica. Všetky koncerty sa 
konali v jezuitskom kostole.

Festival otvorila Slovenská filharmónia, Slovenský filharmo-
nický orchester a sólista na violončelo Prof. Ján Slávik. Filharmónia 
v našom meste vystúpila už siedmykrát. Vždy bol pri tom dirigent 
Leoš Svárovský. Ten nám po koncerte prezradil, že v Skalici to bola 
generálka pred zájazdom filharmónie do Japonska. A ešte dodal, že 
Skalicu má veľmi rád a rád sa do nej vracia. 

Po úvodnej hymnickej skladbe Eugena Suchoňa Aká si mi krásna 
si návštevníci vypočuli diela Dvořáka, Nicolaiho, Mozarta, Beetho-
vena a  Händela. Koncert bol pripravený v  znamení stého výročia 
vzniku československej republiky. Oba špičkové kvartetá pripravili 
pre návštevníkov skutočný umelecký zážitok.

Divergencie 2018

Už tradičnou súčasťou Divergencií sa stalo hovorené slovo. K via-
cerým významným menám slovenského hereckého a  recitátor-
ského umenia v  tomto roku pribudla Božidara Turzonovová. Bola 
súčasťou druhého podujatia tohtoročných Divergencií. Okrem nej 

sa v  pondelok 11. júna v  jezuitskom kostole predstavili spoločne 
členovia Janáčkovho kvarteta a Moyzesovho kvarteta, komorného 
súboru mesta Skalica. V ich podaní zaznelo v premiére dielo Egona 
Kráka a skladby Felixa Mendelssohna-Bartholdyho.
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Tretie podujatie Divergencií prinieslo hudbu piatich lesných 
rohov. V utorok sa predstavili členovia ansámblu Corni di Bratislava. 
Vznikol v roku 1977 a je najstarším komorným súborom tohto obsa-
denia u  nás. Tvorili a  tvoria ho členovia popredných slovenských 
symfonických orchestrov. Bratislavskí hornisti v  rámci programu 

predniesli diela českých a slovenských skladateľov – Měchuru, Sme-
tanu, Rajtera, Rozkošného, Provazníka, ale tiež von Webera či Rossi-
niho. Návštevníci si mohli vychutnať najmä zaujímavé dozvuky 
tónov, ktoré ponúka akustika jezuitského kostola.

Záverečný koncert desiateho ročníka Divergencií predsta-
vil interpretačné majstrovstvo členov Slovenského komorného 
orchestra, Moyzesovho kvarteta, komorného súboru mesta Skalica 
a sólistu na trúbke Stanislava Masaryka. V úvode koncertu zaznelo 
dielo Antonia Vivaldiho, pokračovali skladby pre  sólovú trúbku 
Georga Philippa Telemanna. Ukážku z diela Edwarda Elgara pred-
niesli spoločne Slovenský komorný orchester a  Moyzesovo kvar-
teto. A napokon sa program skončil skladbami Eugena Suchoňa.

Ľudovít Košík, red.
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V piatok 22. júna sa v Prístave Ska-
lica na Baťovom kanáli uskutočnilo 

športovo-zábavné podujatie, ktoré pripravil 
Domov sociálnych služieb Skalica Zelený 
dom a občianske združenie Svetlo a nádej.   
Pripravené bolo pre klientov zariadení soci-
álnych služieb Trnavského kraja z Rohova, 
Jahodnej, Pastuchova, Galanty, Šintavy, 
Šoporne, Zelený dům pohody Hodonín, 
Denný stacionár Mikádo a pre rodičov s 
postihnutými deťmi z regiónu. V úvode sa 
za zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj 
prihovorili župan Jozef Viskupič a riaditeľka 
odboru financií Anna Mierna, viceprimátor 
Skalice Milan Roman a riaditeľka Zeleného 
domu Beata Minďašová.

Pre účastníkov podujatia bolo priprave-
ných množstvo atrakcií, súťaží, vystúpení, 
plavba po Baťáku, predstavili sa členovia 
Čestnej stráže prezidenta SR, skalickí dobro-

Živo na Baťáku voľní hasiči, záchranári z FNsP Skalica, soko-
liari, víla Ella, záujemcovia sa mohli previezť 
na voze či štvorkolkách, zabával i vyrábal 
všetko od výmyslu sveta z balónikov klaun 
Ondro z Ostravy, zahrala cimbalová hudba 
ZUŠ dr. Janka Blaha v Skalici, svoje umenie 
ukázali Fakíri z Martina a ohňovú šou pred-
viedli členovia RecirkUsu z Bratislavy.

Počasie podujatiu prialo a zdravotne 
postihnuté deti i dospelí sa na Baťáku pori-
adne vyšantili.
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KRÁTKE SPRÁVY
Deň sestier

29. mája sa v Dome kultúry konal 8. skalický deň sestier. V jeho 
úvode sa 220 účastníkom tejto vzdelávacej aktvity prihovorili ria-
diteľka skalickej fakultnej nemocnice Renáta Kormanová, primátor 
Skalice Ľudovít Barát a primátor Holíča  a člen dozornej rady nemoc-
nice Zdenko Čambal. 22 odborných prednášok si vypočuli sestry, 
pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, záchranári a ďalší  zdravotnícki 
pracovníci. Do Skalice prišli z nemocníc, súkromných ambulan-
cií, zariadení sociálnych služieb v Skalici, Senici a regiónu Záhoria 
a tiež z Myjavy, Břeclavy, Bratislavy a Banskej Bystrice. Účastníci 
získali moderné poznatky z oblasti ošetrovateľskej starostlivosti, 
oboznámili sa napr. s efektívnymi postupmi pri hojení rán, vplyvom 
svojej práce na laboratórny výsledok vyšetrenia alebo moderným 
prístupom k regenerácii chrupaviek kĺbov. V širokom spektre tém 
sa aktívni účastníci venovali aj výžive pacienta, krvným skupinám 
alebo hospicovej starostlivosti. Z oblasti podporných vyšetrovacích 
metód bola prezentovaná napr. téma rehabilitácie u pacienta s Par-
kinsonovou chorobou.

Sviatok Božieho tela
 V posledný májový deň 

v podvečer sa vo farskom 
kostole uskutočnila sláv-
nostná svätá omša. Po nej 
sa po uliciach mesta vydala 
procesia, v rámci ktorej 
sa niesla Sviatosť oltárna. 
Na štyroch miestach boli 
štylizované oltáre, pri kaž-
dom sa sprievod zastavil, 
nasledovala modlitba a 
požehnanie. Týmto veria-
 ci zahrnuli do požehna-
nia všetkých obyvateľov 
mesta.

Prispeli ste?
V stredu 13. júna ste si na námestí mohli všimnúť a aj sa prista-

viť pri stánku Bratislavskej arcidiecéznej charitu. Prišli tu občanom 
prezentovať Národný týždeň charity, ktorý prebiehal od 10. do 16. 
júna a v rámci toho oboznamovať ľudí s činnosťou jednotlivých cha-
rít. Pri stánku sa pristavil aj primátor Skalice Ľudovít Barát, ktorý pri 
príprave podujatia zámerne vybral dátum 13. júna. V ten deň je v 
kalendári meno Anton a usúdil, že to bude symbolické prepojenie 
s veľkou osobnosťou pôsobiacou v oblasti charity Antonom Srhol-
com.

Druhý koncert Musica Sacra Skalica
V nedeľu 17. júna pokračoval trinásty ročník medzinárodného 

festivalu chrámovej a organovej hudby Musica Sacra Skalica dru-
hým koncertom. V jezuitskom kostole sa poslucháčom predstavil 
rakúsky organista Klaus Küchling. V jeho podaní zazneli diela Muf-
fata, Bacha, Mozarta, Bossiho, Ebena a Mendelssohna. Tretie podu-
jatie cyklu Musica Sacra Skalica je na programe 26. augusta. Opäť 
v jezuitskom kostole sa predstaví český organista Michal Novenko.

AMFO 2018
Výsledky 22. ročníka súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby 

Trnavského kraja AMFO 2018 boli prezentované a víťazi vyhlásení 
v piatok 8. júna vo výstavných priestoroch Záhorského múzea. 
Návštevníci si zároveň mohli prezrieť víťazné práce. Už druhý rok jedi-
ným a aj oceneným autorom zo Skalice bol Stanislav Fehér. Tento rok 
získal 2. miesto v kategórii autorov nad 21 rokov za kolekciu počíta-
čom upravených fotografií Zvedavosť a Krajina – Nekrajina. 

MDD v záhrade
K medzinárodnému dňu detí pripravilo mesto Skalica veľké 

zábavné podujatie v priestoroch františkánskej záhrady. Konalo sa 
v sobotu 2. júna. Pre malých návštevníkov boli pripravené viaceré 
atrakcie, deti sa mohli do sýtosti vyšantiť a okrem bazénikov určite 
najviac zaujali zorbingové gule a tiež stánok skalickej mestskej polí-
cie.

Sviatok Božského srdca
V nedeľu 10. júna veriaci zo Skalice, ale i filiálok oslávili spoločne 

sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, čiže sviatok Božského srdca. 
Súčasťou je procesia ulicami mesta od františkánskeho kostola po 
farský kostol. Tu sa potom konala slávnostná svätá omša.

Preteky minimotoriek
 V sobotu 16. júna sa skalické dopravné ihrisko stalo dejiskom 

jedného z pretekov českého seriálu Minimotocup, Neštartoval na 
ňom síce žiaden pretekár z nášho mesta (Michal Búlik v tom čase 
bol na testovaní v zahraničí), ale to, že si organizátori vybrali ako 
jedinú zahraničnú trať v Skalici, nám robí dobré meno. Okrem Ska-
lice sa jednotlivé preteky jazdia už iba v českých mestách Brno, Par-
dubice a České Budějovice.
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ŠPORT

Počas víkendu 16.-17. júna sa v Skalici skončil finálovým tur-
najom súťažný volejbalový ročník 2017/2018 v trojkovom 

volejbale mladších žiačok. Zúčastnilo sa ho osem najlepších tímov 
Slovenska a medzi nimi aj zo Skalice.

Domáci tím VK Schaeffler Skalica mal v základnej skupine súpe-
rov ŠK Komenského Svidník, ŠŠK Vivus Bratislava a ŠKM Liptov-
ský Hrádok. Prvé dva zápasy v skupine vyhrali: so Svidníkom 2:0, 
s VIVUS Bratislava 2:1. Posledný zápas s Liptovským Hrádkom bol 
veľmi dramatický, víťazstvo v zápase bolo naklonené raz na jednu, 
raz na druhú stranu. Prvý set prehrala Skalica tesne 23:25. Ďalší set 
už neudržala krok a prehra 0:2 ju posunula do bojov o 5.- 8. miesto.

V záverečných bojoch v nedeľu zvíťazila Skalica nad Levicami 
2:0. O 5. miesto odohrala Skalica zápas so Strop-
kovom, ktorý prehrala 1:2. Znamenalo to konečné 
6. miesto. I keď to nie je medailové umiestnenie, je 
najlepším umiestnením Skalice v histórii volejba-
lových súťaží na úrovni majstrovstiev Slovenska. 
Majsterkami Slovenska sa stali hráčky ŠŠK Bilíkova 
Bratislava.

Skalické hráčky ukázali veľkú bojovnosť, keď 
dokázali častokrát otočiť zápas aj za nepriaznivého 
stavu vo svoj prospech. Dokázali tým, že poctivosť 
v tréningoch môžu odovzdať v zápasoch v podobe 
výhier. A pripomeňme, že v mnohých prípadoch 
boli ich protihráčky starie aj o dva roky.

Družstvo VK Schaeffler Skalica tvorili: Karolína Janečková, Doro-
tea Javorská, Monika Bíliková, Nika Bíliková, Sofia Žilineková, Adela 
Formánková, Anetta Zálešáková, Monika Zálešáková, Karolína Bar-
tošová, Patrícia Hollá, Nikola Kocianová, Alexandra Mikušová, Anna 
Slobodová, Dagmar Jančová, Júlia Batková. Najlepšou hráčkou ska-
lického tímu bola vyhlásená Dorotea Javorská.

Vyhlásenia víťazov a odovzdávania medailí a pohárov sa zúčastnil 
aj prezident SVF Martin Kraščenič. Súčasťou záverečného ceremoni-
álu bolo aj odovzdanie Čestnej plakety trénerovi a viceprezidentovi 
VK Skalica Pavlovi Trubáčikovi za dlhoročnú prácu s volejbalovou 
mládežou a rozvoj volejbalu v Skalici.

Ivona Valentovičová

MS v trojkovom volejbale mladších žiačok

V tirolskej obci Oetz sa v  dňoch 
18. až 21. mája uskutočnil jubi-

lejný  45. ročník medzinárodného 
sokolského stretnutia Tyršov Oetz 
2018, ktoré usporiadala Sokolská župa 
Švajčiarska.  Každý rok sa tu schádzajú 
členovia sokolských telovýchovných 
jednôt  a žúp z Rakúska, Nemecka, Švaj-
čiarska, Francúzska, Čiech a Slovenska, 
aby si pripomenuli zakladateľa hnutia 
a šíriteľa sokolskej myšlienky Dr. Miro-
slava Tyrša,  ktorý tu zahynul vo vodách 
búrlivej rieky Achy v roku 1884. Medzi-
národného stretnutia sa po  druhý raz  
zúčastnili i siedmi zástupcovia TJ Sokol  
Skalica s členmi výboru  Petrom Miku-
šom (vedúcim turistického oddielu) 
a  Julianou Michalicovou (vzdelávateľ-
kou).  Koordináciu slovenskej výpravy, 
v  ktorej boli okrem Skaličanov sokoli 
z Gajár, Bratislavy a Trenčína, zabezpe-
čovalo predsedníctvo Sokolskej únie 
Slovenska na  čele so  starostom Vladi-
mírom Holčíkom. 

Spoločný program začal v  sobotu 
vztýčením zástavy a slávnostným otvo-
rením 45. sokolského stretnutia na lúke 
so  stanovým táborom v  Piburgu blízo 
Piburgského jazera, pokračoval  špor-
tovým zápolením - volejbalovým tur-
najom, rôznymi súťažami, behaním 
okolo Piburgského jazera. Pohybové 
aktivity sú určené pre  všetky vekové 

Sokoli v Oetzi kategórie, do súťaží sa zapojili i členovia ska-
lickej jednoty. Športový program s  priebež-
ným vyhlasovaním víťazov a  odovzdávaním 
diplomov sa konal počas dvoch dní. V nedeľu 
deň ukončila voľná zábava pri  táboráku, kde 
mali možnosť sokoli, často dlhoroční priatelia, 
zaspomínať, porozprávať sa. Stretnutie skon-
čilo v pondelok (21. mája) bohoslužbou za Dr. 
Miroslava Tyrša v miestnej škole, po ktorej sta-
rostka Českej obce sokolskej Hana Moučková 
informovala o  prípravách XVI. všesokolského 
zletu v Prahe a pozvala naň všetkých prítom-
ných. Nasledovalo folklórne vystúpenie kro-
jovanej skupiny z Velkých Bílovic. V sprievode 
v  slávnostných rovnošatách a  s historickými 
zástavami sa potom prítomní presunuli pozdĺž 
divej rieky Achy k  pamätníku na  mieste, kde 
Dr. Miroslav Tyrš zahynul. Poctou zástavami 
a položením kvetov si uctili jeho pamiatku.

Prekrásna krajina tirolských Álp poskytuje 
veľa možností na športové i rekreačné aktivity 
a voľný čas skalickí sokoli využili na jej pozná-
vanie a men-
šie túry.  
V  prvý deň 
sa po  zví-
taní s  orga-
n i z á t o r m i 
prešli okolo  
malebného 
Piburského 
j a z e r a , 
na  druhý 
deň urobili 
v yc h á d z k u 
z  obce Och-

sengarten k  Almhof Mareil, potom sa vyviezli 
do  strediska zimných športov Kühtai, odkiaľ 
podnikli výstup k  priehrade Finstertal, ktorý 
však pre snehovú pokrývku nemohli ukončiť. 
Napriek tomu sa mohli kochať panorámami 
ešte zasnežených alpských končiarov. Ďalší 
deň absolvovali prechod prekrásnou ties-
ňavou Rosengarten v  Imste, kde nad  riekou 
vytvárajúcou kaňon s  menšími vodopádmi, 
vedú schody a chodníky v dĺžke 1,5 km s 250 
metrovým prevýšením. Dostali sa do strediska 
Hoch-Imst s  množstvom zábavných športo-
vých atrakcií pre deti i dospelých, odtiaľ sa les-
nou cestou vrátili do mesta Imst.

Svojou účasťou na  45. medzinárodnom 
sokolskom stretnutí členovia TJ Sokol Skalica, 
ktorá si v  tomto roku pripomenie 100. výro-
čie od svojho založenia, prispeli k spomienke 
na zakladateľa  TJ Sokol Dr. Miroslava Tyrša.

text a foto Viera Drahošová
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20.-21. júna sa konal 26. ročník 
Olympiády skalických škôl. 

Slávnostne ho otvoril viceprimátor Milan 
Roman. V  prvý deň boli na  programe atle-
tické disciplíny a  tenis. Na  druhý deň sa 
súťažilo v ďalších športoch - malom futbale, 
vybíjanej, stolnom tenise, florbale, volejbale 
a cyklistike. V piatok 22. júna sa v jezuitskom 
kostole uskutočnilo slávnostné vyhodnote-
nie olympiády. Medaile a diplomy najlepším 
jednotlivcom i  kolektívom v  jednotlivých 
športových disciplínach odovzdali vicepri-
mátor Milan Roman a poslanci MsZ Skalica 
Jana Rekošová a  Martin Kojš. Ocenení boli 
aj pedagógovia za  dlhoročnú spoluprácu 
pri  organizovaní jednotlivých športových 
súťaží. V kultúrnom programe sa predstavili 
žiačky ZUŠ Skalica dr. Janka Blaha v Skalici.

Atletika 
beh na 60 metrov: mladšie dievčatá - 3. 

Zaňátová Nikola (gymnázium) 2. Poláková 
Tereza (Strážnická) 1. Chovancová Martina 
(Vajanského); mladší chlapci - 3. Miklovič 
Mário (Strážnická) 2. Drozd Dominik (Vajan-
ského) 1. Žák Lukáš (Vajanského); staršie 
dievčatá - 3. Petrovičová Lucia (gymnázium) 
2. Macháčková Diana (gymnázium) 1. Miku-
lová Emma (gmnázium); starší chlapci - 3. 
Balát Tomáš (Mallého) 2. Kvaltín Filip (Vajan-
ského) 1. Peťko Peter (Strážnická)

beh na 300 metrov: mladšie dievčatá 
– 3. Delinčáková Viktória (Mallého) 2. Jano-
vičová Sofia (Strážnická) 1. Ravasová Adri-
ana (Vajanského); mladší chlapci - 3. Krajsa 
Roman (Vajanského) 2. Cablk Marcel (Vajan-
ského) 1. Balážik Pavol (Vajanského); staršie 
dievčatá - 3. Žilavá Silvia (Vajanského) 2. 
Srholcová Karolína (Strážnická) 1. Mikulová 
Emma (gymnázium); starší chlapci - 3. Bílik 
Samuel (Vajanského) 2. Kvaltín Filip (Vajan-
ského) 1. Peťko Peter (Strážnická)

beh na 600 metrov: mladšie dievčatá 

Súťažilo sa pod 
piatimi kruhmi

- 3. Delinčáková Valéria (Mallého) 2. Polá-
ková Tereza (Strážnická) 1. Janovičová Sofia 
(Strážnická)

beh na 800 metrov: mladší chlapci – 3. 
Balážik Pavol (Vajanského) 2. Polák Robert 
(Strážnická) 1. Horvát Patrik (Vajanského)

beh na 800 metrov: staršie dievčatá - 3. 
Fabiánová Eliška (Vajankého) 2. Žilavá Silvia 
(Vajanského) 1. Mixová Radka (Vajanského)

beh na 1000 metrov: starší chlapci - 3. 
Vinklér Šimon (Vajanského) 2. Smolka Jozef 
(Mallého) 1. Krakovský Tomáš (Vajanského)

skok do výšky: mladšie dievčatá - 3. Jan-
číková Valéria (Vajanského) 2. Chudíková 
Nina (Strážnická) 1. Vulganová Zuzana (gym-
názium); mladší chlapci - 3. Studenič Tomáš 
(gymnázium) 2. Hrehor Tomáš (Vajanského) 
1. Čederle Alexander (Vajanského); staršie 
dievčatá - 3. Zelenková Sabina (Vajanského) 
2. Bíla Sandra (Mallého) 1. Mixová Radka 
(Vajanského); starší chlapci - 3. Petrovič 
Michal (Vajanského) 2. Balogh Denis (Vajan-
ského) 1. Iuras Marcel (Strážnická)

skok do diaľky: mladšie dievčatá - 3. 
Danihelová Ester (Vajanského) 2. Chudí-
ková Nina (Strážnická) 1. Ravasová Adriana 
(Vajanského); mladší chlapci - 3. Žák Lukáš 
(Vajanského) 2. Horvát Patrik (Vajanského) 
1. Hrehor Tomáš (Vajanského); staršie 
dievčatá - 3. Janáková Diana (Vajanského) 2. 
Petrovičová Lucia (gymnázium) 1. Macháč-
ková Diana 
(gymnázium); 
starší chlapci - 
3. Balogh Denis 
(Vajanského) 2. 
Regásek Tomáš 
(Strážnická) 1. 
Pavlačka Adrián 
(Vajanského)

hod krike-
tovou loptič-
kou: mladšie 
dievčatá - 3. 
Kubíková Radka 
(Mallého) 2. 
M i k u š o v á 
A l e x a n d r a 

(Mallého) 1. Vulganová Zuzana (gymná-
zium); mladší chlapci - 3. Balogh Tobias 
(Vajanského) 2. Miklovič Mário (Strážnická) 
1. Hollý Denis (Mallého); staršie dievčatá - 3. 
Náterová Karin (gymnázium) 2. Mlynarčí-
ková Miriama (Mallého) 1. Studeničová Sára 
(Vajanského); starší chlapci –3. Hazlinger 
Jakub (Vajanského) 2. Krakovský Tomáš 
(Vajanského) 1. Kočka David (Mallého)

štafeta 4x60 metrov: mladšie dievčatá 
- 3. ZŠ Mallého 2. ZŠ Strážnická 1. ZŠ Vajan-
ského; mladší chlapci - 3. ZŠ Mallého 2. ZŠ 
Strážnická 1. ZŠ Vajanského; staršie dievčatá 
- 3. ZŠ Strážnická 2. ZŠ Vajanského 1. gym-
názium; starší chlapci - 3. ZŠ Strážnická 2. ZŠ 
Vajanského 1. ZŠ Mallého

malý futbal: 3. ZŠ Strážnická 2. ZŠ Vajan-
ského 1. ZŠ Mallého

florbal: 3. SZŠ Štvorlístok 2. ZŠ Strážnická 
1. ZŠ Mallého

cyklistika: 3. ZŠ Strážnická 2. ZŠ Vajan-
ského 1. ZŠ Mallého

stolný tenis: 3. ZŠ Strážnická 2. ZŠ Malého 
1. ZŠ Vajanského 

vybíjaná: 3. ZŠ Strážnická 2. ZŠ Mallého 
1. ZŠ Vajanského 

volejbal: 3. ZŠ Strážnická 2. ZŠ Vajan-
ského 1. ZŠ Mallého

tenis: 3. ZŠ Strážnická 2. ZŠ Mallého 1. ZŠ 
Vajanského

Počas víkendu 9.-10. júna sa odohral 
druhý ročník medzinárodného futba-

lového turnaja prípraviek U9 a U10 Schae-
ffler cup. Druhého ročníka sa zúčastnilo 
12 klubov zo Slovenska, Moravy a Čiech. 
Okrem domáceho MFK Skalica sa v Skalici 
predstavili mládežníci zo slovesnkých klu-
bov i spoza rieky Moravy.

Podujatie otvorili zástupcovia mesta 
Skalica primátor Ľudovít Barát, viceprimátor 
Milan Roman, zástupca hlavného sponzora 
podujatia firmy Schaeffler Jaroslav Patka a 
predseda predstavenstva MFK Skalica Peter 
Bartoš. Osem mužstiev v kategórii U9 a rov-
naký v kategórii U10 si potom zmeralo sily 
na šiestich ihriskách počas dvoch dní. Žiaľ, 
domácim tímom sa nedarilo a v oboch kate-
góriách obsadili posledné miesto.

V pondelok 18. júna sa začal príprava 
A-tímu MFK Skalica pred nadchád-

zajúcou sezónou. Novým trénerom sa stal 
Jozef Dojčan. Príprava sa začal v  domá-
cich podmienkach, ktoré sú pre  futbalis-
tov maximálne vyhovujúce. Jozef Dojčan 
si za  svojho asistenta vybral dlhoročného 
hráča a kapitána tímu Pavla Majerníka. Tré-
nerom brankárov sa stal Andrej Fišan, ktorý 
ukončil aktívnu kariéru. Z toho dôvodu klub 
musí riešiť post gólmana.

Už v  sobotu 23. júna zohrali naši fut-
balisti prvý prípravný zápas. Na  štadióne 
v  Petrovej Vsi privítali nováčika II. ligy FC 
Petržalku. V  domácich dresoch sa predsta-
vili najmä hráči, ktorí boli v Skalici na skúške 
a  tento zápas mal ukázať, kto z  nich tím 

Schaeffler cup v  novej sezóne posilní a  kto 
odíde. Polovica prvého polčasu 
bola v typicky prípravnom duchu 

– rozháraná hra bez väčších šancí. Postupne 
sa domáci dostávali častejšie pred hosťuj-
úceho brankára, ale v  prvej 45 minútovke 
ostalo konto oboch tímov čisté. Skóre sa 
menilo hneď v  úvode druhej časti duelu. 
Hostia zahrali rýchly roh a  prudká strela 
spoza šestnástky skončila pri  bližšej tyči. 
Vyrovnanie prišlo v  72. minúte, keď Nagy 
dostal na  dvakrát loptu do  siete. Domáci 
mali stále viac z hra, ale ani oni, ani hostia 
sa už gólovo nepresadili. Ďalšie napláno-
vané prípravné zápas: 30. júna vo  Frýdku 
Místku. 7. júla v Brne a 14. júla doma proti 
Opave (program sa môže zmeniť – sledujte 
web a FB MFK). Nový súťažný ročník odštar-
tujeme v sobotu 21. júla doma proti Banskej 
Bystrici.

Futbalisti v príprave



12 JÚL 7/2018

Skalický preSS – JÚL 7/2018, informačný mesačník mesta Skalica. Ročník 23. Vydáva Mestský úrad Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica, IČO 00 
309 982. Vychádza v prvý pracovný týždeň v mesiaci. Distribúciu zabezpečuje Slovenská pošta, a.s. bezplatne do všetkých poštových schránok v meste 
Skalica. Redakčná rada: Miroslav Minďáš, Jana Koutná, PhDr. Viera Drahošová, Mgr. Ľudovít Košík, Ing. Michal Čunderlík, Bc. Andrea Orbanová. Redakcia si 
vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materi-
álov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. 
Odovzdané do výroby 29. júna 2018. Náklad 7000 výtlačkov. EV 5563/17. ISSN 1339-2824. redakciapress@mesto.skalica.sk

V tomto mesiaci dosahuje teplo najvyšší svoj 
stupeň, ale v  ňom aj premerne najviac vody dáž-
ďovej zpadá; on máva i najviac západných vetrov. 
Premerná teplota jul. je v našich krajoch 15 a 6 des. 
st. R. On máva 14 horúcich (20 st. R.) dní a aspoň 
2 dni, kde teplomer i  po západu slnca ešte 20 st. 
ukazuje.  Tomuto mesiaci sú vlastné aj suché hmly 
(mlhy), ktoré často vrchy zaťahujú; mokré hmly sú 
tak riedke, jako sme to o  jun. povedali. Búrky sú 
v tomto mesiaci najčastejšie.
(Domová pokladnica, ed. D.G.Lichard, Skalica 1863)

V druhej polovici 19. sto-
ročia voška viničová 

koreňová – fyloxéra spôsobila 
katastrofu nemajúcu obdobu 
v  histórii vinohradníctva. 
V  Bratislave sa objavila v  roku 
1870, na  Morave v  osemde-
siatych rokoch 19. storočia, 
v  Mokrom Háji je doložená 
v roku 1896. Vyhynuli a zrušené 
boli postupne celé vinohrady. 
S  obnovou sa začalo v  dvadsi-
atych rokoch 20. storočia, kedy 
vinohradníci začali pestovať 
odolné, ale nekvalitné odrody. 
Vo  výsadbe kvalitných ušľachti-
lých odrôd pokračovali znovu, až 
keď sa začali používať štepené 
sadenice na  podpníky z  odol-
ného amerického viniča. 

Okolo roku 1905 priviezla ska-
lická rodina Mittákovcov medzi prvými striekačky z Viedne. Po roku 1920 začala fungovať 
v Skalici firma Jozefa Pokorného, ktorá vyrábala ručné i pojazdné striekačky pre domácu 
potrebu i export. Jozef Pokorný, vyučený klampiar, pochádzal z Brna a do Skalice sa pris-
ťahoval po 1. svetovej vojne. Svoj prvý vinohradnícky postrekovač zhotovil v roku 1918. 
V  nasledujúcom období prišlo k  rozmachu firmy. Kvalita a  popularita striekačiek bola 
docenená nielen v Skalici a okolí, no uznania sa im dostalo i na celoštátnych i medziná-
rodných výstavách. 

Pri politických zme-
nách po 2. svetovej vojne 
bola firma znárodnená. 
V  nasledujúcom období 
pokračovala výroba strie-
kačiek v závode s novým 
názvom Kodreta Myjava. 
Jozef Pokorný i  naďalej 
pokračoval v  patento-
vaní nových výrobkov.

(FB Záhorské múzeum 
Skalica)

Všeobecná 
povaha juliusa

Múdrosť predkov 
na každý deň

JÚL
1. Mak a lan kvitne.
2. Pol roka za nami.
3. Prepelice majú mladé.
4. Staré zrno sa minulo.
5. Ovsy sa vysypali.
6. Žatva sa počína;
7. práce v pote tvári.
8. Hole snehu prázdne.
9. Hrozno už podrastá.
10. Bača v svojej sláve.
11. Čičerietky dozrely.
12. Nebezpečné časy pre
13. hrmavice s prívalmi
14. a ťažkým krupobitím.
15. Strúčky hrachu na poli.
16. Pilné opravy mlynov.
17. Čerešne sa pominuly.
18. Kúpele v potokoch.
19. Mnoho múch a hmyzu.
20. Prvé ranné hrušky.
21. Počiatok „psích dňov“.
22. Slnko o 3 stupne nižšie.
23. Raky v najlepšej chuti.
24. Medvedi na malinách.
25. Chlebík „z nového“.
26. Dnes je Aničkám mena.
27. Ranný zemiak na stole.
28. Práce pri konopách.
29. Už i jačmeň dozrel.
30. Deň je o hodinu kratší.
31. Stodole sa naplňujú.

(Domová pokladnica, 
ed. D.G.Lichard, Skalica 1863)

Striekačky 
zo Skalice


