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Na jeseň v roku 2022 uplynie 650 rokov od povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto. K tomuto aktu došlo v stredu
6. októbra 1372 na oktávu sviatku sv. Michala Archanjela v Trnave. Viac sa dočítate na webovej stránke mesta Skalica.

Počas letnej turistickej sezóny 2022 je prichystaných viacero noviniek
Letnú turistickú sezónu otvorí mesto Skalica v sobotu 21.5.2022 festivalom Trdlofest. Od tohto dátumu
budú každý víkend až do konca
letnej sezóny sprístupnené skalické pamiatky. V každej z nich sa
v čase od 12:00 do 18:00 hod. bude
nachádzať sprievodca, ktorý bude
návštevníkom poskytovať odborný
výklad k danej pamiatke. Sprevádzanie bude fungovať na princípe turistického pasu, ktorý si návštevníci
zakúpia v Turistickej informačnej
kancelárii a ten im umožní vstup do
každej z 12 pamiatok. Popri víkendovom sprevádzaní v letnej sezóne si môžu
turisti v TIK-u celoročne objednať prehliadku so sprievodcom po vami vybraných skalických pamiatkach. Turistická informačná
kancelária bude počas letnej sezóny otvorená
v pracovné dni od 7:30 do 18:00 hod. a počas
víkendov od 10:00 do 18:00 hod.
Novinky letnej turistickej sezóny 2022
• Zrekonštruovaná Expozícia kníhtlače
– v rámci výzvy Fondu malých projektov
programu Interreg SR-ČR Mesto Skalica
získalo dotáciu vo výške 29.112,91 € na
obnovu vnútorných omietok, kompletné
vymaľovanie, obnovu fasády a čiastočnú
rekonštrukciu strechy. Interiérové vybavenie Expozície kníhtlače je doplnené
o nové moderné štýlové sklenené infopanely a o TV obrazovku, na ktorej sa bude
premietať nový náučný 20 minútový videofilm. Vďaka nemu sa doterajší ústny
výklad sprievodcu v expozícii obohatí
a doplní o autentické zábery zachytávajúce jednotlivé fázy výroby knihy. Súčasťou
bude aj novovytvorený propagačný ma-
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teriál zameraný na technické pamiatky
prihraničného regiónu Skalica – Hodonín.
Interaktívna Expozícia kníhtlače – návštevníci si budú môcť priamo v expozícii
opečiatkovať a ozdobiť pohľadnicu, ktorá
sa stane ich suvenírom.
Nová web stránka Turistickej informačnej kancelárie – moderný dizajn s množstvom praktických informácií.
Nové orientačné tabule na veži farského
kostola, ktoré popisujú panoramatické výhľady.
Vybrané tematické prehliadky organizované TIK budú obohatené o kráľovské kostýmy. Sprievodcovia budú v kostýme kráľa
a kráľovnej sprevádzať návštevníkov.
Novinkou tiež bude aj fotostena s motívom kráľovského páru, pri ktorej si môžu
návštevníci vyhotoviť nezabudnuteľnú fotografiu.
Obnovená expozícia vinárstva v Ľadovni.
Na podporu smart mobility plánuje mesto
Skalica osadiť nabíjacie stanice pre elektrobicykle v centre mesta a na rybníkoch.

Táto aktivita sa uskutoční za podpory Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie.
• Nové suveníry, tričká sprievodcov
a propagačné materiály k 650. výročiu povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto. Nové
ležadlá s logom mesta Skalica si
môžete vyskúšať na vybraných
podujatiach počas letnej sezóny.
Pokračujeme v obľúbených
formách prehliadok
V letnej turistickej sezóne 2022 sa
bude pokračovať v organizovaní
prehliadok mesta Skalica na konskom povoze s názvom „Kráľovský okruh
po Skalici“ sprevádzaný sprievodcom mesta Skalica. Pri prehliadke františkánskeho
kláštora si návštevníci môžu pozrieť prezentačné video o pečení pravého Skalického
trdelníka. Prostredníctvom Hravého sprievodcu a Mini hier môžu návštevníci zábavnou formou spoznať mesto Skalica s jeho zaujímavosťami. Pre návštevníkov TIK-u je
celoročne k dispozícii bezplatná wi-fi. Na
podporu smart riešení v oblasti cestovného
ruchu návštevníkom ponúkame mobilnú
aplikáciu Geohra, zabezpečujúcu prehliadku
vybranými pamiatkami mesta Skalica.
Informácie o podujatiach
Mesto Skalica v tomto roku oslavuje 650. výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto. Kultúrny život
bude obohatený o množstvo podujatí. Informácie
o plánovaných podujatiach
nájdete na vynovenom
webe www.tikskalica.sk.

-med-

Prečítate si
Oznamy
Cena tepla bude tento rok
v Skalici stabilná
Nabíjacie stanice pre
elektrobicykle už aj v Skalici
Mikádo navyšuje svoje
kapacity vďaka novým
priestorom
Fotokoláž – Krátko z mesta
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Deň Zeme sme si pripomenuli upratovaním
i výsadbou stromov
Naša Skalica je opäť o niečo čistejšia a krajšia vďaka opakovanému celomestskému upratovaniu, ktoré i v tomto roku
usporiadalo mesto Skalica v spolupráci so spoločnosťami
VEPOS SKALICA, s.r.o, SMM, s.r.o. a SiEko. Do čistenia sa
zapojilo niekoľko stoviek Skaličanov – materské, základné
a stredné školy, firmy, občianske združenia i jednotlivci. Pomôcť prišiel aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia JUDr. Michal Kiča. Na radnici potom s primátorkou mesta
Annou
Miernou
rokovali o možnostiach vytvorenia oddychovej zóny pre
obyvateľov Trávnikov v blízkosti Zlatníckeho potoka.
Touto cestou sa
chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa
akoukoľvek formou
rozhodli zapojiť do
celomestskej aktivity a prispeli tak
k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu
v meste.
-red-

Čítať neviem, ale značku už poznám! Som Ekohrdina
Triedenie bateriek spojilo skalické gymnázium a materskú školu. Traja kvartáni,
Aďka, Tomáš a Martin, si pod vedením
Mgr. Kojšovej pripravili vzdelávaciu
eko-aktivitu pre predškolákov MŠ pracovisko Hviezdoslavova v Skalici. Každý
gymnazista mal jedno stanovisko, pri
ktorom sa deti striedali v skupinkách.
Na plastovom sa s deťmi Martin rozprával o ekologickejších alternatívach
k plastovým veciam, ktoré bežne používame. Aďkine papierové stanovisko
bolo o recyklovanom papieri a o tom,
že papier treba používať z oboch strán.
O elektroodpade a baterkách sa na Tomášovom stanovisku deti dozvedeli, že
ide o nebezpečný odpad, ktorý treba tiež
správne vytriediť a tiež, že o naše elektrospotrebiče a zariadenia je dôležité sa
dobre starať, aby nám dlho slúžili. Deti
boli zhovorčivé a aktívne. Hoci väčšina
z nich ešte čítať nevie, značky, ktoré im
na úvod naši kvartáni ukázali a objasnili,
už budú vedieť „prečítať“ a veci a oba-

ly správne vytriediť.
Dokonca nám ukázali
svoje ručne vyrobené
„Baterkožrúty“. Študenti si touto aktivitou tiež mali možnosť potrénovať svoje
mäkké zručnosti ako
schopnosť viesť a organizovať, kreativitu
ale aj aktívne počúvanie. Určite to bola pre
nich nezabudnuteľná
a hodnotná skúsenosť.
Táto vzdelávacia aktivita bola súčasťou
Akčných dní skalického gymnázia, ktoré
robíme v rámci projektu Elektroodpad-Dopad. Projekt už piaty rok organizuje
občianske združenie Živica spolu s recyklačnou spoločnosťou SEWA a.s. Elektroodpad je celosvetový problém, o ktorom
treba robiť osvetu. Na gymnáziu sa hlavný cieľ projektu snažíme napĺňať najmä
rovesníckym vzdelávaním, ktoré sme

na našej škole uskutočnili online i prezenčne. Na škole ešte do konca mája formou súťaže prebieha zber elektrozariadení, bateriek a mobilov. MŠ pracovisko
Hviezdoslavova nám do zberu prispelo
značným množstvom vyzbieraných bateriek, preto sme sa im rozhodli takto
odvďačiť. Všetky ďalšie aktivity v projekte sú na webstránke nášho gymnázia.
Gymnázium F. V. Sasinka
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Oznamy

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica
Registrujte sa do súťaže „Do práce na bicykli 2022“
Jazdíte do práce na bicykli? Registrujte sa do ďalšieho ročníka celoslovenskej súťaže „Do práce na bicykli 2022“. Súťaž
je určená skupinkám zamestnancov z rovnakej firmy alebo
inštitúcie, ale zúčastniť sa môžu aj tímy študentov z rovnakej
školy. Súťažíte o mestské a elektrické bicykle a ďalšie zaujímavé ceny! Registrácia jednotlivcov a 2-4 členných tímov je
otvorená do 7. júna 2022 na www.dopracenabicykli.eu. Samotná súťaž bude prebiehať v termíne od 1. do 30. júna 2022,
kedy treba dochádzať do práce, resp. do školy na bicykli a zapisovať výsledky do registračného systému. Hoci je súťaž najmä o bicyklovaní, môžu sa do nej zapojiť aj dochádzajúci do práce či školy verejnou dopravou alebo pešo. Hlavným
cieľom národnej kampane je podporiť
rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy.

Podpora opatrovateľskej služby v meste Skalica
Od decembra 2021 realizuje mesto Skalica projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Skalica, ktorého cieľom je
skvalitnenie a udržanie poskytovania terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí a zabezpečenie zotrvania
občanov odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom
domácom prostredí za účelom zlepšenia ich kvality života. Realizácia tohto projektu umožní poskytovanie opatrovateľskej
služby v domácom prostredí, udržia sa existujúce miesta pre
opatrovateľky a skvalitní sa poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Skalica. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Nenávratný finančný príspevok pre Mesto Skalica predstavuje sumu
130 560,00 €. Realizácia projektu potrvá do novembra 2023.

Triedenie odpadu má naozaj význam
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu narástla
o vyše 5 %
V roku 2021 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Skalica dosiahla 50,33%, čo je proti roku 2020 (44,89 %)
nárast o vyše 5%. V praxi to znamená, že každý obyvateľ
Skalice vyprodukoval 487 kg komunálneho odpadu a z toho
vytriedil 246 kg odpadu (podrobnosti viď tabuľka). V roku 2020 občania vytriedili 232 kg odpadu t.j. nárast o 14 kg.
KOMUNÁLNE ODPADY 2021
Vyprodukovaný komunálny
odpad na obyvateľa za rok 2021
Vytriedené zložky
Biologicky rozložiteľný odpad
Plasty
Kovy
Papier
Sklo
Drevo
Kuchynský odpad
Elektroodpad
Nebezpečný odpad (batérie,
žiarivky, nebezpečné látky ...)
Ostatné (jedlé oleje, VKM ...)
Textil

Dokumenty úplného znenia záväzných častí Územného plánu mesta Skalica vrátane Zmien a doplnkov č. 6 schválených Uznesením MsZ
č. 26/2022 zo dňa 23. 2. 2022 nájdete na
webe mesta v sekcii rozvojové dokumenty: rozvojove-dokumenty/?kateg=86.

kg/obyvateľ
118,6
37,7
31,6
23,8
16,3
8,3
3,9
3,2
0,9
0,8
0,7

Spolu
Vytriedený komunálny odpad na
obyvateľa za rok 2021

246 kg

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu na
obyvateľa
rok 2021

246 kg

rok 2020

232 kg

rok 2019

222 kg

40,00%

Znenie Územného plánu mesta Skalica

487 kg

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

Zníženie zákonného poplatku za uloženie odpadov
na skládku
Úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu 50,33 % sa nám
podarilo znížiť zákonný poplatok za uloženie zmesového
a objemného odpadu z 18 €/t na 15 €/t uloženého odpadu na
skládku. Pri rovnakom predpokladanom množstve uloženia odpadu na skládku v tomto roku ušetríme cca 10 000 €.
I napriek tejto skutočnosti doplácame na odpadové hospodárstvo, nakoľko náklady sú vyššie ako príjmy.
Ing. Ján Špaček,
vedúci referátu ŽP a odpadového hospodárstva
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Dobrá správa: Cena tepla bude tento rok v Skalici stabilná
Na Slovensku v súčasnosti rezonuje téma nárastu cien energií. O tom, či sa zdražovanie dotkne aj Skaličanov, sa v rozhovore
dozviete od Ing. Miroslava Pajchla, riaditeľa Úseku výroby a distribúcie tepla Skupiny ENGIE, do ktorej patrí aj dlhoročný
dodávateľ tepla pre Skalicu – spoločnosť SKAL & CO.
Časť
slovenských
domácností
v súčasnosti zažíva skokový nárast cien
tepla, ktoré spôsobilo najmä výrazné
zdraženie zemného plynu. Dotkne sa
tento negatívny trend aj obyvateľov
Skalice?
Myslím, že Skaličanov poteším, keď poviem, že nedotkne. Našim odberateľom
v Skalici síce navyšujeme jednotkovú
cenu vo fixnej zložke, ale celkový náklad
zostáva v pôvodnej výške. Variabilná
zložka je dokonca o niečo nižšia. Cena
tepla teda zostáva porovnateľná s cenou
z minulých období. Zároveň sme správcom v rámci vyúčtovania nákladov za
rok 2021 vrátili 325 tisíc eur.
To sú dobré správy. Vďaka čomu sa
spoločnosti SKAL & CO podarilo stabilizovať cenu tepla?
Na výslednú cenu vplýva viacero faktorov. V prvom rade je to nákup komodity.
Zemný plyn sa nám podarilo zazmluvniť
v čase, keď boli ceny na burze ešte priaznivé. A to aj napriek tomu, že už boli
nastavené o trochu vyššie, v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím, kedy boli
ceny aj vplyvom pandémie na rekordne
nízkych úrovniach.
Do konečnej ceny plynu však vstupujú aj

ďalšie zložky, nielen jeho cena na burze.
SKAL & CO je členom Skupiny ENGIE
na Slovensku, ktorá nakupuje energiu
pre všetky svoje dcérske spoločnosti.
S ročným objemom nákupu zemného
plynu celej Skupiny na úrovní viac ako
30 miliónov m³ sa nám dlhodobo darí
dojednať nadštandardné podmienky
s našimi dodávateľmi.
Ďalším, nemenej dôležitým faktorom,
ktorý vplýva na konečnú cenu tepla, sú
investície do obnovy tepelného hospodárstva, ktoré nám pomáhajú zvyšovať
účinnosť zariadení a zefektívňujú prevádzku celého systému.
O akých investíciách konkrétne hovoríme?
SKAL & CO, ktorá pôsobí v Skalici od
roku 1994, preinvestovala počas tohto obdobia do obnovy infraštruktúry
a modernizácie zariadení tepelného hospodárstva celkovo viac ako 6,5 miliónov
eur.
V minulom roku sa nám podarilo zrekonštruovať kotolňu Trávniky, pričom
celková hodnota modernizácie bola
takmer 250 tisíc eur. V tomto roku plánujeme pripojiť k centrálnemu zásobovaniu teplom (CZT) v Skalici bytové

domy Lúčky. Predpokladaná hodnota
investície je 200 tisíc eur.
V súčasnosti mnohé spoločnosti
v rámci spoločenskej zodpovednosti
podporujú projekty, ktoré nie sú priamo spojené s ich podnikaním. Je to aj
váš prípad?
Áno, je. Dlhodobo podporujeme projekty a komunity v lokalitách, v ktorých
prevádzkujeme tepelné hospodárstva.
Tento rok sme sa zapojili do projektu
„Sadíme budúcnosť“, ktorý organizuje
mestský úrad pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné
kráľovské mesto. Zámerom dobrovoľnej
akcie je vysadiť symbolických 650 stromov a prispieť tak k zlepšeniu životného
prostredia v meste. Kolegovia zo spoločnosti SKAL & CO, spolu so žiakmi
a pedagógmi zo ZŠ Strážnická, vysadili
v apríli ovocné stromy v areáli školy. Teší
nás, že sme mali možnosť podporiť tento prospešný projekt a zároveň do jeho
realizácie zapojiť našich zamestnancov
a žiakov, ktorí tak mohli osobne prispieť
k skrášleniu a zlepšeniu životného prostredia v meste, v ktorom žijú.
Katarína Frčová, ENGIE services a.s.

Nabíjačky pre elektrobicykle na námestí a rybníkoch
V Skalici pribudla nová nabíjacia stanica
pre elektrobicykle umiestnená priamo
v centre mesta Skalica, na Námestí slobody pred Gymnáziom F. V. Sasinka. Je
určená pre cyklistickú verejnosť v meste
ako aj pre návštevníkov mesta. Nabíjacie
káble k tejto elektrostanici sú na vyžiadanie v Turistickej informačnej kancelárii
– Dom kultúry. Pred začiatkom letných
prázdnin pribudne aj druhá elektrostanica, a to pri atraktívnom turistickom cieli
– Skalických rybníkoch. Táto aktivita sa
uskutočňuje z podpory Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie. Sieť elektrostaníc na Záhorí prispieva ku skvalitneniu služieb v oblasti cestovného ruchu,
k rozvoju cykloturistickej infraštruktúry,
a tým k ekologizácii dopravy.
-med-

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle pred Gymnáziom F. V. Sasinka Skalica

MÁJ 2022 /

5

Mikádo navyšuje svoje kapacity vďaka novým priestorom

V občianskom združení Mikádo poskytujeme sociálne služby ambulantnou formou pre klientov so zdravotným znevýhodnením od roku 2016. V tomto roku
sa plánujeme presťahovať do novovybudovaného Centra sociálnych služieb
Mikádo. Tieto priestory nám umožnia
prijať nových klientov. Nová budova je
skolaudovaná a v súčasnej dobe riešime interiérové vybavenie s cieľom presťahovať sa do objektu začiatkom júna
tohto roka. Kapacita sa výrazne zvýši.
V nových priestoroch budeme môcť poskytovať sociálne služby ambulantnou
formou – denný pobyt od 7:00 do16:00
pre 20 klientov a pre 9 klientov týžden-

nou pobytovou formou. Pôvodný objekt bude slúžiť na
rozšírenie činnosti
Chránenej
dielne
Mikádo. Počas dňa
sa venujeme tvorivým, ale aj pohybovým
aktivitám
a ku každému klientovi pristupujeme
individálne podľa
vopred dohodnutých individuálnych
plánov. Máme dlhodobé skúsenosti
s rôznymi druhmi terapií. Pravidelne
sa venujeme aktivitám s prvkami arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, canisterapie a fyzioterapie. Pripravujeme

pre klientov pestrý program v rodinnej
atmosfére. Tiež organizujeme výlety
a podujatia v spolupráci s Chránenou
dielňou Mikádo. Máme pravidelné
a úzke kontakty s rodinnými príslušníkmi klientov a silnú komunitu lokálnych
podporovateľov a dobrovoľníkov. Registrácia klientov je len predbežná a nie je
záväzná. Po registrácii ponúkame každému záujemcovi osobné stretnutie
a prehliadku Centra sociálnych služieb
Mikádo. V prípade záujmu o registráciu a rezerváciu voľného miesta v Mikáde nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle +421 904 400 270, e-mailom:
martinusikova@mikado-skalica.sk alebo osobne na adrese Marešova 1, Skalica.
PhDr. Terézia Martinusíková,
OZ Mikádo

pripravilo vo svojich priestoroch uvedenie
knihy, debutu Milice Lustigovej-Bunčákovej „Moja jesenná cesta do Compostely“.
Knihu by bolo možné pomenovať ako sil-

beniu poznatkov o tomto regióne. Vo vydávaní zborníka, zostaveného z výsledkov
historického výskumu na Záhorí, pokračuje múzeum už viac než 50 rokov. K vydaniu tohto posledného zborníka prispela
situácia, kedy protipandemické opatrenia
nedovoľovali organizovať kontaktné podujatia s účasťou verejnosti. Pracovníci
múzea aj ďalších pamäťových a vzdelávacích organizácií, pôsobiacich a zameriavajúcich sa na región Záhoria, mali možnosť
viac sa sústrediť na štúdium a vedecko-výskumnú prácu. Výsledkom je ponuka
pestrej palety štúdií, v ktorých sa venujú
histórii od obdobia Veľkej Moravy, cez
stredovek, až po obdobie prvej republiky.
Téma niekoľkých štúdií sa dotýka priamo
života v minulosti v centre Záhoria v Skalici, ktorá si v tomto roku bude pripomínať
650 rokov od udelenia práv Slobodného
kráľovského mesta uhorským panovníkom Ľudovítom I. Veľkým, ďalšie práce sa
zameriavajú na iné sídla a oblasti Záhoria.
Miroslav Minďáš, CVČ
Záhorské múzeum v Skalici

Edičné aktivity
Centrum voľného času v Skalici v tomto
roku pripravilo už dve publikácie:
Skalica krížom-krážom, zábavno-náučná knižôčka pre školákov, ktorá hovorí
o minulosti i prítomnosti, o pamiatkach,
o športe i kultúre, o našom jazyku i kroji.
Súčasťou je povesť, pesnička, maľovanky
a veľa hádaniek.
Katalóg výtvarných, fotografických
a literárnych prác Farby jesene II.
Pri prvom ročníku súťaže Farby jesene boli
všetky práce vystavené v mestskej knižnici. Deti si zaslúžia, aby ich tvorivosť mohli
obdivovať iní. V tomto roku však prišlo
podstatne viac prác (do knižnice by sa zďaleka nezmestili), ale zároveň nebolo možné
v knižnici výstavu inštalovať. Preto sa CVČ
rozhodlo pripraviť výber prác a vytvoriť
katalóg. Takouto formou sa chceli deťom
odvďačiť a umožniť obdivovať ich práce
všetkým, ktorí sa ku katalógu dostanú.
Milica Bunčáková – Moja jesenná cesta do Compostely
Záhorské múzeum v Skalici, mesto Skalica a TJ SOKOL Skalica spolu s autorkou

ný príbeh silnej ženy; francúzskou trasou
sama v októbri 2018 prekonala 790 km do
Santiaga de Compostela, z toho 600 kilometrov pešo. Knihu vydala autorka vlastným nákladom a ilustrovaná je výberom
z fotografií, ktoré vyhotovila počas cesty.
Zborník Záhorského múzea v Skalici 9
Záhorské múzeum v Skalici vydalo zborník s poradovým číslom 9, ktorý ponúka
kvalitnú ponuku odborných štúdií k prehĺ-
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Spomienkovým podujatím sme si pripomenuli 77. výročie oslobodenia
Skalice od fašizmu

Slávnostné prijatie prvej občianky Skalice 2022 – Alica sa narodila
dňa 5. 1. 2022 do rodiny Hrebíčkovcov ako prvorodené dieťatko

Otvorenie triedy v MŠ Skalica pre ukrajinské deti. Vybavenie triedy a učebné pomôcky zabezpečilo mesto v spolupráci s miestnymi sponzormi

Slávnostné prijatie Prof. Evy Fordinálovej, nositeľky viacerých ocenení,
ktorá sa koncom roku 2021 dožila významného životného jubilea

Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej
práce sa uskutočnilo
pravidelné slávnostné
prijatie sociálnych pracovníkov. Do Pamätnej
knihy mesta Skalica
sa zapísali Monika
Rypáková (Domov
sociálnych služieb
MIKÁDO), Alica Filová
(ÚPSVR Senica – pracovisko Skalica), Mária
Mazúrová (Centrum pre
deti a rodiny Skalica),
Alena Stehlíková
(Fakultná nemocnica
AGEL Skalica a.s.), Michaela Studeničová a Anna Kamačajová (Zariadenie pre seniorov Skalica), Elena Macháčková (JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov), Štefan Pikulík (Zariadenie sociálnych
služieb Zelený dom Skalica), Jana Bederková (Mesto Skalica) a Monika Hladká (Štíbor – Mestské
centrum sociálnych služieb, n.o. Skalica)

Slávnostné prijatie
pedagógov pri
príležitosti Dňa učiteľov
a ich významného
životného jubilea –
Edita Filipová (na obr.;
Gymnázium F. V.
Sasinka Skalica),
Zuzana Ujváryová
a Dana Krištofíková
(Materská škola
Skalica), Ladislav
Lenárt (Spojená
škola Skalica), Jana
Ácsová (ZŠ Vajanského
Skalica), Alexander
Pokovič (SSOŠ VIA
HUMANA Skalica)

Tím HK iClinic Skalica skončil sezónu TIPOS
Slovenskej hokejovej ligy 2021/2022
s bronzovými medailami. Skalica bola
najofenzívnejším tímom a jej presilové hry patrili
k najúspešnejším v lige. Najproduktívnejším
hráčom tímu a zároveň celej TIPOS Slovenskej
hokejovej ligy sa po základnej časti stal Daniel
Štumpf. Ten vsietil 33 gólov a pripísal si 39
asistencií.
(zdroj: HK Skalica)
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do 27.5.2022
10:00 - 17:00 hod.
Mesto Skalica

01.05.2022
10:00 - 20:00 hod.
Prvá plavebná s.r.o.,
Mesto Skalica

01.05.2022
11:00 - 20:00 hod.
M4 Slovakia

01.05.2022
18:00 - 20:00 hod.
IKCM Dvere o.z.

04.05.2022
18:00 - 19:30 hod.
Hodáňová Dominika

07.05.2022
09:30 - 17:00 hod.
MFK SKALICA U15

10.05.2022
09:00 - 13:00 hod.
TTSK - odbor školstva,
Mesto Skalica

Zrkadlo duše

Galéria u františkánov

Výstava obrazov tvorených technikou pouring výtvarníčky
Jany "Večernice" Medňanskej. Výstava potrvá do 27.05.2022.

vstup voľný

Otvorenie plavebnej sezóny - Prístav Skalica

prístav Skalica
Baťov kanál

Slávnostné otvorenie plavebnej sezóny v Prístave Skalica na Baťovom kanále.
Tešiť sa môžete na kultúrny program, prvomájové trhy a animácie pre deti.

vstup voľný

Slovak Food Truck Fest

Námestie slobody

Najväčší food festival EÚ svojho druhu s kvalitným jedlom gastronomických špecialít zo
Slovenska, aj zo sveta a k tomu zaujímavý hudovný program naozaj pre všetkých!

vstup voľný

Isama Zing & stroon

Jezuitský kostol

Koncert experimentálnej elektronickej hudby.

10 €

Od Vivaldiho k Verdimu

Koncertná sála
františkánskeho kláštora

Operné, piesňové a koncertné diela známych skladateľov z obdobia baroka,
klasicizmu a romantizmu v podaní mladých umelcov.

vstupné dobrovoľné

Memoriál Denisa Urbánka 2022

MFK SKALICA
hlavné ihrisko

Futbalový turnaj na pamiatku Denisa Urbánka.
Družstvá U15 : MFK Skalica, 1. FC Slovácko, FC Spartak Trnava, Karlová Ves Bratislava.

vstup voľný

Slávik Slovenska
2022
Prehľad
podujatí
MÁJ 2022 - strana 2

Okresné kolo 30. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže
v interpretácii ľudovej piesne.

Koncertná sála
františkánskeho kláštora

vstup voľný

Františkánska záhrada
21.05.2022
Trdlofest
Informácie o bezplatnom
uverejňovaní podujatí poskytuje
Turistická informačná kancelária mesta Skalica (tel.č.: +421 34 664 53 41, +421 915 723 216).
10:00
- 22:00
hod.
Všetky
informácie
sú tiež Festival
uverejňované
nafolklóru,
www.tikskalica.sk
a vonálady.
vysielaní Záhoráckeho
rádia,
tradičnej hudby,
trdelníka, vína a dobrej
dospelí 8 €, seniori
a ZŤP 5 €,
deti do 18 rokov
2€
Vystúpia:
FS
Skaličan,
FS
Gymnik
a
Kandráčovci.
FB TIK
Skalica
Turistická
informačná
kancelária,
FB
Tik
Skalica,
FB
Mesto
Skalica
oficiálna
stránka.
Mesto Skalica

21.05.2022
10:00 - 18:00 hod.

Deň otvorených dverí v Záhorskom múzeu

Záhorské múzeum

7
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21.05.2022
10:00 - 22:00 hod.

Prehľad podujatí
MÁJ 2022 - strana 2
Prehľad
podujatí
Trdlofest
MÁJ 2022 - strana 2

Františkánska záhrada

Mesto Skalica

Festival tradičnej hudby, folklóru, trdelníka, vína a dobrej nálady.
Vystúpia: FS Skaličan, FS Gymnik a Kandráčovci.

dospelí 8 €, seniori a ZŤP 5 €,
deti do 18 rokov 2 €

21.05.2022

Deň otvorených dverí
v Záhorskom múzeu
Trdlofest

Záhorské múzeum
Františkánska
záhrada

TTSK - Záhorské
Mestomúzeum
Skalica Skalica

Festival
tradičnej
hudby,
folklóru, trdelníka,
vína aadobrej
nálady.
DOD pri
príležitosti
Medzinárodného
dňa múzeí
Trdlofestu.
Vystúpia: FS Skaličan, FS Gymnik a Kandráčovci.

dospelí 8vstup
€, seniori
voľnýa ZŤP 5 €,
deti do 18 rokov 2 €

21.05.2022

Tanečná
párty
STAGE
Deň otvorených
dverí
v Záhorskom
múzeu

Orlovňa
Záhorské
múzeum

NANCY, Medzinárodného
HOLD, DOUBLE L,dňa
MIQUEL,
DOD priDj´s
príležitosti
múzeí aARTI.
Trdlofestu.

10voľný
€
vstup

23.04.2022
21.05.2022

Zahráte mi
manžela?
Tanečná
párty
STAGE

Dom
kultúry
Orlovňa

19:00
hod.hod.
20:00
- 04:00

V Anglicku populárny autor Donald Churchill má vždy vo svojich dielach jediný cieľ, pobaviť
NANCY,
HOLD,
DOUBLE
MIQUEL,ľúbostného
ARTI.
a rozosmiať diváka.Dj´s
V tejto
komédii
rozvíja
situáciuL,klasického
trojuholníka.

predpredaj 17 €
10 € 21 €
na mieste

Jamiah
Rogers
(Chicago)
Zahráte
miBand
manžela?

Reštaurácia
Srdiečko
Dom kultúry

V Anglicku populárny autor Donald
Churchill
má vždy
vo svojich dielach jediný cieľ, pobaviť
Koncert
Hudba
v Meste.
a rozosmiať diváka. V tejto komédii rozvíja situáciu klasického ľúbostného trojuholníka.

predpredaj
17 €
vstup voľný
na mieste 21 €

Zahájenie
Kamennej
búde
Jamiah sezóny
Rogers na
Band
(Chicago)

Kamenná búda
Reštaurácia
Srdiečko
Zlatnícka dolina

Opekanie,Koncert
grilovanie,
hudba
a dobrá nálada.
Hudba
v Meste.

vstup voľný
voľný
vstup

Dosezóny
búdy nanaHurbánka
Zahájenie
Kamennej búde

Kamenná
búda
extravilán
mesta
Skalica
Zlatnícka dolina

Návšteva otvorených
búd spojených
s oslavou
Urbana,
patróna vinohradníkov.
Opekanie,
grilovanie,
hudbasv.
a dobrá
nálada.

30voľný
€
vstup

Marián
70 + 5
Do
búdy Varga
na Hurbánka

Jezuitský
kostol
extravilán
mesta
Skalica

Spomienkový koncert na Mariána Vargu. Vystúpia: Táňa Pauhofová - recitácia,
Návšteva
búd spojených
s oslavou
sv. Urbana,
vinohradníkov.
Evaotvorených
Šušková - spev,
Jakub Kudláč
- klávesy
a Andrejpatróna
Gál - violončelo.

Mestská knižnica 12 €
30 € 14,90 €
Ticketportal

10:00
10:00 -- 18:00
22:00 hod.
hod.

20:00
10:00 -- 04:00
18:00 hod.
hod.
IKCM Dvere
o.z. Skalica
TTSK - Záhorské
múzeum

EXCLUSIVE
EU, s.r.o.
IKCMAGENCY
Dvere o.z.

26.05.2022
23.04.2022
19:00
- 21:00
19:00
hod.hod.
EXCLUSIVESrdiečko
AGENCY EU, s.r.o.

28.05.2022
26.05.2022
od 10:00
hod.
19:00
- 21:00
hod.
Klub Srdiečko
turistov Holíč

28.05.2022
10:00
- 20:00
hod.
od 10:00
hod.
OZKlub
Vínna
cesta Záhorie
turistov
Holíč

28.05.2022
19:00 hod.
10:00 - 20:00 hod.

MOSTY neinvestičný fond,
OZ Vínna
cesta
Záhorie
Mesto
Skalica

Informácie o bezplatnom uverejňovaní podujatí poskytuje
kostol
28.05.2022
Marián
Varga
70 ++421
5 34 664 53 41, +421 915Jezuitský
Turistická informačná kancelária mesta
Skalica
(tel.č.:
723 216).
Všetky
informácie sú tiež uverejňované na www.tikskalica.sk a vo vysielaní Záhoráckeho rádia,
19:00 hod.
Spomienkový
koncert na
Mariána Vargu.FB
Vystúpia:
Táňa Pauhofová
- recitácia,
Mestská knižnica
12 €
FB
TIK
Skalica
- Turistická
informačná
kancelária,
Tik Skalica,
FB Mesto
Skalica - oficiálna
stránka.
MOSTY neinvestičný fond,
Mesto Skalica

Eva Šušková - spev, Jakub Kudláč - klávesy a Andrej Gál - violončelo.

Ticketportal 14,90 €

Informácie
o bezplatnom
uverejňovaní
– MÁJ 5/2022,
informačný
mesačník mesta
Skalica. Ročníkpodujatí
27. Vydávaposkytuje
mestský úrad Skalica, Námestie slobody
10, 909Turistická
01 Skalica, IČO
00309982. kancelária
Distribúciu zabezpečuje
Slovenská
pošta,
a.s. bezplatne
do 41,
všetkých
domácností
meste Skaliinformačná
mesta Skalica
(tel.č.:
+421
34 664 53
+421
915 723v216).
ca. Redakčná
rada:
Mgr. Sára Surová,
Adrián
Hertl, Bc. Andrea
Orbanová, Ing. Renáta a
Medňanská,
JanaZáhoráckeho
Koutná. Redakcia
si vyhradzuVšetky
informácie
sú tiež
uverejňované
na www.tikskalica.sk
vo vysielaní
rádia,
je príspevky
redakčne
upraviť alebo
uverejniť. kancelária,
ZodpovednosťFB
za obsah
zverejnených
písomných
alebo-fotografických
materiálov
FB TIK skrátiť
Skalica
- Turistická
informačná
Tik Skalica,
FB Mesto
Skalica
oficiálna stránka.
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