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Tento mesiac 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.

Septembrové dni zaviali do Skalice významné podujatia
Počas mesiaca september 2022 sa do Skalice po dvoch rokoch prestávky vrátili tradičné jarmoky spojené s udeľovaním
ocenení a naše mesto sa v jeden deň stalo mostom do kultúry Európy.

Otvárací ceremoniál
DEKD 2022
Skalica sa 2. septembra stala hosťujúcim mestom
slávnostného otvorenia DEKD 2022, ktorých
hlavnou tohtoročnou témou bola „Udržateľnosť
v pamiatkach“. Z nášho kráľovského mesta sa tak
Slovensko symbolicky prepojilo s 50-timi štátmi
Európy, ktoré sú signatármi Európskeho kultúrneho dohovoru. Pri tejto príležitosti boli zdarma otvorené mestské pamiatky a viaceré verejné
budovy vrátane štátneho archívu a Záhorského
múzea. Deň začal vedeckou konferenciou „Mesto a kultúrne dedičstvo“ v priestoroch radnice.
pokračovanie na strane 2

Skalické dni 2022 a Slávnostné zasadnutie MsZ s udeľovaním
ocenení za roky 2021 a 2022
V dňoch 16. až 18. septembra sa po
dvojročnej pauze uskutočnilo najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatie v našom meste. Počas jubilejného

30. ročníka Skalických dní ste si mohli
vychutnať program pre všetky vekové
kategórie. Týmto podujatím si mesto
pripomenulo 650. výročie povýšenia

Skalice na slobodné kráľovské mesto
a zároveň ním vyvrcholila letná turistická sezóna. Piatkový podvečer, ktorý
bol úvodom Skalických dní, patril odovzdávaniu ocenení Cena mesta Skalica,
Cena primátorky mesta Skalica a Čestné
občianstvo mesta Skalica významným
osobnostiam a kolektívom Skalice, ktoré
si zaslúžia prejav uznania. V priestoroch
jezuitského kostola boli udelené ocenenia za roky 2021 a 2022.
pokračovanie na strane 2

Prečítate si
Oznamy – Voľby 2022
Skalický vinohrad uspel
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Začal sa nový školský rok.
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Otvárací ceremoniál DEKD 2022
dokončenie zo strany 1
V meste sa konal farmársky jarmok a pre najmenších
bol pripravený detský kútik s dobovými hrami. Vystúpil
súbor historického tanca Reminiscencie, ukážky historického šermu v podaní súboru Hector, predstavila sa
spevácka skupina Spjevule ze Skalice a dychová hudba
Skaličané. Na pódiu sa ku Skaličanom a ostatným hosťom
pri tejto príležitosti prihovorila aj ministerka kultúry SR
Natália Milanová.

Skalické dni 2022 a Slávnostné zasadnutie MsZ s udeľovaním ocenení za roky 2021 a 2022
dokončenie zo strany 1
Ocenenými za rok 2021 boli:
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA SKALICA
Ing. Michal Srholec
CENA MESTA SKALICA
MUDr. Juraj Čunderlík, MUDr. Milada
Dragúnová, Mgr. Vladimír Šenk, Jana
Mišová, Miroslava Rokoszová, Pavel Kukliš
CENA PRIMÁTORKY MESTA SKALICA
Dámsky klub Harmónia, Riaditelia skalických firiem: Ing. Tatiana Bundalová,
Ing. Miroslav Janota, Ing. Richard Kohút, Ing. Peter Kuba a Ing. Peter Wolf,
Ing. Želmíra Macháčková
OCENENIE
kolektív pracovníkov a žiakov Strednej
zdravotníckej školy Skalica pod vedením
Mgr. Ľudmily Bábikovej
Ocenenými za rok 2022 boli:
CENA MESTA SKALICA
Marek Gula, Pavel Trubáčik, FS Skaličan
Seniori pri ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici,
CENA PRIMÁTORKY MESTA SKALICA
Ing. Jiří Hlavsa, Ing. Petr Vlach in me-

moriam, Oľga Novomestská
OCENENIE – skalickí kňazi
Mons. Róbert Urland, Mgr. Peter Krajčík, Mgr. Marek Budaj, Mgr. Filip Majdán, ThDr. Peter Švehla
Poďakovanie partnerom a sponzorom
podujatia Skalické dni
Mesto Skalica ďakuje za podporu Skalických dní partnerom podujatia, medzi ktorých patrí aj spoločnosť Schaeffler Skalica. Vďaka ich príspevku bolo

možné priniesť koncert speváčky Zuzany Smatanovej. Počas Skalických dní
2022 bola v sobotu 17. 9. 2022 vo Františkánskej záhrade zriadená detská zóna.
Projekt, zameraný na zorganizovanie
detskej zóny, bol realizovaný s finančnou
podporou Trnavského samosprávneho
kraja prostredníctvom Fondu na rozvoj Trnavského kraja s výškou dotácie
18 000 eur.
-red-

Z piateho rokovania Mestského zastupiteľstva v Skalici
Dňa 7. septembra 2022 sa uskutočnilo piate a zároveň posledné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta Skalica
v tomto volebnom období, v roku 2022.
Prítomných bolo 15 poslancov. Primátorka mesta Anna Mierna sa v úvode
poďakovala všetkým, ktorí pomáhali
a pracovali v náročnom období, ktoré
počas štyroch rokov zažívali – pandémia, vojna, výpadky príjmov, kalamita, veľké projekty a všetky služby, ktoré
poskytovalo mesto a museli pripraviť
jednotlivci a tímy na mestskom úrade

a v organizáciách. Zároveň poďakovala
poslankyniam a poslancom mestského
zastupiteľstva za to, že dokázali nájsť
spoločnú cestu a priestor pre vzájomnú
spoluprácu. Počas rokovania boli prijaté
2 nariadenia a 12 uznesení. Len jedno
uznesenie nebolo prijaté.
Medzi prijaté nariadenia patrili: VZN
mesta Skalica č. .../2022 o verejnom
poriadku na území mesta Skalica a VZN
mesta Skalica č..../2022, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných
bytov v meste Skalica. Medzi prijatý-

mi uzneseniami boli napríklad Zmena
rozpočtu mesta Skalica za rok 2022 č. 4
rozpočtovým opatrením MsZ č. 4/2022,
predaj a vysporiadanie pozemkov, výročné správy spoločností VEPOS, s. r. o.
a Ryboprodukt, s. r. o. za rok 2021, Informácia o realizácii schváleného zámeru
na výsadbu vinohradu formou reštrukturalizácie v lokalite Novosady Dolné,
Skalica, monitorovacie správy a iné.
Podrobnejšie informácie nájdete na
webovej stránke mesta.
-red-
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Voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 29.
októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod., sú prvý raz spojené s voľbami do VÚC. Na Slovensku sa v mestách a obciach bude voliť predseda samosprávneho kraja, poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja, primátori/starostovia miest
a obcí a poslanci mestských zastupiteľstiev. Okrem spomínanej
novinky v podobe spojených volieb budú Skaličania prvýkrát
voliť poslancov v dvoch volebných obvodoch. Vo volebnom
obvode číslo 1 bude zvolených 9 poslancov a vo volebnom obvode číslo 2 bude zvolených 10 poslancov. Volebné miestnosti
sa otvoria o 7 hodine ráno a voliť bude možné len do 20. hodiny (nie do 22. hodiny, ako tomu bývalo v predchádzajúcich
voľbách). Zvolený primátor mesta Skalica a zvolení poslanci
mestského zastupiteľstva zložia sľub a ujmú sa svojich mandátov najneskôr 30 dní od dňa konania volieb na ustanovujúcom
zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Informácie o spôsobe hlasovania
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom
volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo
volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho
kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do
zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby
predsedu samosprávneho kraja.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových

čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič
zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do
mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora
mesta.
Upozornenie:
Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.
Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Oznamy
Obyvateľka Skalice oslávila jubileum 100 rokov

Otvorenie nových priestorov Mikáda

Pani Jozefína Baničová z Jesénie Skalica sa dožila v septembri významného a vzácneho jubilea 100 rokov. So želaním
pevného zdravia, lásky, optimizmu a neutíchajúcej energie
sa ku gratulantom pripája aj mesto Skalica.

Občianske združenie Mikádo otvorilo nové bezbariérové priestory centra sociálnych služieb v meste Skalica. V nich bolo vytvorených deväť miest pre poskytovanie sociálnych služieb pobytovou formou. Mesto Skalica želá spokojných klientov a zamestnancov v Mikáde.

Výzva– Budúcnosť sadíme aj počas jesene
Jeseň je vhodným obdobím na výsadbu stromov, a preto by
mesto rado pripomenulo firmám a občanom mesta Skalica
stále prebiehajúcu aktivitu výsadby stromov k 650. výročiu slobodného kráľovského mesta Skalica. Túto jeseň využijeme na
doplnenie stromov na verejných priestranstvách mesta ako aj
dotvorením obytných zón. Stále uvítame Váš záujem zapojiť sa
do projektu, či už formou finančného príspevku na transparentný účet mesta Skalica SK73 0900 0000 0051 8957 2506 alebo
pomocou pri sadení do konca novembra 2022. V prípade výsadby stromčeka na Vašom pozemku nás prosím informujte na
mailovej adrese stromy@stromy.sk., aby sme túto aktivitu mohli
zaznamenať. Za iniciatívu a pomoc vopred ďakujeme.

4 / OKTÓBER 2022
Investičná výstavba v roku 2022
Rok 2022 možno považovať z pohľadu investičnej výstavby
pre mesto Skalica úspešný.
Do konca septembra bolo ukončených viacero investícií, najmä:
rekonštrukcia MŠ pracovisko ul. Clementisa – zelené strechy na troch pavilónoch a vsakovacie objekty na zachytávanie
dažďovej vody. (252 000 €)
rekonštrukcia strechy nad hlavnou sálou Domu kultúry –
výmena starej oceľovej krytiny za krytinu z medeného plechu
(72 000 €)

výstavba detského inkluzívneho ihriska na sídlisku Trávniky (100 000 €)
rekonštrukcia MŠ pracovisko ul. Hurbanova – opravy a výmaľba interiéru, (22 000 €) rekonštrukcia oplotenia, chodníkov
a lavičiek v areáli MŠ (70 000 €)
rekonštrukcia kotolne MŠ pracovisko Pod kalváriou (17 000
€)
rekonštrukcia detského ihriska na ul. Clementisova – TORNÁDO – výmena dopadových plôch na ihrisku (38 000 €)

rekonštrukcia fasády a strechy objektu Škarniclovskej tlačiarne v rámci projektu Zachovanie kultúrneho dedičstva
prihraničnej oblasti s ČR (14 300 €)
V realizácii sú ďalšie významné investície:
regenerácia vnútrobloku na ul. Športová , ktorá zahŕňa –
rekonštrukciu chodníkov, výstavbu nových ihrísk a oddychových plôch, revitalizáciu zelených plôch – výsadbu stromov
a kvetinových záhonov (945 000€).
vodozádržné opatrenia ul. Hviezdoslavova, SNP – vybúranie starých betónových plôch a parkovísk, nahradenie zatrávňovcou dlažbou, revitalizácia zelene a výsadba stromov.
(315 000 €)

rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou trávou na letnom štadióne – výmena umelého trávnika (264 900 €)
rekonštrukcia chodníkov na ul. Clementisa – vybúranie starých povrchov chodníkov, realizácia nových povrchov chodníkov (250 000€)

výstavba nových zastrešených oplotení pre kontajnery na
komunálny odpad (75 000 €)
rekonštrukcia a obnova učební na ZŠ Strážnická – stavebné
úpravy a vybavenie odborných učební (189 000 €)
Cyklotrasa – Holíč – Skalica – Priemyselná zóna – vybudovanie dochádzkovej cyklotrasy do zamestnania v spolupráci so
združením CykloEko (828 000 €)
Pripravujeme a do konca roka budú realizované ďalšie investície :
rekonštrukcia časti komunikácií na ul. Predmestie a na ul.
Nad predmestím (300 000 €)
výstavba detského ihriska na ul. Karvašova (30 000 €)
vybudovanie nového osvetleného priechodu pre chodcov
na ul. Pod kalváriou a dobudovanie bezpečnostných prvkov
a úprav na niektorých ďalších frekventovaných bpriechodoch
v meste (30 000 €)
V rámci projektovej prípravy sú pripravené projekty, napr.:
Dostavba a rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli, projekt novej viacúčelovej športovej haly, projekty revitalizácie
ďalších sídlisk – vnútroblokov ul. Mallého, a L.Svobodu, projekt Zelená strecha a vodozádržné opatrenia na ZŠ Vajanského,
projekt Zateplenie Hasičskej zbrojnice, projekt Rozhľadňa na
Čupoch. V realizácii je projekt rekonštrukcie vzduchotechniky
na ZŠ Vajanského, projekt Rekonštrukcie športovej ubytovne
pri zimnom štadióne, projekt cyklotrasy Skalica – Sudoměřice
a ďalšie projekty.
Mesto Skalica je tak dobre pripravené na budúce obdobie
aj z hľadiska možnosti čerpania finančných prostriedkov
z Fondu obnovy aj ostatných Eurofondových výziev.
Ing. Jozef Hlavatý,
vedúci oddelenia strategického rozvoja, výstavby a ŽP
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Koše na psie exkrementy sú na 10 lokalitách v meste
Na desiatich miestach v Skalici boli umiestnené koše na psie exkrementy, ktoré boli financované z Neinvestičnému fondu mesta Skalica. Financie, celú minimálnu mzdu, počas výkonu funkcie poslanca NR darovala mestu Skalica primátorka Anna Mierna. S narastajúcim počtom psov, žijúcich najmä v bytových domoch, narastá aj celkové množstvo a koncentrácia psích výkalov na verejných
priestranstvách. Majitelia psov by si mali uvedomiť, že ich pes sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti sú povinní
urobiť to za neho. Koše sú vyhotovené v zelenej farbe z odolného
polyetylénu a sú označené nálepkou s grafikou psa. V prednej časti
sa nachádza sklopná klapka, ktorá uzatvára vhadzovací otvor a slúži
na izolovanie prípadného zápachu šíriaceho sa z odpadkového koša.
V meste Skalica sa nachádza 10 lokalít, kde sú umiestnené koše na
psie exkrementy:
Mallého 29; Karvašova 12; Lúčky 14; Dr. Clementisa 40; L. Svobodu 26; Tehelňa 6; Nad Hájkom; SNP pri trafostanici; Záhradná 1;
Pelíškova 28.
Odvoz a likvidácia odpadových vriec s exkrementami od psov, dopĺňanie nových odpadových vriec do nádob a dopĺňanie vreciek na
psie exkrementy do zásobníkov sa bude uskutočňovať 1x týždenne.
Ing. Ján Špaček, referent odpadového hospodárstva

Skalický vinohrad uspel v nezávislej kontrole
Ambícia vybudovať v Skalici mestských
vinohrad má už niekoľko desiatok rokov.
Už v období primátora Srholca sa začali
robiť prvé kroky k sceľovaniu pozemkov
v lokalite Novosady Dolné. Predchádzajúce mestské zastupiteľstvo zaviazalo na
konci svojho volebného obdobia predchádzajúce vedenie mesta k začatiu budovania mestského vinohradu. Hlavná
časť práce tak pribudla na súčasné vedenie mesta a Správy mestského majetku.
Ako vedenie Správy mestského majetku
sme zabezpečili nákup sadeníc rôznych
odrôd vína, ktoré sú na Slovensku žiadané. Konkrétne sa v našom vinohrade nachádzajú odrody Irsai Oliver, Rulandské
šedé, Chardonnay, Devín, Mília, Muškát
moravský, Pálava, Sauvignon, Veltlínske
zelené, Dunaj, Frankovka modrá, Hron,
Modrý Portugal, Svätovavrinecké a Váh.

Celkovo približne 104 000 kusov viniča
na 21 hektároch plochy.
Od začiatku bolo našim zámerom získať
na takýto veľký projekt financie z Európskej únie. Aby sme uspeli, potrebovali
sme dosiahnuť ujateľnosť sadeníc aspoň

na úrovni 80%. Nezávislým orgánom,
ktorý to prišiel posúdiť, bola Pôdohospodárska platobná agentúra. Z jej
zistení vyplýva, že ujateľnosť skalického vinohradu presahuje 92%, čo je

mimoriadne veľký úspech. S takýmto
výsledkom je isté, že finančné náklady preplatíme z eurofondov. Nezávislá
kontrola okrem samotného vinohradu
posudzovala aj všetky účtovné doklady
a dokumenty, ktoré viedli k jeho výsadbe. K nim sme taktiež získali pozitívne
stanovisko. Vinohrad bude teraz slúžiť
malým pestovateľom viniča, ktorí si ho
budú môcť prenajať a poskytovať svoje
produkty doma i v zahraničí. Dovoľte mi
touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom a externým spolupracovníkom
Správy mestského majetku. Kladné stanovisko kontrolného orgánu je výsledkom niekoľkoročnej práce desiatok ľudí.
Verím, že to ocenia súčasné i budúce
generácie.
Ing. Igor Pollák,
riaditeľ SMM, s.r.o.

Opatrovateľky dostali od mesta služobné bicykle, ktoré pomôžu
k rýchlejšiemu presunu medzi domácnosťami klientov
Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility mesto Skalica odovzdalo do uží-

vania služobné bicykle opatrovateľkám,
ktoré pracujú pre mesto. Bolo zakúpených 9 ks mestských dámskych bicyklov na používanie v meste pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby.
„Presun medzi klientami na bicykloch
je veľmi efektívny, flexibilný, rýchly,
spoľahlivý a prináša pri poskytovaní
opatrovateľskej služby pozitívne ohlasy.
Služobné bicykle budú k dispozícii aj
sociálnym pracovníčkam mesta Skalica

pri vykonávaní sociálnej práce v teréne.
Veríme, že ďalším malým krokom sme
našu opatrovateľskú službu posunuli na
rebríčku kvality o stupeň vyššie a budeme sa o ďalšie zlepšovanie sociálnych
služieb v našom meste naďalej usilovať“,
uviedla Michaela Havelková, riaditeľka
n. o. Štíbor.
Mgr. Michaela Havelková,
riaditeľka n. o. Štíbor
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Začal sa nový školský rok. Čo je nové v školách?
Do základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Skalica, nastúpilo celkom
1 613 žiakov, z toho 187 prvákov. Obdobie letných prázdnin využili školy na
zodpovednú prípravu na nasledujúcich
10 mesiacov odovzdávania vedomostí
školopovinným. Na školákov v novom
školskom roku 2022/2023 čakali vynovené učebne i vybavenie tried. Všetkým
malým aj veľkým – škôlkarom, školákom
i vyučujúcim praje mesto Skalica úspešný
školský rok. Najmä veľa radosti, zážitkov,
nových priateľstiev a cenných vedomostí.
Základná škola Strážnická
V novom školskom roku bude navštevovať Základnú školu Strážnická 648 žiakov. Otvorených je 29 tried a 9 oddelení
ŠKD. Počas letných prázdnin sa realizoval veľký projekt revitalizácie odborných
učební „Zvýšenie kvality infraštruktúry
vzdelávania v Skalici – ZŠ Strážnická 1“.
V škole sú vynovené učebne polytechniky,
biochémie, fyziky, žiackej knižnice a učeb-

ne informatiky.
Revitalizácia sa
týka kompletnej
výmeny nábytku
a
didaktických
pomôcok vrátane IKT techniky.
„Do nového školského roka sme
vstúpili aj s kompletne opraveným
interiérom oboch
telocviční a náraďovne,“ uviedla
riaditeľka školy
Eva Hanzalíková.
Základná škola Vajanského
„V školskom roku 2022/2023 bude navštevovať Základnú školu Vajanského 790 žiakov. Počas letných prázdnin sa vykonávali
opravy v interiéri a exteriéri školy – maľovanie tried pre prvákov, piatakov, oprava
prasknutej odpadovej stupačky na dru-

Prvý ročník charitatívneho behu NADÁCIE AGEL Skalická osmička
absolvovalo 130 bežcov. Získané financie pomôžu onkologickým
pacientom a deťom zo sociálneho centra
Celkom 130 bežcov zo Slovenska a Česka podporilo dobrú vec a absolvovalo 1. ročník
charitatívneho behu pre dospelých aj deti, ktoré organizovala NADÁCIA AGEL v spolupráci s mestom Skalica a ďalšími partnermi. Výťažok akcie bol venovaný Onkologickému oddeleniu Fakultnej nemocnice AGEL Skalica a Centru pre deti a rodiny Skalica. Preteky, osem kilometrovú trať od Námestia Slobody v Skalici k Baťovmu kanálu
a späť, odštartovala členka Správnej rady NADÁCIE AGEL Ing. Iveta Ostruszková,
MBA. Súťažiacich viedol český hendikepovaný cyklista a medailista z paraolympijských šampionátov Ivo Koblasa. Každý v cieli dostal pamätnú medailu, ktorú odovzdával aj bývalý slovenský hokejový brankár Peter Hamerlík, strieborný medailista
z Majstrovstiev sveta v roku 2012. Súčasťou premiérového ročníka Skalickej osmičky
bol aj detský beh. Víťazkou behu sa systémom štart – cieľ stala desaťročná Mia. Víťazi Skalickej osmičky v kategórii mužov: Roman Spurný, Jozef Jurčík, Eduard Králík.
Víťazky Skalickej osmičky: Silvia Javorská, Ľubomíra Bartošková, Mariana Furicová.
Mgr. Martina Pavliková hovorkyňa skupiny AGEL SK

hom stupni, čistenie fasády, oprava steny
pri jedálni, revízie, opravy vybavenia tried
a podobne,“ uviedol riaditeľ školy František Kaprálik.
Základná škola Mallého
Na Základnú školu Mallého nastúpilo 193
žiakov, rozdelených do 9 tried.
„V školskom roku 2022/2023 otvárame
opäť prvý ročník. Počas letných prázdnin,
nám SSOŠ VIA Humana uvoľnila dve triedy, jeden kabinet, sociálne zariadenia pre
prvý stupeň. Tieto uvoľnené priestory boli
vymaľované, vymaľovaná bola spoločná
chodba a sociálne priestory, v triedach
prebehlo položenie nového linolea, výmena žalúzií. Do tried boli nainštalované
nové interaktívne tabule, s kompletným
vybavením. V triede pre nových prvákov
pribudol nový nábytok a aj skrinky na
prezliekanie. Najväčšiu zásluhu, hlavne finančnú, malo mesto Skalica. Nový šat dostala aj trieda pre nových žiakov do piateho
ročníka. Nábytok sme získali vďaka SMM,
s.r.o v Skalici a aj za pomoci vedenia mesta
Skalica, z bývalej vysokej stredoeurópskej
školy,“ uviedol riaditeľ školy Peter Martinovský.
Materská škola Skalica
Novinky sú aj v Materskej škole Skalica, ktorá má 5 elokovaných pracovísk,
a ktorých riaditeľkou je Oľga Luptáková.
„V novom školskom roku 2022/2023 bude
prebiehať výchovno-vzdelávací proces
v 26 triedach, prijatých je 595 detí. Na EP
Pri potoku sme vybudovali multifunkčné
ihrisko z projektu TTSK a za prispenia
sponzorov v celkovej výške 16 200 eur. Na
EP Hurbanova prebehla počas prázdnin
rekonštrukcia oplotenia a vnútro areálových chodníkov a taktiež bolo celé toto
elokované pracovisko vymaľované. Na MŠ
Dr. Clementisa prebehla rekonštrukcia
strechy – bola vybudovaná zelená strecha.
Na EP Pod Kalváriou bola vybudovaná
nová kotolňa.“
-red-
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Kultúrny prehľad podujatí
OKTÓBER 2022
do 23.10.2022
podľa otváracích hodín vínotéky
Mesto Skalica

do 25.11.2022

23. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici
Kurátor výstavy PhDr. Štefan Zajíček. Výstava bude prístupná do 23.októbra 2022
čase otváracích hodín Vínotéky u františkánov.

Galéria u františkánov
v

vstup voľný

Skalica po druhej svetovej vojne vo fotografiách

Záhorské múzeum

Výstava fotografií z archívu Záhorského múzea v Skalici.

vstup voľný

01. a 02.10.2022

HERTLSPORT OKTOBERFEST 2022

Horská chata Hertlsport
Zlatnícka dolina

so 11 - 19:00 h, ne 13 - 18:00 h
Horská chata Hertlsport

Čapujeme bavorský pivný špeciál ERDINGER a ďalšie pivné špeciály. Začíname už od piatka,
v sobotu sa môžete tešiť na pivné súťaže: pitie piva na čas, držanie 1l pivných pohárov...

vstup voľný

02.10.2022

MAX RUN

ZOC MAX

Charitatívny beh MAX RUN. O 9:00h registrácia, 10:30h detský beh, 11:00h hlavný beh.
Po skončení behu sa môžete tešiť na sprievodný program, maľovanie na tvár a tombolu.

štartovné 5 €

Hudobný večer v kaviarni Pod lampou

kaviareň Pod lampou

Vystúpi Kamil Veselský a Peter Kovárik - klavír, saxofón, priečna flauta a klarinet.

vstup voľný

15.10.2022

Odchody vlakov

Dom kultúry

18:00 hod.
OZ StArt

Adela a Viktor Vinczeovci v rafinovanej tragikomédii plnej absurdných situácií, humoru a
nečakaných zauzlení, ktoré Vás prinútia zamyslieť sa nad rolami, ktoré v živote máme a hráme.

18 €, v sieti Ticketportal
alebo v TIK Skalica

15.10.2022

Hudobný večer v kaviarni Pod lampou

kaviareň Pod lampou

Vystúpi Graeme Mark Donaldson - gitara a spev.

vstup voľný

19.10.2022

Kvízový večer Pod lampou

kaviareň Pod lampou

18:00 hod.
kaviareň Pod lampou

Ak si chcete otestovať Vaše vedomosti vo dvojici kôl po 10 okruhoch otázok a potešiť sa
z niektorej z troch cien, neváhajte a registrujte sa vopred.

štartovné 3 € / osoba

22.10.2022

Deň otvorených búd na Vínnej ceste Záhorie

prevádzky
skalických vinárov

10:00 - 20:00 hod.
Občianske združenie VCZ

Návšteva vinárstiev a vinohradníckych búd v extraviláne mesta Skalica.
Vstupenky dostupné v Skalickej vinotéke na Štefánikovej ulici.

30 € predpredaj
35 € na mieste

24.10.2022

Jiří Stivín 40 + 40

Dom kultúry

19:00 hod.
Radovan Polášek

Jedinečný hudobný zážitok v podaní českého, svetovo uznávaného multi-inštrumentalistu.
Koncert bude obohatený spomienkou na legendárneho slovenského muzikanta Deža Ursinyho.

20 €
v sieti predpredaj.sk

26.10.2022

Zdeněk Izer na plný coole

Dom kultúry

19:00 hod.
Agentúra PINGUINO

Tento jedinečný umelec Vás počas dvoch hodín prevedie smiechom do prasknutia.
Show plná scénok imitovania a výborných vtipov, ktoré svojím podaním vie dať len on.

22 €, v sieti Ticketportal
alebo v TIK Skalica

29.10.2022

REMINISCENCIE

Jezuitský kostol

Slávnostné predstavenie pri príležitosti XX. výročia vzniku súboru historického tanca a hudby.

vstupné dobrovoľné

29.10.2022

Degustácia rumov

kaviareň Pod lampou

18:00 hod.

Profi barman Vám predvedie svoje umenie. Ochutnajte tie najlepšie rumy!
V cene je aj menšie občerstvenie.

35 €

podľa otváracích hodín
TTSK - Záhorské múzeum v Skalici

11:00 hod.

MAX Skalica, Mesto Skalica,
Atletický klub ŠK Skalica

08.10.2022
18:00 hod.
kaviareň Pod lampou

18:00 hod.
kaviareň Pod lampou

17:00 hod.
Reminiscencie

kaviareň Pod lampou
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Športový prehľad podujatí
OKTÓBER 2022
07.10.2022
17:00 hod.
HK Skalica

08.10.2022
18:00 hod.
MFK Skalica

12.10.2022
17:00 hod.
HK Skalica

15.10.2022
13:00 hod.
HBK Hokejmarket Skalica

16.10.2022
11:00 hod.
HBK Hokejmarket Skalica

19.10.2022
17:00 hod.
HK Skalica

21.10.2022
17:30 hod.
MFK Skalica

21.10.2022
17:00 hod.
HK Skalica

26.10.2022
17:00 hod.
HK Skalica

HK Skalica - HK Martin

HANT aréna

Zápas 5. kola TIPOS Slovenskej hokejovej ligy

nad 10 rokov: 5 €
do 10 rokov: zadarmo

MFK Skalica - FC Vion Zlaté Moravce-Vráble

Futbalový štadión

Zápas 13. kola Fortuna ligy

5€
2,50 €

HK Skalica - HC Topoľčany

HANT aréna

Zápas 6. kola TIPOS Slovenskej hokejovej ligy

nad 10 rokov: 5 €
do 10 rokov: zadarmo

HBK Hokejmarket Skalica - HBC Košice

Hokejbalový štadión

Zápas najvyššej hokejbalovej ligy

1€

HBK Hokejmarket Skalica - HMHK Vranov nad Topľou

Hokejbalový štadión

Zápas najvyššej hokejbalovej ligy

1€

HK Skalica - HK Levice

HANT aréna

Zápas 8. kola TIPOS Slovenskej hokejovej ligy

nad 10 rokov: 5 €
do 10 rokov: zadarmo

MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava

Futbalový štadión

Zápas 15. kola Fortuna ligy

5€
2,50 €

HK Skalica - Spartak Dubnica

HANT aréna

Zápas 9. kola TIPOS Slovenskej hokejovej ligy

nad 10 rokov: 5 €
do 10 rokov: zadarmo

HK Skalica - HK Gladiators Trnava

HANT aréna

Zápas 10. kola TIPOS Slovenskej hokejovej ligy

nad 10 rokov: 5 €
do 10 rokov: zadarmo
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