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Skalickí hasiči oslavujú 140 rokov
kostole na námestí v Skalici. Pred sv.
omšou bolo vykonané posvätenie novej
hasičskej zástavy a všetkých hasičských
vozidiel. Súčasťou slávnostnej schôdze v kultúrnom dome bolo odovzdávanie vyznamenaní a upomienkových
predmetov. Primátorka mesta pri tejto
príležitosti poďakovala členkám a členom zboru za obetavú prácu. Vyzdvihla tiež, že pri akejkoľvek hrozbe sa
mohla na zbor vždy spoľahnúť. Svojím
konaním napĺňajú prvý bod Hasičského
desatora, ktoré hovorí: ,,Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore ani zisk,
ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí“.

Slávnostný sprievod pri príležitosti 140. výročia
založenia DHZ Skalica, rok 2021

Oheň, voda a vietor sú trvalé živly, ktoré
hasičov desiatky rokov nútia k pripravenosti na výjazd v ktoromkoľvek čase
a ročnom období. Význam dobrovoľného hasičstva vystupuje výrazne do popredia najmä v rozsiahlych krízových
situáciách, ktoré presahujú možnosti
profesionálnych hasičov. Mesto Skalica si preto veľmi váži prácu ochotných
a obetavých hasičov, ktorí svoj voľný čas
venujú záslužnej činnosti. V prípade potreby nasadzujú svoje životy pri záchrane obyvateľov mesta a ich majetku.
Dobrovoľný hasičský zbor Skalica má
aktuálne 111 členov. Výrazné zastúpenie
majú aj ženy, ktorých je 40.
Aj práca hasičov sa mení. V minulosti sa práca hasičov týkala najmä boja
s ohňom. Dnes sú to prevažne kalamity, nehody a následky silných dažďov.
Spomeňme si na veternú smršť, ktorá sa
v júli roku 2020 prehnala mestom a zatopila množstvo domov, pováľala stromy
a spôsobila rozsiahle škody na majetku.
Ich úspechy sú oceňované na území celej krajiny. Celoštátne vyznamenania za
zásluhy a dlhoročné aktivity získali naši
dobrovoľní hasiči Pavol Macko, Drahomír Čermák, Štefan Formánek, Šte-

fan Vallo, Jozef
Dermíšek a Štefan Hladký. Pre
mesto Skalica
poskytujú hasiči svoje služby od roku
1881, kedy Dobrovoľný hasičský zbor Skalica (ďalej len
Slávnostný sprievod v roku 1937 – svätenie zástavy
„DHZ“) vznikol
pod
názvom
Dobrovolný hasičský spolek v Uhorskej
Skalici. Motiváciou k jeho vzniku bol
Prečítate si
veľký požiar na ulici Ružová ešte v roku
1860. DHZ Skalica pomáhal mestu v roSkaličania pomáhali
koch 1990 – 2020 viac ako 500-krát (vyše
susedným
bratom
16-krát ročne).
Veľké zásluhy skalických dobrovoľných
Oznamy
hasičov sme si pripomenuli oslavou
140. výročia založenia. Slávnostný sprieV Skalici sa bežalo pre
vod sa niesol celým mestom k soche sv.
zdravie
Floriána, patróna hasičov, kde si uctili
Zo života mesta
pamiatku položením venca. Sprievod
pokračoval na cintorín, kde si minútou
Pozvánky
ticha a položením venca uctili všetkých
zosnulých členov zboru. Po slávnostnom
Tenisový turnaj „O pohár
sprievode sa konala sv. omša vo farskom
primátorky“
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Skaličania pomáhali susedným bratom
Skaza ako po vojne. Tak by sa dala opísať
spúšť, ktorú za sebou zanechal prírodný živel len niekoľko kilometrov od mesta Skalica. Ničivá búrka – tornádo zasiahlo našich
susedných bratov z Južnej Moravy vo štvrtok 24. júna 2021 a bralo všetko, čo mu stálo
v ceste. Prešlo cez sedem obcí, pričom škody aj dopad je obrovský. Prírodné nešťastie
v hodonínskom okrese sa nás bytostne dotýka. Viacerí Skaličania majú kúsok od hraníc rodiny, priateľov a známych. Aj z tohto
dôvodu mesto Skalica v spolupráci so zdravotnou a hasičskou službou zabezpečilo
pomoc. Po dohode s partnerským mestom
Hodonín a koordinátormi dobrovoľníctva v zasiahnutých oblastiach Hodonínska
ponúklo mesto Skalica dobrovoľníkom do-

pravu medzi mestami.
Jeden z našich dobrovoľníkov povedal:
„Smutný bol pohľad na to, čo sme videli
v záhradkovej osade. Všetky drevené chatky tornádo doslovne odfúklo zo svojich
miest. Skutočný pohľad bol horší ako v TV
alebo na internete.“
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom poskytli pomoc a pridali ruku
k dielu. Počasie môže kedykoľvek prekva-

piť hocikoho z nás. Zo srdca ďakujeme
riaditeľke Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Martine Čárskej a pani viceprimátorke Veronike Buc za to, že zorganizovali a zabezpečili promptnú potravinovú pomoc. Ako
mesto máme v pláne pomáhať našim susedom aj naďalej, tentoraz finančne. O výške
finančnej dotácie bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Skalici v mesiaci august.

Voda pre okolité
obce
Tri najväčšie obce na Záhorí v okolí
mesta Skalica – Radošovce, Popudinské Močidľany a Dubovce fungovali
doteraz bez pitnej vody, a to aj napriek tomu, že sa nachádzajú na trase
zásobovacieho vodovodu. Obyvatelia
obcí boli odkázaní na vlastné studne a balenú vodu. Mesto Skalica sa
úprimne teší, že to už čoskoro bude
minulosťou, nakoľko Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. začala dlho
očakávanú výstavbu vodovodu v prvej obci – v Radošovciach. „Bojovali sme za vodovod už viac ako desať
rokov. V posledných rokoch je cítiť
predovšetkým na vyšších miestach
obce nedostatok pitnej vody, najmä v letných mesiacoch. Konkrétne
v Radošovciach sa to týka 450 odberných miest a 1800 občanov,“ informoval o tom starosta obce Vladimír
Kočárik. Prvé odberné miesta t.j.
prvé domy budú napojené na pitnú
vodu už na jeseň tohto roku. Pokiaľ
pôjde všetko dobre, celé Radošovce
budú mať prístup k pitnej vode do
konca roku 2024. Tešiť sa môžu aj
obyvatelia Duboviec a Popudinských
Močidlian, ktoré sú vo fázy prípravy
súťaže. S výstavbou by sa malo začať
najneskôr v roku 2022. Za investíciu
sa zasadili pani primátorka mesta
Skalica a členka Výboru akcionárov
BVS, a.s. Anna Mierna a pani viceprimátorka a členka Dozornej rady BVS,
a.s. Veronika Buc.

Poďakovanie zdravotníkom a dobrovoľníkom

Pandémia koronavírusu nám všetkým obrátila život naruby, nielen bežným občanom, ale
predovšetkým zdravotníckym pracovníkom. Práve oni majú za sebou veľmi náročné obdobie, kedy s plným nasadením čelili narastajúcemu počtu hospitalizovaných pacientov, cez
vyčerpanosť a intenzívne pracovné nasadenie ochotne prekračovali vlastné hranice, často na
úkor svojich rodín. To z nich robí hrdinov, ktorí si právom zaslúžia náš obdiv a vďaku. V obradnej miestnosti skalickej radnice sme pripravili malú slávnosť pre zdravotníkov a dobrovoľníkov ako poďakovanie. Pri tejto príležitosti sa konal slávnostný zápis do pamätnej knihy
mesta Skalica.
Okrem poďakovania vyslovila pani primátorka svoje želanie: „Všetkým vám želám veľa zdravia, radosti z práce, pokoja v rodine a verím, že čoskoro aj reálneho spoločenského ohodnotenia. Želám vám veľa síl a veľa vyliečených pacientov.“
Prijatia zdravotníkov u pani primátorky sa zúčastnili vybraní lekári a zdravotné sestry z Fakultnej nemocnice AGEL Skalica.
Ocenenými lekármi boli:
Ocenenými zdravotnými sestrami boli:
MUDr. Sabanoš Rastislav
PhDr. Klásková Elena
MUDr. Šteflík Vladimír
Mgr. Komorníková Katarína
MUDr. Mgr. Švehlová Katarína
Mgr. Klementisová Edita
MUDr. Kucharičová Dominika
Bc. Špírková Katarína
MUDr. Uhrinová Jana
Bc. Štuka Tomáš
MUDr. Horský Ivo
Studeničová Lenka
MUDr. Svinčiak Martin
Greskovicsová Alena
Šmidová Helena
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Oznamy

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica

Kamenná búda víta turistov

Oznam pre chatárov v Zlatníckej doline
Za účelom komunikácie medzi mestom Skalica a chatármi
v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina vzniklo nové Občianske združenie Chatári-Skalické hory (náhrada chatárskeho
výboru).
Predseda občianskeho združenia je pán Ing. Milan Polák,
chatarish@gmail.com.
Mesto Skalica a SMM, s.r.o. uvítalo tento návrh spolupráce.
Zástupcovia mesta a združenia sa dohodli na spolupráci
rozvoja rekreačnej oblasti vo všetkých sférach chatárskeho
života:
• ochrana prírody a životného prostredia,
• ochrana proti požiaru,
• dodržiavanie verejného poriadku a občianskeho spolužitia,
• nakladanie s odpadmi,
• a ostatné.
Boli dohodnuté minimálne dve stretnutia ročne, prípadne
podľa potreby.
SMM, s.r.o.

Kamennú búda v Skalických horách dlho spala, ale po dlhom
čase opäť ožíva. Na základe rozhodnutia vedenia mesta Skalica
a vedenia spoločnosti SMM, s.r.o. bola realizovaná vízia sprevádzkovania objektu Kamennej búdy ako cieľa turistického využitia v Skalických horách. Úmyslom je prerobiť ju na turistickú
útulňu s možnosťou prevádzkovania bufetu a krátkodobého
prenocovania.
Celý zámer bol plánovaný už v roku 2020. V januári bola na
webovej stránke SMM, s.r.o. zverejnená výzva na zasielanie
ponúk zámeru využitia objektu Kamennej búdy. Spomedzi
ponúk bola vybraná od Klubu turistov Holíč, ktorej zámerom
je oživenie objektu, vybudovanie turistickej útulne a zázemia
pre turistov. V máji 2021 bola podpísaná podnájomná zmluva
s Klubom turistov Holíč a SMM, s.r.o. na užívanie objektu Kamennej búdy. Boli dohodnuté pravidlá spolupráce pri oprave
objektu. SMM, s.r.o. dodala materiál a Klub turistov Holíč tieto
opravy zrealizoval.
Boli vymenené okapy a zvody na streche, doplnené okenice,
natreté drevené konštrukcie okien, terasy a strechy. Bolo zrealizované odvodnenie objektu, vybudovaná stojná plocha pre
mobilné WC a odkladná plocha pre umiestnenie nádob na
odpad. V okolí Kamennej búdy bolo vybudované nové ihrisko,
vodozádržné stavby a zrekonštruovaná studnička. V interiéri
objektu boli opravené podlahy, omietky, stropné konštrukcie
a začali sa stavebné úpravy miestností na prevádzku vnútornej
kuchyne, miestnosti bufetu a útulne pre krátkodobé prenocovanie. V týchto prácach sa bude pokračovať aj počas letnej sezóny.
Bufet Kamennej búdy je otvorený každý víkend od 9.00 hod do
20.00 hodiny.
SMM, s.r.o.

Skalická nemocnica má nové oficiálne meno
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica bola premenovaná.
Od 6. júla 2021 používa nový oficiálny názov Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Zmena názvu spoločnosti je prirodzeným krokom v slede udalostí, ktoré sú prijímané v nadväznosti
na zmenu vlastníka nemocnice. Novou akvizíciou spoločnosti
AGEL SK je skalická nemocnica od decembra minulého roka.
Ako fakultná si nemocnica zachováva aj naďalej štatút výučbového centra Ministerstva zdravotníctva SR.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Čo je nové v meste?

Leto na Štíbore

Leto na Štíbore je v plnom prúde. Organizácie sídliace na Štíbore organizujú pre svojich členov spoločné aktivity,
stretnutia a rôzne podujatia. Počasie
tomu praje, a tak dvor a záhrada Štíbora sú plne vyťažené, stále plné seniorov
a občanov so zdravotným postihnutím.
Príjemnú tradičnú letnú opekačku zorganizovala Organizácia postihnutej mládeže na čele s pánom Jarom Rekošom,
Jednota dôchodcov si pripravila pre svo-

jich členov posedenie pod orechmi. Pri
tejto príležitosti prišiel náčelník Mestskej polície v Skalici pán Ferdinand Mach
s krátkou prednáškou o nebezpečenstve,
ktoré v týchto dňoch opäť hrozí seniorom
v podobe zvýšeného výskytu pokusov
vylákania finančných prostriedkov. Ďalším stretnutím Jednoty dôchodcov bol
športový deň, kde si členovia výborne
zmerali svoje sily v rôznych športových
disciplínach, pochutili si na výborných

grilovaných špecialitách priamo z pipi
grilu, ktorý zaparkoval na dvore. Skalická organizácia sluchovo postihnutých
pod vedením pána Jána Nemšovského si
užili spoločné posedenie na dvore spolu
s výročnou schôdzou ich neustále sa rozširujúcej organizácie.
Rovnako sa oslávil začiatok prázdnin
a vysvedčenie detí v azylovom dome,
ktoré si za úspešný školský rok zaslúžili
malý darček od sociálnych pracovníčok
a veľkú sladkú zmrzlinu na námestí. Perfektný deň s členmi našich organizácií,
deťmi a klientmi azylového domu si užili
na skalických rybníkoch, kde sa spoločne vydali pešo alebo na bicykloch. Tam
na všetkých čakalo malé občerstvenie
a hľadanie pokladu. Príjemné doobedie
strávené spoločne všetkých nabilo pozitívnou energiou do ďalších dní.
Mgr. Michaela Havelková,
vedúca referátu sociálnych služieb

V Skalici sa bežalo pre zdravie
V Skalici sa v sobotu 10. júla 2021 v rám- ale mnoho rodičov i detí si beh ulicami DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ! Ďakuci Kempu 246 konal charitatívny Beh pre Skalice naozaj užívali. Hoci štartovné jeme ešte raz všetkým.”
zdravie. Organizátori 246baseactive bolo dobrovoľné, vyzbieraná suma bola
Michal Runák,
Milan Rampáček a Jaroslav Martinusík 2246 eur. Všetky peniaze boli venovašéfredaktor hokejbalplanet.sk
spolu so spoluorganizátorom mestom né onkologickému oddeleniu
Skalica za účasti pani viceprimátorky Fakultnej nemocnice AGEL
Veroniky Buc privítali na námestí 64 Ponuka
Skalica
a.s.
prevádzok,
leto u skalických vinárov
účastníkov kempu (z toho 53 detí)
a
140
Na
záver
organizátori
ktoré sú v Skalici otvorené pravidelne
alebo sezónnepán
Vážení návštevníci nášho historického kráľovského mesta, milovníci
18
Vínotéka
Pri
hájku
,
Tehelňa
39,
Skalica
obyvateľov Skalice a priľahlých obcí.
Martinusík a pán Rampáček
vína a turisti. Ponúkame Vám túto brožúrku ako pozvánku na spríjemnenie
je otvorená denne okrem nedele
Vášho pobytu u nás, aby ste po čase strávenom spoznávaním Skalice a jej
pondelok až piatok
od 10uviedli:
hod. do 17 hod.
Bežcom už pred štartom hrala do takspoločneod
“Sme veľokolia, kultúrnych a historických pamiatok, spoznali aj kultúru vína u našich
sobota
9 hod. do 12 hod.
vinárov, ktorí Vám radi predstavia svoje búdy, vinárske prevádzky ale aj viwww.skalmex.sk, skalmex@skalmex.sk, tel.: +421 34 664 9355
tu skupina Take it Easy, ktorá sa vzdala mi radi, že sa k našim deťom
nohrady. V tomto roku sa už po štvrtý raz budeme stretávať priamo u vinárov, v ich prevádzkach s dobrou náladou a príjemným pohostením v čase
19 Skalická vínotéka, Štefánikova 12, Skalica
honoráru, rovnako ako moderátor
akcie
z nedele
246baseactive pridalo také
je otvorená
denne okrem
od 14. júna do 29. augusta 2021.
pondelok až piatok
od 9 h. do 12 h. a od 13 h. do 17 h.
Každý deň v čase od 15 hod. do 20 hod. je Vám k dispozícii niektoré
sobota
od 9 hod.
do 12a hod.
Marek Markuss Adamec. Štart bol presmnožstvo
ľudí
vyzbierala sa
z vinárstiev občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie, ktoré Vám ochotne
www.skalickavinoteka.sk, FB Skalická vinotéka tel.: +421 903 277 366
predstavia svoje prevádzky, búdy a pivnice kde môžete osobne zažiť ochutne o 14.00 hodine a už od úvodu
bolo celkom slušná čiastka. Ďakujenávku vína a môžete si zakúpiť vína, ktoré Vás zaujmú. V ponuke nebude
20 Vínotéka u františkánov, Kráľovská 16, je otvorená denne
chýbať ani, dnes už víno s Chráneným označením pôvodu v Európskej únii,
pondelok až štvrtok
od 10 hod. do 17 hod.
jasné, že beh si chce každý užiť. Deti piatok
sícea sobotame všetkým,
ktorí sa podieľali
od 10 hod. do 19 hod.
Skalický rubín.
nedeľa
od 13 hod. do 19 hod.
v sebe nezapreli pretekárskehowww.smmskalica.sk,
ducha, vinoteka@smmskalica.sk,
na tejto dobrej
veci.
Sme
tel.: +421
34 664
9136 radi,
1
14. 6. – 20.6.
že sa aj v tej21 VÍNO-MASARYK s.r.o., Sasinkova 2333/18A
2
14. 6. – 20.6.
je otvorené denne okrem nedele
pondelok až piatok
od 7 hod. do 16 hod.
to
dobe
náj3
21. 6. – 27. 6.
sobota
od 8 hod. do 11 hod.
4
28. 6. – 4. 7.
www.vino-masaryk.sk, vino-masaryk@vino-masaryk.sk, du
+421 34 664
6960
správni
5
28. 6. – 4. 7.
12 VINÁRSTVO KOPEČEK, Predmestie 56, otvorené denne
ľudia.
Počas
– predaj vína
pondelok až sobota
od 14 hod. do 20 hod.
6
5. 7. – 11. 7.
www.vinarstvokopecek.sk, vinarstvo.kopecek@gmail.com,
7
12. 7.- 18. 7.
nášho kemtel.: +421 949 266 084, +421 948 909 333
8
12. 7.- 18. 7.
16 WINTERBERG Skalica, s.r.o., Predmestie 1559/109pu
sa snaje otvorené denne okrem soboty a nedele
9
19. 7.- 25. 7.
pondelok až piatok
od 9 hod. do 16 hod.
žíme
deti
10
26. 7. – 1. 8.
www.winterberg.sk, obchod@winterberg.sk, tel.: +421 919 297 341
11
26. 7. – 1. 8.
učiť okrem
Skalický rubín
12
2. 8. – 8. 8.
h 5.o 1.k2018
ejbalu,
je víno s Chráneným označením pôvodu v EÚ od
13
9. 8. – 15. 8.
byť zároveň
14
16. 8. – 22. 8.
15
16. 8. – 22. 8.
dobrým člo16
23. 8. – 29. 8.
vekom. Ako
17
23. 8. – 29. 8.
www.vcz.sk
vcz@vcz.sk
hovoríme
00

00

00

00
00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Označenie Termín otvorenia

00

00

30

30

00

00

00

00

00

Názov prevádzky / lokalita

Kontakt

+421 905 271 532
Vinárstvo Peter Machlica
machlica@pemo.sk
Psíky 504/2
Vinohradnícky dom u Studánky +421 903 980 413 *** www.ustudanky.sk
oiljpm@stonline.sk
Propaste 5659
+421 907 181 950
VINPERA
vinpera@vinpera.sk
Radošovce, Vinohrady 669
+421 905 895 775
Vinárstvo Ľubor Šátek
lubor.satek@gmail.com
Propaste 5659
Vinárstvo Srholec
+421 908 139 871
Vysoké pole 5433
+421 905 272 632
Vinárstvo P & F Kazinota
kazinota.peter@gmail.com
Líštiny
+421 910 590 887
MLS VÍNO Nemčovský
L.nemcovsky@azet.sk
Mokré hory
+421 905 647 753
Vinárstvo Pavel Vaško
palo.vasko3@gmail.com
Staré hory
+421 904 637 503, + 421 902 054 537,
Víno Cingel
+421 903 278 360, vinocingel@gmail.com
Kamence 4755
+421 902 687 351 *** www.vinohorvath.sk
Víno Horváth
info@vinohorvath.sk
Psíky 2060/5
+421 903 751 038
Vinárstvo Vladimír Petrovič
vlado.petrovic@freenet.de
Mokré hory 4812
+421 949 266 084, +421 948 909 333
VINÁRSTVO KOPEČEK s.r.o.
www.vinarstvokopecek.sk, vinarstvo.kopecek@gmail.com
Predmestie 56
Vinárstvo Ľudovít Bránecký
Staré Hory 5414
Víno Tureček a.s.
Vrádište 173
Vinárstvo Peter Bránecký
Hliníky 4848
WINTERBERG, s.r.o.
Predmestie 109/1559
Vysoké pole, s.r.o.
Vysoké pole krátke 4203

+421 903 726 907
vinarstvo@skalmex.sk
+421 904 204 552
vinoturecek@gmail.com
+421 905 541 203
peter.branecky.pb@gmail.com
+421 919 297 341 *** www.winterberg.sk
obchod@winterberg.sk
+421 949 545 555 *** www.vysokepole.eu
jan.gajda@vysokepole.eu

5

AUGUST 2021

Zo života mesta ...
Koncert
Kandráčovci

V tretiu júlovú nedeľu ožila Františkánska
záhrada po dlhej pauze spevom a tancom.
Početnému publiku sa predstavila
populárna východoslovenská kapela
Kandráčovci. Nálada na koncerte bola
vynikajúca, k čomu prispeli aj známe hity
Kandráčovcov vo vynikajúcom prevedení.

Remeselný jarmok
Skalica sa po 9. krát stala dejiskom medzinárodnej prehliadky ľudových
umeleckých remesiel. V spolupráci s mestom Skalica ju pripravilo občianske
združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá. Otváranie jarmoku prebehlo za
spevu dievčat Spjevule ze Skalice. Za mesto Skalica sa otvorenia prehliadky
tichej krásy zúčastnila pani viceprimátorka Veronika Buc.

Príbehy Skalického rubína
a Skalického trdelníka
V Turistickej informačnej kancelárii je na predaj dlho
pripravovaná kniha „Príbehy Skalického rubínu a Skalického trdelníka“ od autora Pavla Dinku. Pán Dinka
na nej pracoval 2 roky a výsledok je úžasný! Kniha je
plná drahocenných informácii a fotografií. Prevedie Vás
pôvodom, históriou a výrobou našich dvoch skalických
skvostov. Oba sú výnimočné tým, že majú certifikáty
Európskej únie, ktoré stanovujú podmienky ich výroby,
predaja, propagácie a balenia. Kniha je voľným pokračovaním knihy „Skalické búdy“.
Cena za kus je 35 eur.

vstup voľný,
platí sa konzumné

Každý týždeň otvorené iné miestne vinárstvo.
Prevádzky budú otvorené denne až do 29.08.2021.

ARTLETO 2021 - Posledný dinosaurus

Autorská rozprávka Divadla na hojdačke s veselými pesničkami o dinosaurovi z múzea,
ktorý sa vydá do sveta hľadať svoju rodinu.

ARTLETO 2021 - TAKE IT EASY

OZ Vínna cesta Záhorie

01.08.2021

17:00 - 18:00 hod.

06.08.2021

15 €

vstup voľný
Námestie slobody

Koncert dychovej hudby Unínčanka, ktorá si v minulom roku pripomenula
50 rokov od jej založenia.

LEGENDY Open air tour 2021

Koncert štyroch slovenských legiend: Beáta Dubasová, Vašo Patejdl, Janko Lehotský a Pavol Hammel.
Vstupenky dostupné cez predpredaj.sk alebo v TIK Skalica.

Dámska jazda II.

Pokračovanie úspešnej výstavy výtvarných prác členiek Klubu výtvarníkov Skalica:
J. Hotařovej, M. Límovej, J. Blahovej, Z. Hodáňovej a K. Učníkovej.

Skalické leto

Téma: Sladké pokušenia Skalice
Predaj pochutín, nápojov, remeselného tovaru. Súčasťou programu bude aj večerné letné kino.

ARTLETO 2021 - O Zlatovláske

17:00 - 19:00 hod.

09.08.2021

Amex GRP s.r.o.

13.08.2021

17:00 - 19:00 hod.

14.08.2021

12:00 - 23:00 hod.

Media Invest Company s.r.o.

15.08.2021

vstup voľný

nádvorie
Vínotéky u františkánov

vstup voľný

Galéria u františkánov

vstup voľný

Informácie o bezplatnom uverejňovaní podujatí poskytuje
Turistická informačná kancelária mesta Skalica (tel.č.: +421 34 664 53 41, +421 915 723 216).
Všetky informácie sú tiež uverejňované na www.tikskalica.sk a vo vysielaní Záhoráckeho rádia,
FB TIK Skalica - Turistická informačná kancelária, FB Tik Skalica, FB Mesto Skalica - oficiálna stránka.

Mesto Skalica

17:00 - 18:00 hod.

Mesto Skalica

19:00 hod.

Mesto Skalica

Klasická rozprávka v podaní troch hercov a siedmich bábok divadla Koráb z Brna.

Františkánska záhrada

ARTLETO 2021 - DH Unínčanka

08.08.2021
Skalický hájek

vstup voľný

Téma: Skalický trdelník
Predaj pochutín, nápojov, remeselného tovaru. Súčasťou programu bude aj večerné letné kino.

Media Invest Company s.r.o.

12:00 - 23:00 hod.

Námestie slobody

Skalické leto

vstup voľný

nádvorie
Vínotéky u františkánov

vstup voľný

07.08.2021

Mesto Skalica

19:00 - 21:00 hod.

Mesto Skalica

15:00 - 20:00 hod.

Skalická kapela združená okolo bývalých členov úspešnej skupiny Energia.

skalické vinárstva

Leto u skalických vinárov

do 29.08.2021

nádvorie
Vínotéky u františkánov

vstup voľný

Výstava približuje rodinné zvyky späté s tromi kľúčovými momentmi v živote človeka:
narodenie, svadba a pohreb.

TTSK - Záhorské múzeum v Skalici

podľa otváracích hodín

výstavné priestory
Záhorského múzea

vstup voľný

Galéria u františkánov

Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria

Výstava o histórii a tradíciách Skalice a okolia, pozostávajúcu z troch častí:
Františkáni v Skalici; Vinohrady, vinohrady... a Ľudový odev na Záhorí.

Františkáni v Skalici; Vinohrady, vinohrady...
Ľudový odev na Záhorí
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do 15.08.2021

Mesto Skalica,
Záhorské múzeum v Skalici

10:00 - 17:00 hod.

do 06.08.2021

Prehľad podujatí

AH 2015 - 2020 výber z tvorby Antona Hanzalíka
Vernisáž výstavy, ktorá potrvá do 26.11.2021. Výstavné priestory múzea sú otvorené
v týždni v čase od 8:00 do 16:00 h, cez víkend na objednávku.

ARTLETO 2021 - TAKE IT EASY
Skalická kapela, ktorej repertoár tvoria prevzaté piesne, slovenských, českých i zahraničných
kapiel a interpretov.

19:00 hod.
ZA HORIZONTY O.Z.

20.08.2021
16.00 - 18.00 hod.
TTSK - Záhorské múzeum

20.08.2021
19:00 - 21:00 hod.

Rozprávka pre 3 + 1 prasiatka je neobvyklá rozprávka o známych veciach z dielne
divadla Koráb.

XVI. ročník MUSICA SACRA SKALICA

Šachový klub Skalica

22.08.2021
17:00 - 18:00 hod.

22.08.2021

Koncert ľudovej hudby s primášom, talentovaným huslistom a spevákom
Stanislavom Okenicom.

Vinohradnícky spolek Skalica

29.08.2021

Koncert slovenskej punk rockovej hudobnej skupiny. Vstupenky dostupné cez predpredaj.sk.

Horkýže slíže

Magický príbeh o silnej, vzdelanej a krásnej grófke tužiacej po večnej mladosti
v muzikálovom prevedení. Vstupenky dostupné cez predpredaj.sk a v TIK Skalica.

Alžbeta Báthory

19 €

Františkánska záhrada

28 €

Františkánska záhrada

vstupné dobrovoľné

Jezuitský kostol

10 € jednotlivec
15 € pár

Dom kultúry

vstup voľný

nádvorie
Vínotéky u františkánov

vstupné dobrovoľné

Jezuitský kostol

vstup voľný

nádvorie
Vínotéky u františkánov

vstup voľný

Hotel sv. Ludmila

vstup voľný

nádvorie
Vínotéky u františkánov

vstup voľný

výstavné priestory
Záhorského múzea

22,90 €

Františkánska záhrada

Informácie o bezplatnom uverejňovaní podujatí poskytuje
Turistická informačná kancelária mesta Skalica (tel.č.: +421 34 664 53 41, +421 915 723 216).
Všetky informácie sú tiež uverejňované na www.tikskalica.sk a vo vysielaní Záhoráckeho rádia,
FB TIK Skalica - Turistická informačná kancelária, FB Tik Skalica, FB Mesto Skalica - oficiálna stránka.

Umelecká agentúra Mystik

19:00 hod.

30.08.2021

Umelecká agentúra Mystik

21:00 hod.

29.08.2021

Mesto Skalica, Bachova
spoločnosť na Slovensku

Medzinárodný festival sakrálnej a organovej hudby Timoteja Kyselicu.
Christian Tarabbia - organ

XVI. ročník MUSICA SACRA SKALICA

17:00 hod.

19:00 - 20:00

Festival kráľovských vín
Ochutnávka Skalického rubína a Kráľovskej frankovky, vystúpia ĽH Pláňava a Mužáci z Prietržky.
Prezentácia knihy Pavla Dinku Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka.

28.08.2021

Mesto Skalica

ARTLETO 2021 - ĽH Cifra

27.08.2021
19:00 - 21:00 hod.

Mesto Skalica, Bachova
spoločnosť na Slovensku

19:00 - 20:00 hod.

Medzinárodný festival sakrálnej a organovej hudby Timoteja Kyselicu.
Enrico Zanovello - organ a Bratislavské trombónové trio

ARTLETO 2021 - Rozprávka pre 3+1 prasiatka

16:30 hod.

Mesto Skalica

Skalický šachový festival 2021
Koncom augusta sa v našom kráľovskom meste bude hrať kráľovská hra. V Skalici sa stretnú hráči európskej
špičky a zabojujú v rámci 6 turnajov Skalického šachového festivalu 2021. Tešíme sa na Vašu účasť!

21.08.- 29.08.2021

Mesto Skalica

Richard Müller
So skvelými muzikantmi odohrá najväčšie hity aj skladby z aktuálneho úspešného albumu.
Vstupenky dostupné cez predpredaj.sk alebo v TIK Skalica.

19.08.2021
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Školy a CVČ

Letné tábory CVČ
Na tohtoročné prázdniny naplánovali pracovníci Centra voľného času Skalica štyri
prímestské letné tábory. Dlho sa nevedelo,
či epidemiologická situácia vôbec dovolí ich
organizovanie, ale jún priniesol očakávané
oslabenie druhej vlny, a tak mohli rodičia
svoje ratolesti prihlasovať. Veľmi rýchlo sa
naplnili nielen dva júlové, ale i oba augustové
termíny.
Aký program bol pre deti pripravený? Počas
prvého dňa oboch júlových turnusov si deti
pomaľovali svoje táborové tričká. Navštívili
Záhorské múzeum, expozíciu škarniclovej
kníhtlačiarne a staré stroje mohli vzápätí
porovnať s tými najmodernejšími v Západoslovenských tlačiarňach, kde sa dozvedeli
o tom, ako sa tlačia letáky, časopisy, noviny
či knihy. V Zlatníckej doline si tí zdatnejší mohli vyskúšať svoje schopnosti v lezení
medzi stromami v Tarzánii. Veľa zážitkov si
deti odniesli zo zaujímavého výletu v smole-

nickej Včelovine. Dozvedeli sa veľa nového
o včelách, ich živote, ochutnali rôzne druhy
medu, prešli sa včelárskou záhradou, zoznámili sa s množstvom kvetov a rastlín súvisiacich so včelárstvom, zatancovali si včelí tanec
a spoločne vyrobili sviečku z včelieho vosku,
ktorá im zostala ako voňavá pamiatka z návštevy včelárskej záhrady. Aj keď mnohé deti
veľmi dobre poznajú skalické rybníky, určite
bolo pre ne zaujímavé stretnúť sa s rybárom,
od ktorého sa dozvedeli veľa zaujímavého
o rybách, videli naživo výlov, kŕmenie a ryby
si aj pohladili a trošku nakŕmili.
Deti tiež absolvovali návštevu hvezdárne
a Družstevného múzea Samuela Jurkoviča
v Sobotišti a tiež zámok a bylinkovú záhradu
v Holíči.
Deti mali pripravený program aj v priestoroch centra voľného času, kde mohli maľovať, zahrať si stolný futbal a rôzne hry, zacvičiť si v telocvični a zašantili si aj na školskom

dvore. Počas celého trvania táborov sa fotili
a fotografie boli uverejňované na facebookovom profile centra i na nástenky pri vchode,
aby rodičia videli, čo všetko ich deti zažili,
a ktoré miesta navštívili.
V podobnom duchu sa budú niesť aj oba augustové táborové turnusy, o čom informácie
prinesieme v septembrovom Skalickom presse.
CVČ Skalica

Indiánsky deň
Deti z materskej školy Pri potoku sa koncom školského roka zmenili na
indiánov. Vo vlastnoručne zhotovených indiánskych čelenkách s pomaľovanými tvárami zdolávali športové disciplíny na školskom dvore, pričom
si rozvíjali a zdokonaľovali lokomočné pohyby. Spoločný diplom, krásne
zážitky a zábava na školskom dvore bola odmenou pre všetkých šikovných
indiánov. Akciu sme zorganizovali vďaka projektu a prideleným finančným
prostriedkom z Neinvestičného fondu mesta Skalica.

Jana Jurášová, zástupkyňa MŠ Pri potoku

Tanečnou výzvou
roztancovali
Františkánsku záhradu
Súkromná základná škola Štvorlístok sa zapojila do celosvetovej tanečnej výzvy „JERUSALEMA CHALLENGE“, ktorá prišla z Juhoafrickej
republiky. Pieseň sa stala symbolom
boja proti koronavírusu a hitom
v dobe pandémie. Žiaci usilovne
trénovali, aby svojou malou mierou
vyjadrili vďaku všetkým záchranárom, lekárom a sestričkám, a tak
isto nádej, že všetko zlé raz skončí.
Choreografiu predviedli vo Františkánskej záhrade.
PaedDr. Jana Štefancová,
riaditeľka SZŠ Štvorlístok

Italian Footgolf Open 2021 vyhrala hráčka zo Skalice
Po víťazstve na „Slovak
Footgolf Open 2021“ v Bernolákove sa Rebeka Režná, hráčka Footgolf klubu
Skalica, zúčastnila „Italian
Footgolf Open 2021“ v talianskom Udine. Naša hráčka nadviazala na úspech
z Bernolákova a potvrdila
víťazstvo i v Taliansku nad
Maďarkou Izabella Ujvári a Taliankou Selvaggia
Palombini.
Blahoželáme
k víťazstvu a prajeme veľa
ďalších športových úspechov.
Ján Holič, prezident Footgolf klub Skalica

Šport
Memoriál Ľuboša Gregora druhýkrát v Skalici
V Skalici sa po druhýkrát uskutočnil turnaj
hokejových fanklubov. Jedná sa o stretnutie
fanúšikov a nadšencov hokeju a hokejbalu.
Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev – Skalica,
Martin, Nitra, Banská Bystrica, Kežmarok,
Žilina, Poprad a Bratislava. Bol to 16. ročník už tradičného turnaja, na ktorom ide
o zblíženie sa rivalov z tribún ako pamiatka na veľkého hokejového fanúšika Ľuboša
(XXL) Gregora, ktorý tragicky zahynul vo
februári 2008. Práve on prišiel s myšlienkou spojiť všetky rozhádané fankluby slovenský miest do jedného spoločného pre
hokejové majstrovstvá sveta 2011. Podujatie
má vždy kamarátsky nádych. Aj keď rivali-

ta na hokejbalovom ihrisku zostáva, mimo
neho tam vzniklo kopec priateľstiev. Turnaj
sa hral od piatka 2. 7. 2021 do nedele 4. 7.
2021. V piatok a v sobotu sa hralo v skupinách a v nedeľu turnaj vyvrcholil zápasmi
o medaile. Titul obhájil Martin, ktorý vo finále porazil Nitru po trestných strieľaniach.
Domáca Skalica skončila na treťom mieste,
keď v súboji o tretie miesto porazila Banskú
Bystricu. Slávnostného otvorenia turnaja sa
zúčastnila viceprimátorka mesta Skalica Veronika Buc.
Lukáš Slavík, vedúci mužstva
a prezident HBK Hokejmarket Skalica

Veľký úspech oddielu Gymfit Sokol Skalica

Dňa 26. 6. 2021 sa uskutočnil on-line festival pódiových skladieb, ktorý organizovala Slovenská gymnastická federácia. Súťažilo 40 tímov v 6 kategóriách. Najviac
zastúpená bola kategória 7-10 ročných, kde boli zaradené aj naše malé gymnastky.
V silnej konkurencii 18 tímov získal náš oddiel striebornú medailu.
Deti pod vedením trénerky Mgr. Katky Michálkovej si tento úspech mimoriadne
zaslúžili. Veď na trénovanie mali veľmi obmedzené podmienky a málo času. Ale
zvládli to na jedničku a vzorne reprezentovali nielen našu TJ Sokol, ale aj mesto
Skalica, ktoré nám na túto činnosť prispelo.
Všetkým patrí naše veľké poďakovanie. Deťom, trénerke aj mestu Skalica.
Viera Miklášová, starostka TJ Sokol Skalica

Tréningová príprava malých
Outmenov

Niet krajšieho pocitu pre trénerov ako
je šantenie a pobehovanie ich hráčov po
ihrisku. Vôňa koženej rukavice, zvuk
odpálenej loptičky, to sú momenty, pre
ktoré nás tento šport baví. Náramne
nás teší záujem zo strany rodičov, ktorí
prichádzajú s deťmi už od štyroch-piatich rokov. V klube neberieme ohľad na
predpoklady a nadanie detí. Príležitosť
ponúkame každému a komu sa páči, ten
ostáva a komu nie, ide ďalej. Tí najmenší (4-10 roční) trénujú spolu, pretože sú
to deti a tie sa najlepšie učia, ak môžu
odkukávať jeden od druhého. A čo
robíme na tréningoch? Od rozcvičky,
dynamického strečingu, tréningu postrehu a odhodlanosti až po základy baseballu, kolektívnej spolupráce a po novom aj výučbe angličtiny. S tréningami
detí pomáhajú dvaja americkí tréneri,
a tak sme tréningy začali spestrovať aj
výukou baseballovej terminológie. Radi
medzi seba privítame nových členov
a členky. V prípade záujmu nás kontaktujte na našich webových stránkach
https://baseballskalica.sk/.
Výsledky zápasov mužskej ligy
Foozee Bratislava: Outmen Skalica 16:8
Angels Trnava B: Outmen Skalica 8:6
Mgr. Radovan Nespala,
prezident klubu

Tenisový turnaj „O pohár primátorky“

V dňoch 26. – 28. júna 2021 sa uskutočnil v areáli tenisového klubu TK77 Skalica

17. ročník tenisového turnaja mladšieho žiactva „O pohár primátorky“. Na turnaji sa
tohto roku zúčastnilo 47 detí vo veku od 10
do 11 rokov, medzi ktorými nechýbali ani
deti zo Skalice. Do finále sa z hráčov TK77
prebojovali Vladimír Halás a Alexandra
Hollá.
Vo finále štvorhry chlapcov zvíťazili Lukas
Siqueira a Adam Gramblička 6:2 6:3 z TK
Slovan Bratislava.
V kategórii štvorhry dievčat zvíťazili Ella
Balážová z TK Empire Trnava a Vanesa
Mrázová z STZ výsledkom 6:4 7:5.

Vo finále dvojhry chlapcov bol úspešný
Marco Bartovič, ktorý zvíťazil 6:3 1:6 6:2.
Víťazstvo v dvojhre dievčat si vybojovala
Ella Balážová z TK Empire Trnava výsledkom 6:3 6:2.
Ceny finalistom dvojhier prišla odovzdať
primátorka mesta Skalica Anna Mierna
a poslanec NRSR Ján Krošlák, ktorý je zároveň bývalý úspešný tenista.
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