ZDARMA

VYDÁVA MESTO SKALICA

SEPTEMBER 9/2022

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.

Skalica má svoju zberateľskú mincu k 650. výročiu.
V prvý deň predaja bol o ňu mimoriadny záujem.

Skalica patrí k starobylým mestám,
ktoré sa v uplynulých storočiach hrdili
prívlastkom slobodné kráľovské mesto
vďaka výsadám, ktoré jej udelil uhorský
kráľ Ľudovít I. 6. októbra 1372. V roku
2022 oslavuje mesto Skalica už 650. výročie tohto povýšenia. Pri tejto príležitosti Mincovňa Kremnica, š.p., Národná
banka Slovenska a Mesto Skalica vydali
striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s motívom „Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské
mesto – 650. výročie“. Minca bola predstavená verejnosti v prvý deň predaja
8. augusta zástupcami inštitúcií v Dome
kultúry Skalica. Zaplnenému auditóriu
sa prihovorila primátorka mesta Skalica
Anna Mierna, vedúci oddelenia prípravy
a analýzy platidiel Národnej banky Slovenska Dr. Marián Kmeť a vedúci predaja
Mincovne Kremnica Ing. Jaroslav Setnický. V kultúrnom programe sa predstavila
speváčka Jana Mišová a heligónkar Peter
Miša. Podujatia sa zúčastnil i autor výtvarného návrhu mince Mgr. Art. Peter
Valach a rytec Dalibor Schmidt. O zberateľskú mincu bol mimoriadny záujem
a potešila najmä zberateľov a nadšencov histórie. Výtvarný návrh striebornej
zberateľskej euromince vzišiel z verejnej anonymnej súťaže, ktorú vyhlásila
Národná banka Slovenska. „Do súťaže
bolo predložených deväť výtvarných
návrhov od deviatich autorov. Komisia

na posudzovanie
výtvarných návrhov pamätných
mincí a zberateľských mincí udelila prvú cenu
a realizáciu výtvarnému návrhu
autora Petra Valacha. Averz výtvarného návrhu
je komponovaný z dvoch motívov, ktoré
priamo súvisia s udelením mestských
privilégií mestu Skalica. Po celej plo-

che mincového návrhu sa rozprestiera
výsek autografu gotickej listiny z roku
1439, ktorou kráľ Albrecht I. potvrdzuje
Skalici staršie výsady mesta. Fragment
textu dominuje ľavej polovici mincového poľa. Vpravo je architektúra rotundy,
ktorá okrem sakrálnej funkcie tvorila aj
organickú súčasť mestského opevnenia,
navrchu s pozorovateľňou. Reverzu dominuje silueta mesta zahŕňajúca všetky
jeho dôležité architektonické dominanty.

Zároveň zobrazuje aj mestský fortifikačný systém, ktorý panovník požadoval na
splnenie podmienky slobodného kráľovského mesta zo strany jeho obyvateľov.
V pravej dolnej časti je vložený historický mestský erb Skalice“ uviedla Mincovňa Kremnica.
Zberateľskú mincu je možné zakúpiť
v ich e-shope:
https://www.mint.sk/eshop.
Viac informácií k predaju a návod k nákupu mincí nájdete na stránkach Turistickej informačnej kancelárie Skalica.
-red-

Prečítate si
Cyklotrasujeme
Oznamy
Mladí ľudia prejavujú
zvýšený záujem o bývanie
v skalických vinohradoch.
Treba však brať na vedomie
nevýhody, ktoré z toho plynú
pre mladú rodinu
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Cyklotrasujeme
Mesto Skalica sa dlhodobo snaží vyvíjať
maximálnu aktivitu na rozšírení siete
cyklotrás v meste a jeho blízkom okolí
s cieľom rozvoja cyklistickej dopravy do
zamestnania a tiež rozvoj cykloturistických trás s cezhraničným napojením.
V súčasnosti mesto pripravuje, resp. participuje na troch projektoch týkajúcich sa
rozvoja cyklotrás.
Spracovanie projektovej dokumentácie
na vybudovanie samostatného asfaltového cyklochodníka zo Skalice od Mondokovho križa po obec Sudoměřice v Českej republike. Cyklotrasa bude vedená
rovnobežne s cestou II/426, bude mať dĺžku 1,5 km a minimálnu šírku 2,5 m. Hlavným cieľom tohto projektového zámeru je
zvýšenie bezpečnosti cyklistov a rozšírenie
siete cyklotrás v meste a okolí s napojením
na Českú republiku.
Predpokladaný harmonogram prípravných prác:
spracovanie projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie:
08 – 10/2022
vydanie územného rozhodnutia:

10 – 12/2022
spracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie:
01 – 02/2023
vydanie stavebného povolenia:

03 – 04/2023
zrealizovanie verejného obstarávania:

04 – 06/2023
Realizácia projektu „Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli
a v regióne Záhorie“, v rámci ktorého budú
zrealizované dva úseky cyklotrasy zo Skalice do Holíča v celkovej dĺžke 3,206 km.
Projekt je realizovaný Združením obcí CykloEko, ktorého je mesto Skalica členom
spolu s mestom Holíč a obcami Vrádište
a Kátov. V utorok 9. 8. 2022 predstavitelia
Združenia CykloEko poklepali jej základ-

ný kameň. Realizátor stavby je spoločnosť Swietelski.
Hlavným cieľom
projektu, ktorý bol
podporený z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A, SK-CZ 2014-2020, je
spájanie turistických cieľov a tiež
najväčších zamestnávateľov v okrese Skalica s vylúčením motorovej
Poklepanie základného kameňa realizácie cyklotrasy Skalica-Holíč
dopravy a s maximálnym ohľadom na bezpečnosť cyklistov. infraštruktúry pre cyklistov, spoločnej
V rámci tohto projektu budú zrealizované propagácie bezpečnej cyklistickej dopravy
a cykloturistiky na cyklotrasách na Baťo2 úseky cyklotrasy, a to:
• Skalica (parkovisko spoločnosti Schaef- vom kanále v okolí rieky Moravy.
fler) – železničné priecestie na Skalic- Predmetom tohto projektu je:
• vybudovanie cyklotrasy v dĺžke 6,1
kých rybníkoch,
km po spevnenej korune ľavostrannej
• Holíč – železničná zastávka Kátov.
ochrannej hrádze rieky Morava od
Zvyšné úseky budú zrealizované v buprístaviska na Baťovom kanále Skalica
dúcnosti po vysporiadaní všetkých dosmerom k Moravskému Sv. Jánu (Malá
tknutých pozemkov. Celá investícia by
vodná elektráreň Hodonín),
mala byť ukončená najneskôr v máji 2023.
• obstaranie mobilného zariadenia pre
Realizácia projektu „Podpora budovasčítanie cyklistov na cyklotrasách,
nia bezpečnej infraštruktúry pre cyklis• vydanie spoločných propagačných matov a jej propagácia v rámci cezhraničnej
teriálov pre projektové územie v okolí
spolupráce Jihomoravského kraje (JMK)
Baťovho kanála a rieky Moravy,
a TTSK“, v rámci ktorého bude vybudo• organizácia cyklokonferencie s ukážkavaná cyklotrasa z prístavu Skalica na Bami výstupov projektu a dobrej praxe,
ťovom kanáli po Malú vodnú elektráreň
• prezentácia projektu na tematicky zamev Hodoníne. Cyklotrasa bude realizovaná
raných výstavách cestovného ruchu.
Trnavským samosprávnym krajom a JihoMesto Skalica participovalo na predmetmoravským krajom a povedie po spevnenom projekte pri príprave projektovej donej korune ľavostrannej ochrannej hrádze
kumentácie spolu s ostatnými dotknutými
rieky Morava. Jej hlavným cieľom je zlepmestami a obcami regiónu.
šenie atraktívnosti kultúrneho a prírodnéIng. Michal Čunderlík,
ho dedičstva prostredníctvom bezpečnej
vedúci referátu projektového riadenia

Na mestskom zastupiteľstve bude okrem iného schvaľovaná aj
zmena rozpočtu na rok 2022
Mesto Skalica má na septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici
(7. 9. 2022) navrhnuté ďalšie investície,
ktoré by mali byť v prípade schválenia
zrealizované do konca roku 2022.
Sú nimi:
• zvýšenie objemu finančných prostriedkov na rekonštrukciu chodníkov na ul.
Dr. Clementisa – realizovať sa bude časť
chodníkov od ul. L. Svobodu po Tesco,
kde prebehne výmena povrchu z liateho asfaltu za nový povrch z asfaltového
betónu,
• rekonštrukcia chodníkov na ul. Pelíško-

va – bude realizovaná výmena starého
povrchu z liateho asfaltu za nový povrch
z asfaltového betónu,
• rekonštrukcia povrchu časti komunikácie na ul. Predmestie od ul. Nad predmestím po križovatku s cestou k lokalite
Zlodejovce – položením novej obrusnej
vrstvy vozovky,
• realizácia nového detského ihriska na ul.
Karvašova pri mestských nájomných bytoch,
• vybudovanie nového priechodu pre
chodcov s osvetlením na ulici Pod Kalváriou – pri križovatke s ul. Doležalova

• osadenie náučných tabulí a lavičiek
v Zlatníckej doline , pri rybníkoch a na
Baťovom kanáli v rámci malého projektu „Rozvoj turistickej infraštruktúry
prihraničného regiónu“,
• rekonštrukcia niektorých oplotení
v rámci letného štadióna,
• vybudovanie ďalších nových uzamykateľných oplotení pre kontajnery.
Ing. Jozef Hlavatý,
vedúci oddelenia
strategického rozvoja, výstavby a ŽP
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Oznamy

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica
Pozývame deti do krúžkov CVČ
Ako každý rok sa aj tentoraz od začiatku októbra začnú aktivity v krúžkoch Centra voľného času Skalica. Oproti minulému školskému roku sa ponuka opäť rozširuje. Prosíme
rodičov, aby si premysleli, o ktoré krúžky by mali pre svoje
deti záujem a ak sa rozhodnú, je potrebné vyplniť a zaslať
(mailom alebo osobne, prípadne poštou) prihlášku. Nájdete
ju na oficiálnej webovej stránke, v sekcii mestský úrad – centrum voľného času. Tiež si ju môžete vyzdvihnúť a prípadne
i vyplniť priamo v centre voľného času.
Aké krúžky sú pre školský rok 2022/2023 pripravené: karate
DOJO pre deti od 14 rokov; sebaobrana pre dievčatá a ženy
od 14 rokov; aikido pre deti od 6 rokov; aikido pre dospelých; tanečný krúžok pre deti od 5 rokov; Tkáčik – krúžok
tkania pre deti od 6 rokov a dospelých; Pletko – krúžok pletenia a háčkovania pre deti od 8 rokov a dospelých; Nitka –
krúžok šitia a vyšívania pre deti od 8 rokov a dospelých; Muzikantský krúžok pre deti od 7 rokov; Klub Bonifác – pre deti
s poruchami učenia a správania; Varenie pre začiatočníkov;
Krúžok baseballu; Nízkoprahový klub Emauzy – bez obmedzenia veku; Hokejové krúžky MHKM Skalica; Veselá logika
a kreativita pre deti 6-10 rokov; ART joga – krúžok jogy pre
deti 7(8)-12 rokov; Hravá joga – krúžok jogy pre deti 3-6(7)
rokov; Joga balans – krúžok jogy pre deti od 13 rokov. Sledujte nás na FB CVČ a tiež webovej stránke, kde prinesiem
všetky potrebné informácie. Info: 664 8688, 0917 693 790.

CVČ Skalica

Vyhrajme park Čistinka pre naše mesto
Mesto Skalica sa zapojilo do súťaže spoločnosti Lidl, ktorá
spúšťa projekt „Lidl Čistinka“. Víťazné mesto získa vybudovanie multifunkčnej oddychovej zóny na rozlohe až 600 m2.
V Skalici by takýto mestský park mohol vzniknúť v lokalite
„Tehelňa“. Termín súťaže je od 15. augusta do 25. septembra 2022. Každý zákazník, ktorý si v termíne od 15. 8. 2022
zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 eur,
obdrží pri pokladnici 1x hlasovaciu kartičku. Prostredníctvom unikátneho kódu na tejto hlasovacej kartičke bude
mať zákazník možnosť odovzdať svoj hlas mestu. Zadávanie kódov a hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke
www.lidl.sk/cistinka.
Mesto Skalica – Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania
organizuje spoločnú dopravu autobusom do Bratislavy na

AVON pochod pre zdravé prsia 2022

Do Siene slávy uviedli Žiga Pálffyho, najlepší
brankár je Patrik Rybár
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) usporiadal v tomto roku Slávnostný galavečer pri príležitosti vyhlasovania výsledkov ankety Hokejista
roka. Medzi ocenenými
boli aj hokejisti s koreňmi na Záhorí. Cenu Vladimíra Dzurillu pre najlepšieho
slovenského brankára sezóny získal skalický rodák Patrik
Rybár. Bronzový medailista zlikvidoval na ZOH v Pekingu
96,6 % striel. V uplynulom ročníku pôsobil v KHL v mužstve Dinamo Minsk. Na Základnej škole Vajanského v Skalici umiestnili Patrikovi v júni Pamätnú tabuľu s menom.
V rámci galavečera pribudli do Siene slávy slovenského hokeja mená dvoch nových členov. Za rok 2021 Peter Bondra,
za rok 2022 Žigmund Pálffy. Práve táto útočná dvojica sa
postarala o víťazný gól na MS 2002 vo švédskom Göteborgu,
kde Slovensko získalo doteraz jediný titul majstrov sveta. Jeden z najlepších svetových hokejistov Žigmund Pálffy, ktorý
v Skalici pôsobí ako poslanec Mestského zastupiteľstva, sa
tak stal druhým Záhorákom v Sieni slávy slovenského hokeja, ktorá je expozíciou najvýraznejších osobností slovenského ľadového hokeja.
-redzdroj: SZĽH Hockey Slovakia

Trvalá zmena hodín Pošty Skalica 1 pre verejnosť
S účinnosťou od 1.9.2022 bude na Pošte Skalica 1 realizovaná
zmena hodín pre verejnosť.
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8:00 – 17:00
streda 8:00 – 18:00
sobota 8:00 – 10:00
nedeľa zatvorené

Hernička s prvkami Montessori
Hudobná škola Yamaha Prvé krôčiky k hudbe
Hudobná škola Yamaha Rytmické krôčiky
Základy spoločenských tancov
Bádateľská hodinka
Zdravé nôžky

odchod zo Skalice 9,30 hod
odchod z Bratislavy 16,30 hod
V prípade záujmu užiť si spoločne krásny deň pre dobrú vec, plný emócií a zážitkov,
prihláste sa v kancelárii Štíbora alebo na tel.: 6903 602.
Vstup na podujatie je AVON tričko na podporu boja proti rakovine prsníka.

Gymnathlon Junior
Gymnathlon Baby
Tanculienka
Fitmami
Mini dance
Jumping Kids

PRIHLASOVANIE
NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

OTVORENÉ
WWW.BARBARKOVO.SK
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Mladí ľudia prejavujú zvýšený záujem o bývanie v skalických vinohradoch.
Treba však brať na vedomie nevýhody, ktoré z toho plynú pre mladú rodinu
Mestské zastupiteľstvo v Skalici v mesiaci február schválilo zmeny a doplnky územného plánu. Obstarávanie zmien a doplnkov sa deje pravidelne nielen na základe vzniku nových požiadaviek o využitie územia, ale taktiež na základe
praxe, keď mesto reaguje na aktuálne problémy
v území. Mesto Skalica sa rozvíja v posledných
desaťročiach dosť dynamicky, o čom svedčí napĺňanie nielen plôch priemyslu a výroby, ale i na
ňu nadväzujúci rozvoj nových obytných zón.
Názor na ich architektonickú kvalitu môžeme
mať rôzny, faktom však je, že finančná náročnosť kúpy rodinného domu sa zdá mnohým,
najmä mladým ľuďom, nedosiahnuteľná, a tak
hľadajú často iné možnosti bývania, v lokalitách
viac spätých s prírodou alebo inou funkciou.
Mladých láka krása a ľahšia finančná dostupnosť vinohradov
Na mestskom úrade sa často stretávame s požiadavkami realizácie bývania, resp. výstavby
rodinných domov v lokalite vinohradov. Vinohrady sú, okrem iného, v Skalici to, čo dodáva mestu jeho osobitý kolorit, to čo mesto
charakterizuje. V územnom pláne sú lokality
vinohradov zaradené medzi chránené časti
krajiny. Majú svoju osobitú atmosféru, je z nich
nádherný pohľad na mesto, a tak sa niet veľmi
čo čudovať, že ľudia v nich chcú tráviť svoj voľný
čas – a to nielen v nadväznosti na pestovanie
viniča, ale prirodzene v nich vzbudzujú pocit
usídliť sa v nich natrvalo. Preto v posledných
rokoch vo vinohradoch rovnako evidujeme
výrazný stavebný ruch, ktorý však nie je vždy
možné vnímať pozitívne.
Vinohrady nie sú budovami na bývanie a nemožno v nich udeliť trvalý pobyt
Keď boli vinohrady v územnom pláne mesta
zadefinované ako chránené časti krajiny, bolo
to práve preto, aby Skalica tento svoj charakteristický rys nestratila. Mnohokrát bola na stole
i otázka stavebnej uzávery, nie je však cieľom
mesta z vinohradov vytvárať historický skanzen.
Chceme, aby vinohrady žili a rozvíjali sa naďalej
smerom, na ktorý bola táto časť krajiny predurčená. Vinohradnícke búdy boli v územnom
pláne zadefinované ako účelové vinohradnícke
stavby, ktoré nie sú budovami na bývanie. Môžu
mať odpočinkové miestnosti, hygienické zázemie, avšak nemožno v nich udeliť trvalý pobyt,
nakoľko trvalé bývanie je vo vinohradníckych
lokalitách podľa územného plánu neprípustná
funkcia. Napriek týmto skutočnostiam, záujem
o trvalé bývanie vo vinohradoch pretrváva.
Po čase si mladé rodiny začnú uvedomovať
nevýhody
Mnoho mladých ľudí si po čase bývania začne
uvedomovať i nevýhody, na ktoré ich predtým
nik neupozornil, pričom menší komfort prístupových komunikácií k ich bývaniu je asi ten
najmenší problém. Sú tu však otázky bežného
komfortu, ktorý potrebuje mladá rodina. Na

domoch budete mať poštovú schránku zbytočne, smeti budete vyvážať sami na miesta na to
určené, nestačí vyložiť smetnú nádobu pred
búdu, resp. pred dom. Večer, najmä v zime, sa
budete vy i vaše deti vracať domov po tme peši
po neupravených cestách bez chodníkov a verejného osvetlenia. A ráno vás na úsvite, a to aj
cez víkend, zobudí zvuk traktora, lebo sused si
prišiel obrobiť svoj vinohrad a vy nemáte právo
sa kvôli tomu na neho sťažovať. V týchto lokalitách je poľnohospodárska – vinohradnícka
činnosť hlavnou funkciou. Oblasť vinohradov je
taktiež už „prešpikovaná“ žumpami, nakoľko sa
v prevažnej väčšine lokalít nenachádza a nikdy
pravdepodobne nebude budovať kanalizácia
ani vodovod. Zásobovanie vodou je preto riešené zo studní. Môžeme sa len domýšľať, aká je
kvalita vody v studniach, ktoré sa nachádzajú
v relatívne „bezpečnej“ vzdialeností od samot-

ných žúmp. I preto sme v poslednej aktualizácii
zaviedli povinnosť pri novostavbách zásobovaných vodou na pitie zo studní k povoleniu doložiť rozbor vody, preukazujúci jej nezávadnosť.
Hlavným účelom vinohradov je relax
Výstavbu vo vinohradoch sme tentokrát
v územnom pláne mesta zásadným spôsobom
neupravovali. Je mnoho ľudí, ktorí chodia do
vinohradov za relaxom, ktorý im prináša práca
vo vinohrade a ktorý je spojený i s tým, že si
vo vinohrade chcú aj oddýchnuť, zdriemnuť,
pohostiť tam priateľov. Veríme, že tento hlavný
účel lokalít, ktoré Skalicu na jej svahoch obkolesujú sa nezmení a vinohrady ostanú i ďalej
vinohradmi a nestanú sa klasickým vidieckym
bývaním.
Ing. arch. Miroslava Valková,
architektka mesta

Festival kráľovských vín
Dňa 20. 8. 2022 Vinohradnícky spolek Skalica, Vínna cesta Záhorie
a mesto Skalica usporiadali 6. ročník
Festivalu kráľovských vín Frankovky
a Skalického rubína. Na tomto festivale vín sa stretlo z okolia kopca Vintoperk 127 vín Frankovky a Skalického rubína. Úroveň tohto podujatia je
stále vyššia, lebo každý vystavovateľ
by rád získal to najvyššie ocenenie.
Všetky ceny zostali v Skalici a asi len preto, že vín z obcí okolo kopca Vintoperk je stále
málo. Cenu Kráľovský Skalický rubín 2022 si odnieslo Vysoké Pole s r.o., Kráľovskú
frankovku 2022 si odniesol Ing. Pavol Snopek. Veľký zlatý diplom Skalického rubína
a Frankovky si odnieslo šesť súťažiacich o najvyšší titul tohto podujatia. Tohtoročný
festival sme obohatili menšou Okresnou výstavou vín pri príležitosti 650. výročia mesta Skalice povýšenia na slobodné kráľovské mesto, kde vinári poslali do súťaže 164 vzoriek vín, aby súťažili o šampiónov medzi vínami. Na tejto výstave Šampióna červených
vín získalo víno Dunaj 2021 od výrobcu Peter Machlica, Šampióna bielych vín dostalo
víno Chardonay bobuľový výber 2018 od p. Ing. Pavla Snopka, ktorý si odniesol aj cenu
od primátorky mesta Skalica Anny Miernej za kolekciu 5-tich najviac bodovaných vín.
Okrem týchto ocenení boli odovzdané ceny za víťazov odrôd i veľké zlaté medaile.
Výstavu prišli navštíviť hostia – župan TTSK Jozef Viskupič, prednostka Okresného
úradu Skalica Anna Abramovičová, riaditeľ ÚKSÚP Ján Berceli, za odbor Dopravy
a výstavby Gabriela Šturdiková, starosta mesta Hodonín Libor Střecha s manželkou
a ďalší. Môžem povedať, že podujatie sa vydarilo vďake dobrým vínam a k spokojnosti návštevníkov prispela aj ĽH Pláňava. Ďakujeme vystavovateľom za dodané vzorky
a účasť.
Ladislav Nemčovský, Vinohradnícky spolek Skalica o.z.

Deti sa zabavili na mestskom tábore Lienka

Mesto Skalica, oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania organizovalo
už 14. ročník letného denného tábora pre deti z rodín v hmotnej núdzi a nízko príjmových rodín.
Pre 15 detí vo veku od 7 do 14 rokov bol pripravený pestrý program zameraný na rôzne
relaxačno-oddychové, kultúrne, záujmové a poznávacie činnosti a možnosti využívania voľného času deťmi. Cieľom tábora Lienka bolo podporiť deti zo sociálne slabých
rodín, ktoré si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť a tematicky pôsobiť v oblastiach, ktoré môžu byť pre túto vekovú skupinu detí krízové.
Mgr. Lucia Grófová,
vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania
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Európsky týždeň mobility 2022
je každoročná kampaň udržateľnej mestskej mobility, podporovaná Európskou
komisiou. Cieľom kampane, ktorá prebieha každý rok od 16. – 22. septembra,
je podporiť európske miestne orgány,
aby zaviedli opatrenia pre udržateľnú
dopravu a podporili ju, a aby vyzvali
ľudí k vyskúšaniu alternatív k osobnej
automobilovej doprave. Týždeň vrcholí
akciou „Deň bez áut“, kde zúčastnené
mestá a obce vyčlenia na celý deň jednu
alebo viacero oblastí výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.
Od svojho prvého uvedenia v roku 2002
dosah ETM neustále rastie, a to nielen
v Európe, ale na celom svete. V roku 2014
sa do kampane oficiálne zaregistrovalo
celkovo 2013 miest zo 44 krajín. V roku
2014 sa v dôsledku kampane realizovalo
8 543 stálych opatrení, predovšetkým so
zameraním na infraštruktúru pre cyklistiku a pešiu chôdzu, na zlepšenie služieb
verejnej dopravy, zlepšenie dopravnej
dostupnosti a zvyšovanie povedomia
o správaní sa podporujúcom udržateľnú
dopravu. Každý z nás má na výber, akým
druhom dopravy sa bude po rannom
opustení svojho domova premiestňovať.
To, ako vyzerajú ulice v našom meste, je výsledok „ranného“ rozhodnutia

každého z nás.
Zmenu môžeme
urobiť sami alebo to urobí za
nás príslušná samospráva, ktorá
správnym nastavením podmienok a rôznych obmedzení nám poskytne primerane
výhodnejšie podmienky pre našu vlastnú mobilitu.
Témou ETM 2022 je „Lepšia dostupnosť“, motiváciou slogan „Cestujme zodpovedne“. Téma bola vybraná tak, aby
reflektovala túžbu jednotlivcov v celej
Európe znovu sa spojiť po niekoľkých
mesiacoch izolácie a obmedzení. Ľudia
sa môžu spojiť, keď sa stretnú na námestí vo svojom mestskom prostredí a zostať v spojení prostredníctvom verejnej
dopravy. Lepšie prepojená doprava znamená lepšie prepojenie miest a ľudí, na
čo sa zameriava Európska zelená dohoda
(Green Deal). Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility tiež požaduje lepšie prepojenie medzi osobami s rozhodovacou právomocou, poskytovateľmi
služieb, urbanistami a občanmi.

Jazdením počas jedného mesiaca na bicykli ušetrili viac ako 1596 kg CO2
Mesto Skalica sa po druhýkrát zapojilo do národnej kampane podporujúcej environmentálne druhy dopravy
v mestách „Do práce
na bicykli“. Súťažiaci
prispeli k ekologickejšej Skalici, keď spoločne počas mesiaca
jún vymenili pohodlie
osobných vozidiel a na
bicykli cestovaním do
práce a späť najazdili 6280,04 km. Ušetrili tak viac ako 1596,81 kg CO2.
Ocenenými tímami bol tím „enem kolo jelo“ za najviac najazdených kilometrov
(2606,04 km) a tím „Bajkeri“ za najväčší počet jázd (160). Najlepším jednotlivcom
v počte jázd (44) i najazdených kilometroch (1273,66 km) sa stal Martin Matúš.
S rovnakým počtom jázd boli ocenení aj jednotlivci Peter Neuročný (1214,67 km)
a Miroslav Bartoš (120,18 km). Najlepším zamestnávateľom, od ktorého sa za Skalicu zapojilo najviac súťažiacich, sa stalo Finančné riaditeľstvo SR.
Národnej kampane Ministerstva dopravy a výstavby SR sa zúčastnilo celkovo 13 551 súťažiach z 4 021 tímov, ktorí najazdili na bicykli 1 868 775 km počas
254 138 jázd a nevyprodukovali tak 551 ton CO2.
-red-

Mesto Skalica sa aj v tomto roku zapojí
do Európskeho týždňa mobility. Uplynulé dva covidové roky aktivity ETM
poriadne okresali. V tomto roku by sa
opäť mohli uskutočniť všetky plánované
podujatia. V čase uzávierky Skalického pressu už poznáme obsah a termíny
niektorých aktivít, ktoré sa museli vzhľadom na konanie Skalických dní posunúť:
19. 9. – Večerný beh Skalicou, štart: námestie (pred okresným súdom), 18.00
hod., bez obmedzenia veku
20. 9. – Dopravná výchova pre predškolákov v spolupráci s mestskou políciou Skalica, dopravné ihrisko 8.00
a 10.00 hod.
21. 9. – Vytvorme spolu logo ETM
2022, žiaci ZŠ prípadne gymnázia, námestie – priestor pred farským kostolom, 10.00 hod.
22. 9. – Zábavné dopoludnie pre škôlkarov – maľovanie na chodník pred
mestskou knižnicou, hry pred gymnáziom, 10.00 hod.
Program plánovaných aktivít môže
byť upravený v prípade nepriaznivého počasia. Kompletné informácie
o tohtoročnom ETM nájdete na webe:
eurotm2022.eurotm.sk. Sledujte aj FB
stránku ETM Skalica 2022 v rámci FB
centra voľného času.
Okrem toho si dovoľujeme vyzvať všetky školské a predškolské zariadenia
v Skalici, aby sa iniciatívne zapojili do
iniciatívy ETM a pripravili si vlastné
podujatia. Veľmi radi privítame informácie a fotografie z týchto aktivít,
ktoré budeme postupne uverejňovať
na facebookovej stránke ETM Skalica 2022. Fotografie môžete posielať na:
cvc@mesto.skalica.sk, v prípade väčšieho počtu aj cez elektronickú úschovňu.
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Otvárací ceremoniál - Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Námestie slobody

16:00 - 18:00 hod.
Mesto Skalica

Zahájenie podujatia DEKD 2022 s kultúrnym programom. Od 12:00h : zdarma otvorené
pamiatky, dobový jarmok a detský kútik s dobovými hrami.

vstup voľný

02.09.2022

Deň otvorených dverí Záhorského múzea

Záhorské múzeum

DOD pri príležitosti zahájenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022.

vstup voľný

DOD Štátneho archívu v Trnave, pracoviska Archív Skalica

Archív Skalica

Deň otvorených dverí: prehliadka archívu, výstava archívnych dokumentov
"Kráľovská Skalica 650 rokov od povýšenia na slobodné kráľovské mesto".

vstup voľný

02.09.2022

Deň burčiaku

Vinárstvo Winterberg

16:00 - 24:00 hod.
Winterberg Winery

Vinárstvo Winterberg Vás pozýva na výborný burčiak, víno biele, ružové a červené,
taktiež na chutné občerstvenie. K dobrej nálade zahrá Eda Vlček a Ján Lašák.

vstup voľný

02. - 08.09.2022

Loretánske dni

rímskokatolícke kostoly
(farský, milosrdných bratov,..)

Tradičné septembrové podujatie Rímskokatolíckej Farnosti Skalica.

vstup voľný

Skalica po druhej svetovej vojne na fotografiách

Záhorské múzeum

Výstava fotografií z archívu Záhorského múzea v Skalici, potrvá do 25. novembra 2022.

vstup voľný

03.09.2022

Spoločne pre Samka

Františkánska záhrada

10:00 - 22:00 hod.
Prestige Fashion Event & Charity

Celodenné charitatívne podujatie s bohatým programom. Celý výťažok bude venovaný
chorému 11-ročnému Samkovi na financovanie jeho liečby. Spojme sa pre dobrú vec!

deti do 3r. zdarma,
deti do 10r. 3€, dospelí 5€

04.09.2022

Musica Sacra Skalica

Jezuitský kostol

Medzinárodný festival sakrálnej a organovej hudby Timoteja Kyselicu s názvom ORGAN PLUS.
Hana Hána - organ, Hana Bartošová - flauta.

vstupné dobrovoľné

05. - 09.09.2022

Výstava archívnych dokumentov

Archív Skalica

denne 09:00 - 15:00 hod.
Štátny archív pracovisko Skalica

Výstava archívnych dokumentov na tému
"Kráľovská Skalica 650 rokov od povýšenia na slobodné kráľovské mesto".

vstup voľný

09.09.2022

23. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici

Galéria u františkánov

podľa otváracích hodín vínotéky
Mesto Skalica

Vernisáž 23. členskej výstavy Klubu výtvarníkov v Skalici. Výstava bude prístupná do
23.októbra 2022 v čase otváracích hodín Vínotéky u františkánov.

vstup voľný

09.09.2022

Burza kníh a predaj hand-made výrobkov

Mestská knižnica

10:00 - 17:00 hod.

Príďte si vybrať dobrú knihu a pritom si môžete urobiť radosť kúpou vlastnoručne
vyrobeného výrobku od našich hand-made predajcov.

vstup voľný

8:00 - 16:00 hod.
TTSK - Záhorské múzeum v Skalici

02.09.2022
10:00 - 18:00 hod.

Štátny archív v Trnave, pracovisko
Archív Skalica

denné bohoslužby
Rímskokatolícka Farnosť Skalica

od 02.09.2022
podľa otváracích hodín
TTSK - Záhorské múzeum v Skalici

19:00 - 20:00 hod.

Mesto Skalica, Bachova spoločnosť
na Slovensku

Mestská knižnica Skalica

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.
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KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2022

Zlatnícka dolina

Cyklistické preteky na horských bicykloch 23km, 40km.

vstup voľný

Hudobný večer v kaviarni Pod lampou

kaviareň Pod lampou

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

vstup voľný

Musica Sacra Skalica

Jezuitský kostol

Medzinárodný festival sakrálnej a organovej hudby TK s názvom MISS PAPAE MARCELLI-PELSTRINA
A MONTEVERDI. M.Benda-kontratenor, M.Plšeková-organ, V.Allegre, A.Rapant-zbormajster.

vstupné dobrovoľné

16.09. - 18.09.2022

Skalické dni 2022

Námestie slobody

pia 14-24:00h, so 10:30-24:00h
ne 9-18:00 h
Mesto Skalica

30. ročník festivalu hudby, folklóru a tradícií s veľkým jarmokom.

predpredaj: dospelí 10€,
deti do 150 cm, seniori a ZŤP 4€

16. - 17.09.2022

HUDBA POD HRADBAMI 2022

Orlovňa

pia 20 - 3:00h, so 20 - 4:00h
DVERE o.z.

Klubový hudobný multižánrový festival od r. 1996 v ORLOVNI Skalica. 2 dni zaujímavej Slovenskej
a Českej klubovej hudby - Piatočný inštrumentálny program a Sobotná Dj´s tanečná párty.

15 € /deň
20 € / víkend

17. - 18.09.2022

Dni otvorených dverí Záhorského múzea

Záhorské múzeum

DOD pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Skalických dní 2022.

vstup voľný

Musica Sacra Skalica

Jezuitský kostol

Medzinárodný festival sakrálnej a organovej hudby Timoteja Kyselicu s názvom Musica Sacra
MODERNA. Cantores Bratislavenses, Martin Bako - organ.

vstupné dobrovoľné

21.09.2022

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

23.09.2022

Hudobný večer v kaviarni Pod lampou

kaviareň Pod lampou

19:00 hod.
kaviareň Pod lampou

Kapela Dessert Night - hudobné vystúpenie mladého talentovaného klaviristu,
ktorého budú doprevádzať dve nadané speváčky.

vstup voľný

25.09.2022

Skalická osmička

Námestie slobody

štart o 10:00 hod.

Charitatívny beh NADÁCIE AGEL pre všetkých. Štartovné bude venované Onkologickému oddeleniu
Fakultnej nemocnice AGEL Skalica. Pobežte s nami Skalickú osmičku! Prezentácia od 8-9.30 hod.

štartovné 10 €

štart o 11:00 hod.
HERTLSPORT

10.09.2022
19:00 hod.
kaviareň Pod lampou

11.09.2022
19:00 - 20:00 hod.

Mesto Skalica,
Bachova spoločnosť na Slovensku

so 10 - 18:00h, ne 10 - 17:00h
TTSK - Záhorské múzeum v Skalici

18.09.2022
19:00 - 20:00 hod.

Mesto Skalica,
Bachova spoločnosť na Slovensku

NADÁCIA AGEL

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.
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Organizátor:

scéna

®

Talk show scéna
oš Beňa
SEBASTIAN Ľub
SOKOLIE
Terchovská muzika

ROBBIE WILLIAMS Revival
BATIDA LED DRUMS SHOW

group
FOR YOU Acapella vocal
el FREĎÁCI

Ukážky dobových remesi

ta
Veľký dobový jarmok v centre mes

Pláňava
FS SKALIČAN Seniori ZUŠ Skalica ĽH
boho služb y

Odovzdávanie dožinkových vencov Ďako vné
k 650r . Skalice
DFS SKA LIČÁ NEK Stredné školy

16. - 18. 9. 2022

CIGÁNSKI DIABLI
THE BEATLES Revival

ZUZANA SMATANOVÁ

BONEY M Revival SIMA

GIZKA OŇOVÁ
HA
DUO JAMA
Skaličani SLZA
ĽH Cifra

TALK SHOW - významní
LIČANÉ
A. Dinka / A. Chaloupková / M. Srholec DH SKA

KA
ZUŠ Dr. J. Blaha Skalica TAXIS DH ZÁHORIEN
Zmena programu vyhradená.

Predpredaj permanentiek na 2 dni v TIK Skalica a v celej sieti Predpredaj.sk od 13. 6. 2022 do 16. 9. 2022

Partneri

Mediálni partneri

Gastro partneri

Hlavní partneri

Informácie: TIK Skalica, +421 915 723 216, +421 34 664 53 41, www.predpredaj.sk podujatie bude fotografované a monitorované
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