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Prezentácia Skalice vo Viedni
Mesto Skalica dostalo výnimočnú príležitosť odprezentovať sa dňa 12. októbra vo Viedni v rámci podujatia Týždeň
slovenskej kultúry v Rakúsku. Na pôde
Slovenského inštitútu bola verejnosti
predstavená ponuka kultúrno-historického a prírodného potenciálu nášho
mesta a jeho okolia. S veľkým úspechom sa stretla ochutnávka Skalického
trdelníka a vína. Skalica však návštevníkom pripravila aj ďalšiu ochutnávku v podobe jedinečného vystúpenia
speváckej skupiny Spjevule ze Skalice.
Dievčatá oblečené v prekrásnych skalických krojoch, za sprievodu hudobníkov z LH Pláňava, tak predstavili nielen
živú ukážku spevných tradícií regiónu
Záhorie, no rovnako aj krásu a pôvab nášho ľudového odevu. Vystúpenie Spjevulí sa stretlo s veľkým úspechom a niet sa čomu
čudovať, veď dievčatá boli jednoducho úžasné. Veríme, že prezentácia nášho mesta návštevníkov podujatia oslovila a stala sa
inšpiráciou pre výber ich budúcej dovolenky. Za mesto Skalica sa prezentácie zúčastnili zástupkyňa primátorky Veronika Buc,
za kultúrnu komisiu Ľubica Bučková, za oddelenie marketingu Renáta Medňanská spolu s pracovníčkami TIK-u Skalica a oddelenia strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia.

Ceny kraja získali aj Skaličania
Koncom septembra sa v Divadle Jána
Palárika v Trnave uskutočnil galavečer pri príležitosti odovzdávania Cien
Trnavského samosprávneho kraja za
uplynulý rok osobnostiam a kolektívom z verejného života za mimoriadny
prínos k rozvoju kraja, vynikajúce tvorivé činy a výsledky. Najvyššie verejné
ocenenie župy získalo 33 laureátov, medzi ktorými boli aj osobnosti a kolektívy zo Skalice. Ocenenou bola pani Mária Kallová, ktorá svoj pracovný život

(vyše 40 rokov) venovala práci v sociálnej oblasti, prevažne venovanej seniorom. Ocenenie si prevzala aj pani Gabriela Borovičková, ktorá sa vyše 33 rokov
venuje ošetrovaniu ľudí s telesným postihnutím v našom okrese. Nomináciu
za výpomoc pri bezproblémovom chode
a organizovaní veľkokapacitného očkovacieho centra v telocvični školy získal
Kolektív pracovníkov a žiakov Strednej
zdravotníckej školy Skalica. Nominácie
na udelenie ocenení navrhla primátor-

ka mesta Anna Mierna. Za oblasť dopravy získal ocenenie jednotlivca pán
Jozef Olejník, vodič autobusu so zdravotným hendikepom, ktorý po celý čas
pandemickej situácie obetavo vykonával
svoju prácu a zastupoval chorých vodičov. Cenu získal aj kolektív SKAND
Skalica, spol. s.r.o., kde vodiči zabezpečujúci služby v prímestskej pravidelnej
autobusovej doprave počas pandémie
majú veľkú zásluhu na tom, že nevznikol z dôvodu rozsiahlej karantény žiadny výpadok pri zabezpečovaní obslužnosti v stanovených režimoch. Všetkým
oceneným srdečne blahoželáme.

Prečítate si
Októbrové rokovanie
mestského zastupiteľstva

Pani Gabriela Borovičková ocenená za dlhoročné ošetrovanie
ľudí s telesným postihnutím

Pani Mária Kallová ocenená za dlhoročnú prácu so
seniormi

Pán Jozef Olejník, vodič so zdravotným hendikepom spoločnosti
SKAND Skalica, spol. s.r.o.,
ocenený za obetavú prácu počas
pandémie

Európsky týždeň mobility
30 rokov s pálkou v ruke
Krátko zo športu
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Októbrové rokovanie mestské zastupiteľstva prebehlo online
Októbrové rokovanie mestské zastupiteľstva sa pre zhoršujúcu sa pandemickú
situáciu realizovalo ONLINE. Umožnili to
elektronické prostriedky, ktoré zabezpečil
mestskú úrad ešte v druhej vlne šírenia.
Na návrh mestského úradu boli v Skalici
pomenované viaceré nové ulice. Poslanci
schválili jednu novú ulicu v lokalite Predmestie s názvom ,,Pri pálenici‘‘ a štyri nové
ulice v lokalite Jazerné pole s názvami
,,Teslíkova‘‘, ,,Úprkova‘‘ ďalej ,,Cubínkova“
a ,,Dr. Viestovej‘‘. Dôležitým bodom rokovania bola zmena rozpočtu mesta, ktorá zohľadnila výdavky na rekonštrukciu
vnútrobloku Mallého, ktorú sa podarilo
vysúťažiť za nižšiu sumu než bolo pôvodne

plánované v rozpočte. Zároveň sa do roku
2022 presunuli investície na umelý futbalový trávnik či obnovu učební, ktoré budú
realizované v budúcom roku. Mestské zastupiteľstvo ďalej vzalo na vedomie vzdanie sa členstva v správnej rade Mestského
hokejového klubu Skalica zo strany Erika Rangla. Namiesto neho zastupiteľstvo
schválilo Tibora Martinčiča za nového člena správnej rady MHKM Skalica, n.o. Na
rokovaní bola vzatá na vedomie aj správa
hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
v meste a mestských inštitúciách. Zároveň
bol schválený jeho plán kontrolnej činnosti na najbližšie obdobie. Primátorka pri
príležitosti schvaľovania výročnej správy

mestského zariadenia Štíbor poďakovala
všetkým zamestnancom pracujúcim v sociálnych službách. Zo správy vyplýva, že sa
vedeniu Štíbora darí získavať prostriedky
na rozvoj sociálnych služieb aj z rôznych
grantov súkromných spoločností. Predložená bola aj výročná správa hospodárenia
mestského hokejového klubu.
Záverom sa mestské zastupiteľstvo venovalo letnej turistickej sezóne, ktorá priniesla
viaceré novinky. Kráľovský okruh v koči či
večerné ubytovanie s trdelníkom a vínom
prilákali množstvo domácich aj turistov.
Celkovo sa napriek pandemickej situácii
otvorili skalické pamiatky viac ako 14-tisíc
ľuďom.

Október – mesiac úcty k starším
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si
každoročne mesto Skalica uctieva svojich
jubilantov vo veku 80, 85, 90 a viac rokov
organizovaním slávnostného stretnutia
na počesť ich životného jubilea. V tomto roku to situácia nedovolila, preto si
mesto uctilo 170 jubilantov priamo v ich
domácnostiach malým darčekom, ktorý
im bol odovzdaný za dodržania hygienických opatrení. Darčeky pre jubilantov
mesta Skalica a najstaršiu jubilantku mesta Skalica vo veku 99 rokov boli odovzdané aj v ZPS Skalica a ZPS Jesénia Skalica.
Darčeky a poďakovanie za ich prínos pre
naše mesto odovzdala pani primátorka
Anna Mierna, pani viceprimátorka Veronika Buc a vedúca oddelenia sociálnej
starostlivosti, zdravotníctva a bývania
Lucia Grófová. Všetkým jubilantom blahoželáme a prajeme pevné zdravie, lásku
a spokojnosť. Ďakujeme aj spol. Reklama
Erik Rangl, ktorý sa podieľal na výrobe
balenia darčekov pre našich jubilantov.

Ušetrili viac ako 2 190 kg CO2
Cieľom národnej súťaže „Do práce na bicykli 2021“ prebiehajúcej v mesiaci jún
bol rozvoj a motivácia obyvateľov k využívaniu udržateľných spôsobov
dopravy t.j. verejnej osobnej
a nemotorovej dopravy. Zapojilo
sa do nej 11 358 registrovaných
súťažiacich v 91 samosprávach.
Za mesto Skalica bolo zapojených 70 registrovaných súťažiacich, ktorí spoločne za 30 dní
najazdili 8 750,16 kilometrov
v rámci 1 590 jázd a ušetrili
2 191,72 kilogramov CO₂. Pani
primátorka prijala na mestskom
úrade ocenených, ktorým odovzdala diplomy. Ocenenými tí-

mami boli tím „Enem kolo jelo“ (Dušan
Petráš, Peter Neúročný, Lenka Kollárová, Peter Skála), tím „Štvorlístok“ (Viera

Haraštová, Igor Černin, Miroslav Sabo,
Jarmila Romanová). Ocenenými jednotlivcami boli pán Dušan Petráš a pani
Miriam Korčáková. Diplom
za najlepšieho zamestnávateľa
v meste Skalica získala firma
Schaeffler Skalica, spol. s r. o.
Poďakovanie ministra dopravy
a výstavby SR Andreja Doležala
za aktívny a kreatívny prístup pri
organizovaní kampane v našom
meste dostal kolega z mestského úradu, pán Michal Čunderlík. Ďakujeme všetkým zúčastneným v súťaži, a aj tým, ktorí
nesúťažne svojou aktivitou prispievajú k ekologickejšej Skalici.
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Oznamy
Kynologický klub Skalica pozýva
KK Skalica ako spoluorganizátor Záhoráckej zimnej ligy kynológie /ZZLK/ bude organizovať 1. pretek XXIV. ročníka ZZLK,
ktorý sa uskutoční dňa 13.11.2021 od 8,00 h na futbalovom štadióne v Trnovci. Pretek je obranársky, bude pozostávať z dvoch
disciplín – poslušnosť a obrana. Pretekať sa bude v kategóriách
BH/VT, SVV1, IGP1, posudzovať budú rozhodcovia p. Anton
Strasser a p. Viliam Ružička. Majiteľov psov pozývame aj do
svojho nového areálu – za solárnymi panelmi nad Krivými Kútami. Tu organizujú každú nedeľu od 8:00 h výcvik psov a agility. Tešíme sa na Vašu účasť.
členovia KK Skalica

Rekonštrukcia chodníkov na sídl. SNP
– Trasa „C“, Skalica
Mesto Skalica oznamuje, že v mesiaci október – november 2021
bude prebiehať realizácia stavebných prác: „Rekonštrukcia
chodníkov na sídl. SNP – Trasa „C“, Skalica“. Prosíme o trpezlivosť, toleranciu a dodržiavanie dočasného dopravného značenia až do ukončenia realizácie prác. Za pochopenie Vám vopred
ďakujeme.

Adventný zájazd pre seniorov mesta Skalica
Mesto Skalica pripravuje v rámci predvianočného adventného času autobusový zájazd pre seniorov mesta Skalice do
družobného mesta Uherské Hradiště, ktorý sa uskutoční dňa
16.12.2021. Vstupné, obed a doprava budú zdarma. Zájazd
bude uskutočnený pre seniorov v režime OTP. Organizácia zájazdu bude závisieť aj od aktuálnej epidemiologickej situácie.
Počet miest je limitovaný kapacitou miest v autobuse. Poradie
účastníkov bude určené podľa dátumu a času doručenej vyplnenej prihlášky na Informácie mestského úradu, Námestie slobody 10, Skalica, odo dňa 15.11.2021 do 30.11.2021. Prihlášku
je potrebné doručiť len osobne, mailové prihlášky nebudú akceptované z dôvodu autentickosti odosielateľa. Vybraní účastníci budú následne spätne informovaní telefonicky o programe
zájazdu.

Prihláška na zájazd pre seniorov mesta Skalica
Advent v Uherskom Hradišti
Priezvisko a meno

telefonický kontakt

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svojím podpisom vyjadrujem súhlas Mestu Skalica so spracovaním poskytnutých osobných údajov
uvedených v prihláške na Adventný zýjazd za účelom
administrácie počas doby realizácie. Som si vedomý/á,
že súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek zrušiť. Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich
osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky
č. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Meno a priezvisko:
Dátum:
Podpis:

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica

Nečakajte a príďte medzi nás ...
MO JDS Skalica, ako doteraz jedna z najväčších organizácií
v okrese, nie je iba organizáciou, kde sa stretávame na rôznych
kultúrno-spoločenských, športových podujatiach, zájazdoch,
posedeniach alebo na relaxačných pobytoch s dotáciou štátu.
Snažíme sa dávať ústrediu a krajskej organizácii podnety na
zlepšovanie zdravotnej, sociálnej starostlivosti a v neposlednej
rade podnety na zlepšovanie dôchodkového systému. Bez podpory veľkej členskej základne je to veľmi ťažké. Príďte medzi
nás. Čakáme na návrat nielen tých, ktorí to vzdali (v súčasnosti
evidujeme úbytok o 145 členov zapríčinený zákernou chorobou
COVID-19), ale tiež príchod mlado-dôchodcov, ktorí nám pomôžu do organizácie priviesť nových členov, nové prvky práce
riadenia organizácie v dobe elektronizácie – vedenia administratívy a v tejto ťažkej dobe i boj za zlepšenie a postavenie seniorov v spoločnosti. Spoločne opäť vytvorme veľkú seniorskú rodinu, schopnú zabezpečiť život seniorov v našom treťom veku.
Elena Honzová, tajomníčka OO JDS okresu Skalica
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Európsky týždeň mobility 2021
Od 16. do 22. septembra sa konal
už dvadsiaty ročník celoeurópskeho
projektu Európsky týždeň mobility („ETM“). Na Slovensku bolo jeho
konanie v gescii Slovenskej agentúry
životného prostredia (SAŽP) – rezortnej organizácie Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky a na
miestnej úrovni ho koordinovalo Centrum voľného času Skalica. Mesto Skalica sa v roku 2021 zapojilo do projektu
ETM piatykrát.
Jubilejný ročník ETM bol pod sloganom
„Buďme zdraví, cestujme ekologicky“.
Výročnou témou tohto ročníka bolo
„Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Výber tohtoročnej témy vzdáva
hold ťažkostiam, ktoré Európa a svet pociťujú počas pandémie COVID-19. Zároveň sa zamýšľa nad príležitosťami na
zmeny vyplývajúce z tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy v Európe. V rámci
tohto ročníka ETM sme pripravili program, ktorý vychádzal z úspešných aktivít minulých rokov. Jeho naplnenie však
do značnej miery ovplyvnila aktuálna
pandemická situácia.
Ako každý rok bola mimoriadne aktívna
Materská škola Skalica a jej elokované
pracoviská. Vymysleli a pripravili veľa
aktivít. Spomeňme aspoň niekoľko.
MŠ pracovisko L. Svobodu
Deti vyzbrojené kolobežkami a odrážadlami na elokovanom pracovisku
L. Svobodu si v rámci aktivity „Kolobežkiáda“ overili svoje zručnosti v jazde na
nich v teréne podľa dopravného značenia. Počas vychádzky do mesta pozorovali cestnú premávku a dopravné značenia. Na školskom dvore si zmerali sily
a posilnili obratnosť a odvahu plnením
úloh na veľkej prekážkovej dráhe. Aktivitou „EKO auto“ vytvárali spolu s rodičmi návrhy ekovozidiel z odpadového
materiálu.

MŠ pracovisko Pri potoku
Deti na elokovanom pracovisku Pri
potoku si v rámci vzdelávacích aktivít osvojili názvy aj význam vybraných
dopravných značiek prostredníctvom
prezentácie na interaktívnej tabuli, alebo pomocou pracovných listov a obrázkových kníh. Rozvíjali si aj základné
pravidlá správania sa účastníkov cestnej
premávky týkajúce sa chodcov, cyklistov,
kolobežkárov a korčuliarov.
MŠ pracovisko Hviezdoslavova
Na elokovanom pracovisku Hviezdoslavova ukončili aktivity v rámci ETM 2021
vo veľkom štýle. Medzi deti zavítal paralympionik Peter Mihálik, ktorý spolu
s Borisom Trávničkom získal bronzovú
medailu v dvojhre parastolného tenisu
na Paralympijských hrách v TOKIU.
Žiaci zo ZŠ Vajanského zistili, že každý

pravila aktivitu „Utekaj do školy vlastnými silami“, čo bol malý záväzok štvorlístkových rodičov a deti oprášiť svoje stroje
s dvoma kolesami, potrénovať svoje telá
a veselo hybaj do školy. Počas „Prechádzky mestom“ deti našliapali v katastri
mesta Skalica 88 kilometrov, počas 40

krok sa ráta. Počas popoludnia v ŠKD
prešli a narátali 58 170 krokov. Úlohou
detí v rámci aktivity „Kreslím, čo sa
hýbe“ bolo nakresliť obrázok toho, čo sa
pohybuje, ale neznečisťuje prostredie.
Nechýbala „Kolobežkiáda“, pričom
vznikla aj veršovačka:
Kolobežka kamarátka naša!
Prešli sme s ňou metrov veľa
a šťastne prišli až do cieľa!
Športová ZŠ a Via Humana ukončili
ETM akciou „Deň bez áut“.
Počas celého týždňa prebiehali v oddeleniach Školského klubu detí pri ZŠ
Strážnická rôzne pohybové aktivity. Či
už to bol „Beh pre zdravie“, „Rýchla kolobežka“, „Interaktívny chodník“, „Tisíc
krokov“ a iné pohybové hry. Vyvrcholením bolo celoklubové podujatie plné
pohybových aktivít „Hýbeme sa v ŠKD“.
Počas celého týždňa sa v telocvični konal
stolnotenisový turnaj.
Súkromná základná škola Skalica pri-

minút „Štafetového behu radosti“ nabehali spolu 8 kilometrov a 305 metrov,
a „Kolobežkovou štafetou“ najazdili
3 kilometre a 410 metrov.
V Štíbore pripravili pre klientov – seniorov, občanov so zdravotným znevýhodnením a pre klientov azylového domu
prechádzku po Skalici, ktorou dokázali,
že pohyb na čerstvom vzduchu v prírode
má svoje čaro, a najmä nevyčísliteľnú
hodnotu pre zdravie, fyzické i psychické.
Kamaráti zo Zeleného domu sa do projektu zapojili turistikou a spoznávaním
krás Vysokých Tatier.
Všetkým, ktorí akoukoľvek aktivitou
prispeli k tohtoročnému ETM sa chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať. Všetky zaslané fotografie a sprievodné texty k jednotlivým aktivitám
tohtoročného ETM, nájdete na FB
stránke Centra voľného času, v skupine Európsky týždeň mobility Skalica.
Centrum voľného času Skalica
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Oslava medzinárodných dní
Žiaci zo Základnej školy Strážnická oslávili Medzinárodný deň eura a Európsky
deň jazykov. V rámci pripomenutia si
Medzinárodného dňa eura vymenili
žiaci klasické hodiny matematiky a informatiky za hodiny plné zaujímavých
súťaží, hlavolamov či skladačiek. Aktivity boli zamerané na históriu eura, na
poznávanie jednotlivých mincí, bankoviek a ich ochranných prvkov. Venovali
sa tiež zberateľským minciam či dôležitosti eurozóny a výhodám používania
jednotnej meny. Žiaci prvého stupňa
sa naučili, ako sporiť peniaze alebo ako
platiť v obchode. Starší žiaci sa zasa

Prehľad podujatí NOVEMBER 2021
do 26.11.2021
podľa otváracích hodín
TTSK - Záhorské múzeum v Skalici

05.11.2021
11:00 - 11:30 hod.
Mesto Skalica

11.11.2021
11:00 - 11:30 hod.
Mesto Skalica

16.11.2021
11:00 - 11:30 hod.
Mesto Skalica

28.11.2021
15:00 - 17:00 hod.
Mesto Skalica

28.11.2021
17:00 - 17:30 hod.
Mesto Skalica

celoročne
podľa objednávky
TIK Skalica

AH 2015 - 2020 výber z tvorby Antona Hanzalíka

výstavné priestory
Záhorského múzea

Výstava tvorby (socha, objekt, reliéf) sochára a dizajnéra Antona Hanzalíka.

vstup voľný

Pietny akt k 103. výročiu príchodu
dočasnej vlády do Skalice

Námestie slobody

Spomienkové podujatie.

vstup voľný

Pietny akt - Deň veteránov

Pomník padlým

Spomienkové podujatie.

vstup voľný

Pietny akt k 32. výročiu "Nežnej revolúcie"

pred budovou
Mestskej knižnice

Spomienkové podujatie.

vstup voľný

Adventná radnica deťom

Mestský úrad

Zábavné popoludnie pre deti.

vstup voľný

Rozsvecovanie vianočného stromčeka

Námestie slobody

Rozsvecovanie vianočného stromčeka s prekvapením.

vstup voľný

Kráľovský okruh po Skalici

pamiatky mesta Skalica

Zážitková prehliadka na koči so sprievodcom v trvaní cca 45 min.
Možná 7 dní v týždni, objednanie min. 1 deň vopred v TIK Skalica. Deky sú k dispozícii!

30 €

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.

prostredníctvom príslušných aktivít podieľali na rozvoji finančnej gramotnosti. Rovnako bohaté zastúpenie mal na
vyučovacích hodinách aj Európsky deň
jazykov. V rámci geografie žiaci venovali pozornosť Európskej únii – spoznávali jej členské štáty, ich históriu, vlajky
a úradné jazyky. Počas hodín anglického
a nemeckého jazyka mali možnosť nadobudnúť nové poznatky o jednotlivých
európskych krajinách prostredníctvom
zaujímavých hádaniek, hier a prezentácií o krajinách, naučili sa inojazyčné pozdravy, nechýbali ani informácie o tradičných a obľúbených jedlách daných
krajín. Tie si v rámci hodín THD skúsili
sami pripraviť. Na hodine biológie sa žiaci naučili názvy živočíchov v niekoľkých
cudzích jazykoch, na dejepise sa venovali histórii a kultúre vybraných krajín Európy a počas hodín náboženskej výchovy
si žiaci vypočuli modlitbu Otče náš vo
viacerých jazykoch. Okrem nadobudnutia nových poznatkov hravou formou si
mladší i starší žiaci pripomenuli dôležitosť kultúrnej jedinečnosti európskych
krajín a jej rešpektovania. Keďže aktuálna pandemická situácia spoznávaniu
(nielen) európskych krajín nepraje, sme
radi, že si naši žiaci mohli cestovanie aspoň v malej miere vynahradiť vďaka pestrej palete aktivít.
Sabína Olejníková,
ZŠ Strážnická
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Čo je nové v meste?

Naše mesto o niečo viac čistejšie
Do boja s voľne pohodeným odpadom
v meste sa po druhýkrát v roku, v týždni od 12.10. do 16.10. 2021, opäť zapojili dobrovoľníci a školské zariadenia.
Mesto Skalica v spolupráci s neziskovou
organizáciou #siEKO a spoločnosťou

VEPOS - SKALICA s.r.o. sa chcú poďakovať všetkým zapojeným za ich chuť
žiť v čistejšom prostredí. Patria medzi
nich deti a žiaci z elokovaných pracovísk
Materskej školy Skalica, Gymnázium
F. V. Sasinka Skalica, ZŠ Vajanského,

Výročie vzniku ČSR

ZŠ Strážnická, ZŠ Mallého, Súkromná
základná škola Štvorlístok, Stredná odborná škola strojnícka Skalica, Spojená
škola, Stredná zdravotnícka škola, hráči
a hráčky Volejbalového klubu Schaeffler
Skalica, zamestnanci spoločnosti VEPOS - SKALICA s.r.o. Rovnako ďakujeme firmám Schaeffler Skalica, spol. s r.o.,
Grafobal Skalica, Protherm Production,
s. r. o. a Vaillant Group Slovakia s.r.o. za
spoluprácu v propagovaní akcie vo svojich prevádzkach. Aktivační zamestnanci VPP pokračujú aj naďalej s údržbou
zelene, čistením chodníkov, ulíc a hrabaní lístia. Boli upravené ulica Vajanského,
ulica L. Svobodu, ulica Potočná, ulica
Ppl. Pľjušťa a podobne. ,,Veľmi pekne
ďakujem všetkým, ktorí sa dvakrát za
rok, na jar a v jeseni, zúčastnili upratovania nášho krásneho mesta. Skutočne
si to vážim a verím, že sa nám podarí
v takejto kondícii udržať čo najdlhšie,“
uviedla primátorka mesta Anna Mierna.

Deň otvorených búd dopadol
skvele
Dvanásty ročník Dňa otvorených búd 2021 Vínnej cesty
Záhorie sa uskutočnil v októbrovom termíne a ukázal, že
v Skalici to žije. Prechádzky po extraviláne Skalice s možnosťou pristaviť sa v niektorej zo 65 otvorených búd, ochutnať víno príslušného búdara a občerstviť sa z jeho ponuky,
prilákalo do nášho mesta množstvo domácich aj turistov.
Pripravená bola (ako inak) vynikajúca a priateľská nálada.
Za skvelú organizáciu podujatia ďakujeme Občianskemu
združeniu Vínna cesta Záhorie.

Pri príležitosti 103. výročia vzniku samostatného československého štátu si vedenie mesta Skalica v zastúpení viceprimátorkou Veronikou Buc spolu s primátormi a starostami
Združenia bratstva Čechov a Slovákov Javorina pripomenuli jednu z najvýznamnejších udalostí našich moderných
dejín. Položením venca v parku skalickej nemocnice k pamätníku významného skalického rodáka Dr. Pavla Blahu
si uctili jeho významný podiel pri vzniku Československej
republiky. Práve Skaličan Pavel Blaho bol „šťastným prvým,
ktorý na základe štátnosti na území Skalice vyhlásil suverenitu Československej republiky“ a stal sa jedným z troch
hlavných predstaviteľov tzv. skalickej vlády, prvej Československej dočasnej vlády pre Slovensko.
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Piata kráľovská výstava vín

20 rokov Hudby v Meste

Priaznivci dobrého vína mali koncom augusta možnosť zavítať na kráľovskú
ochutnávku vín s prezentáciou a ocenením víťazov. Festival kráľovských vín nie
je len o ochutnávke predložených vzoriek vín, ktorých bolo tohto roku 145, ale aj
o kultúre a spoločenskom stretnutí vinárov, vinohradníkov a konzumentov tohto najhodnotnejšieho alkoholického nápoja. Tohtoročný piaty ročník festivalu
bol výnimočný tým, že sa na ňom po prvýkrát prezentovali frankovky a rubíny
výhradne z viníc rozložených na území z okolia kopca Vintoperk, t.j. z katastrov
mesta Skalica a obcí Mokrý Háj, Radošovce, Popudinské Močidľany, Prietržka
a Vrádište. Festival je uznaný ako nový typ degustačných súťaží zameraný na teroár, a preto Kráľovský Skalický rubín je prezentovaný priamo v Národnom salóne
vín (najvyšší prezentačný priestor Slovenského vinohradníctva a vinárstva) ako
predstaviteľ značkového vína v CHOP v Európskej únii. Titul Kráľovský Skalický
rubín 2021 získalo víno od výrobcu Vinárstvo Ľudovít Bránecký, SKALMEX s.r.o.
za Skalický rubín 2020. Titul Kráľovská frankovka 2021 prináleží vínu od výrobcu Vysoké Pole, s.r.o. za Frankovku modrú 2018 vh. K programu večera patrilo
aj uvedenie knihy do života od autora Pavla Dinku „Príbehy Skalického rubína
a Skalického trdelníka“. „Chcel by som poďakovať členom výboru Vinohradníckeho
spolku, Vínnej ceste Záhorie a mestu Skalica za podporu, lebo bez týchto sponzorov
a obetavých ľudí sa nedá taká akcia usporiadať,“ uviedol Ladislav Nemčovský.
Ladislav Nemčovský, predseda Vinohradníckeho spolku v Skalici

Vo vonkajších priestoroch reštaurácie
Srdiečko sa odohrali tri samostatné
koncerty Hudba v Meste – 20 rokov
v Skalici. Koncerty zahŕňali vystúpenia slovenských a zahraničných
umelcov z Francúzka a Poľska hrajúcich country, blues, rock a pridružené žánre. Jedinečný projekt Hudba v Meste už 20 rokov zviditeľňuje
naše mesto na medzinárodnej úrovni.
Vďaka nemu Skalicu navštívilo viac
ako tri stovky významných hudobníkov z celého sveta, vrátane niektorých
držiteľov GRAMMY – najprestížnejšieho svetového hudobného ocenenia. Tohtoročné koncerty boli opäť na
vysokej kultúrnej, spoločenskej úrovni a tešili sa veľkému záujmu u hudobnej komunity aj širokej verejnosti.
Ľuboš Beňa, SLOVAKBLUES, o.z.

Barbarkovo – svet herničiek pre najmenších
V priestoroch športového centra Barbar vzniklo nové Rodinné centrum
Barbarkovo, ktoré ponúka otvorený a priateľský priestor pre rodiny s deťmi. Je miestom, ktoré sprevádza deti svetom pohybu, múdrosti a objavovania sveta. Na deti čakajú rôzne športové, vzdelávacie a zábavné programy,
herničky a kurzy pre najmenších vedené certifikovanými lektormi. Slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj primátorka mesta, ktorá sa teší novým
možnostiam detí s rodičmi aktívne využívať svoj voľný čas.

30 rokov s pálkou v ruke

16. októbra sa v športovom areáli v Kátove uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti 30. výročia založenia Baseball club Outmen Skalica.
Pozvanie na podujatie prijali viacerí
zakladajúci členovia a hráči, vtedy ešte
softbalového klubu Outmen Skalica. Na
„staré časy“ zaspomínal prezident klubu
Nespala. K výročiu klubu prišli popriať

i primátorka mesta Skalica Anna Mierna
a starostka obce Kátov Ivana Chrenková.
Bývalí a aktívni členovia zahrali ukážkové zápasy. A aj keď bolo jasné, že ich vek
sa im podpísal na kondícii, iskra v oku
stále bola a nefalšovaná bola aj ich chuť
dokázať, že ešte vedia loptičku odpáliť či
chytiť. V Skalici, podobne ako v iných
mestách na Slovensku, vznikol najprv

softbalový oddiel, no od septembra
1993 tu prenikol bejzbal. V oddiele bolo
v roku 1993 organizovaných 26 členov.
10. – 11. apríla toho roku sa na štadióne
uskutočnil I. ročník turnaja „O skalický
trdelník“ za účasti šiestich družstiev. Aktuálne má Baseball club Outmen Skalica
74 členov.
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Šport

Bronz pre Skalický footgolf

Krátko zo športu

Slovenská reprezentácia vo footgolfe na 3. majstrovstvách Európy EURO 2021 v Maďarskom
Büku (30. 9. – 03. 10. 2021) získala bronzové
medaily. V reprezentačnom tíme Slovenskej reprezentácie boli i 4 členovia Footgolf club Skalica. V ženskej kategórii získala historicky prvú
bronzovú medailu pre Slovensko Rebeka Režná
z Footgolf club Skalica. V tímovej súťaži mužov,
ktorého súčasťou bol náš hráč Matúš Vido sme
zo skupiny “C” postúpili z prvého miesta po
víťazstvách nad Luxemburskom 6:0, Portugalskom 6:0 a remíze s domácim Maďarskom 3:3.
V semifinále sme po dramatickom priebehu
prehrali s Anglickom 3:2. V boji o 3. miesto
sme víťazstvom nad Holandskom 3:2 vybojovali
bronzovú medailu. V seniorskej kategórii Footgolf club Skalica reprezentovali Jozef Mráz a Ján
Holič. Slovenskej reprezentácii a Footgolfu Skalica prajeme veľa ďalších úspechov!
Ján Holič, prezident Footgolf club Skalica

Všetky športové výsledky boli spracované a naposledy aktualizované dňa
28. 10. 2021.

Prebehli sme Slovenskom

Počas 4. ročníka štafetového behu The Run Slovakia (24. – 26. 9. 2021) prebehol celým Slovenskom prvý skalický bežecký tím s názvom Miš
Maš Skalica pod vedením kapitána V. Hrušeckého. Bežalo sa 3 dni a 2 noci po trati, ktorá merala celkovo 524 km so štartom na Hlavnej ulici
v Košiciach a prechádzala krásnymi prírodnými
scenériami popri hradoch a zámkoch, cez dediny a mestá, kopcami i dolinami. Do cieľa na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave dorazil 12 členný skalický tím po 48 hodinách a 41
minútach, v kategórii FULL (EAST + WEST).

René Hrazdil, člen tímu

Futbal
Po dvojzápasovom výpadku v
druhej polovici septembra, spôsobenom povinnou karanténou
skalickej kabíny, sa naši futbalisti „rozohriali“ v zápase 3.
kola Slovenského pohára. MŠK
Senec porazili vysoko 7:1. Gólostroj pokračoval aj v 11. Kole, keď MFK doma vyhral nad Dubnicou 4:1
(Voleský 2, Mizerák, Hambálek), so Žilinou 2:0 (Šebesta, Kousal) a rovnakým výsledkom sa skončil aj domáci duel s Bardejovom v sobotu 16. októbra
(Brigant, Voleský). Za zápasom 14. kola cestovali Skaličania do Bratislavy.
S rezervou Slovana vyhrali po góloch Šebestu a Nagya 2:1. 27. októbra sa
dohrával zápas 9. kola s Petržalkou. Po výbornom výkone sa zrodila výhra
2:0 (Černek, Nagy). Po uzávierke sa v októbri hral ešte duel 15. kola s Humenným a tiež dohrávaný zápas 10. kola v Trebišove (3.11.).

Hokej
V prvej polovici mesiaca sa skalickým hokejistom darilo, keď v piatich zápasoch stratili z 15 možných iba 4 body. Vyhrali v Žiari nad Hronom 3:2
po predĺžení (Štumpf, Vidovič, Nemec), doma porazili Levice 5:3 (Vidovič,
Hujsa, Nemec 2, A. Kotzman), v Považskej Bystrici utrpeli jedinú prehru 1:2
(Rapant), potom v Brezne deklasovali domáci tím 9:2 (Nemec 4, Štumpf,
Hujsa, Janáč 2, Jarolín) a doma vyhrali nad Trnavou 8:5 (Jarolín 2, Hujsa 2,
Kotvan, Jaša, Štumpf, Vidovič). Medzitým ešte dohrávali zápas Slovenského
pohára, v ktorom podľahli Žiline 2:11. S tým istým súperom sa stretli aj o pár
dní v zápase 10. kola. Podľahli 1:4 (Kotzman). S Dubnicou sa zrodil rovnaký
výsledok, ale tentoraz to bola výhra (Jaša, Nemec, Štumpf, Včelka). Do uzávierky sa ešte hral duel s rezervou Slovana Bratislava. Skaličania vyhrali 5:2
(Nemec 2, Štumpf, Jaša, Galimov). Posledný zápas v mesiaci bol naplánovaný na 29. októbra v Topoľčanoch.

Hokejbal
O tom, že skalickí hokejbalisti začali túto sezónu ako z partesu, sme písali
pred mesiacom. Vtedy mali za sebou štyri víťazné zápasy s impozantným
skóre 12:0. Sériu potiahli aj na začiatku októbra, keď vyhrali aj v piatok kole
v Poprade 2:0 (Válek, Martinusík). Potom prišla prvá prehra vo Vrútkach 4:5
(Vadík 2, Martinusík, Rampáček), pričom Hokejmarket viedol po dvoch tretinách 4:1. Skrat v poslednej, ktorá sa skončila 4:0 pre domácich, znamenal
prvú prehru. V ďalšom kole na ihrisku Leaders Bratislava naši hokejbalisti
vyhrali 5:3 (Bachratý, Štefek, Rampáček, Válek 2). Duel so Svidníkom, ktorý
sa mal hrať v sobotu 16. októbra, bol odložený a na druhý deň sa v zápase
s Košicami zrodila vysoká výhra 6:1 (Válek 2, Salajka, Martinusík, Zelenka,
Špírek). V zostávajúcim októbrovom programe mali Skaličania zohrať zápas
s Nitrou (30.10.).
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