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Tento rok uplynulo 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.

Skaličania si zvolili na ďalšie 4 roky novú primátorku
a poslancov do mestského zastupiteľstva

Foto: Oľga Luptáková

V sobotu 29. októbra 2022 sa uskutočnili prvé spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. Volebná účasť v Skalici dosiahla
41,96%.
V komunálnych voľbách Skaličania
rozhodli, že primátorský post bude

najbližšie 4 roky (2022 – 2026) zastávať Mgr. Oľga Luptáková. Nahrádza
tak súčasnú primátorku mesta Annu
Miernu, prvú ženu na stoličke vedenia
historického kráľovského mesta po 800
rokoch. Z piatich kandidátov získala
najviac hlasov práve riaditeľka Mater-

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2022
v meste Skalica
Letnú turistickú sezónu 2022 v meste
Skalica možno hodnotiť ako úspešnú v porovnaní s predchádzajúcimi
2 rokmi, ktoré boli ovplyvnené korona-opatreniami. Mesto Skalica zaznamenalo zvýšený počet vstupov do
pamiatok, bolo ich 17 993.
Návštevníci najviac využívali vybrané
dni v sezóne, kedy boli pamiatky otvorené zdarma. Medzi najnavštevovanejšie pamiatky tradične patrí farský
kostol a jeho veža, Rotunda sv. Juraja,
jezuitský kostol a túto sezónu sa sem za-

radila aj Expozícia kníhtlače, ktorá bola
zrekonštruovaná. Stúpajúcu tendenciu
zaznamenala taktiež návštevnosť Turistickej informačnej kancelárie, ktorú
od začiatku roka do konca septembra
2022 navštívilo 6452 domácich i zahraničných turistov. Podujatia v rámci
série Artleta si prišlo pozrieť viac ako
2000 návštevníkov. Na letnú turistickú
sezónu 2023 mesto plánuje sprístupniť novú pamiatku v meste Skalica –
dobovú lekáreň u Milosrdných bratov
a Izbu Antona Srholca.
-med-

skej školy Skalica. Dôveru jej vyslovilo
2098 voličov (39,79%). Druhá v poradí
skončila primátorka mesta a poslankyňa
NR SR Ing. Anna Mierna (1255), tretí
Ing. Vladislav Horňák (1067), štvrtý Bc.
Martin Štepán (474), piaty Ing. Ivan Kazinota (378).
Občania Skalice si tohto roku volili poslancov do mestského zastupiteľstva
v dvoch volebných obvodoch. Na poslanca Mestského zastupiteľstva v Skalici
kandidovalo 39 kandidátov a zvolených
bolo 19 poslancov. Vo volebnom obvode 1 boli zvolení Mgr. Veronika Buc,
PhD., Ing. Katarína Chovancová, Adrián Hertl, Ing. Martin Kojš, Bc. Martin
Štepán, Ing. Jana Slobodová Rekošová,
PhD., JUDr. Juraj Mikúš, Mgr. Ľudovít
Košík, Ing. Štefan Miša.
Vo volebnom obvode 2 boli zvolení Ing.
Rudolf Šantavý, Bc. Petra Balážiková,
Peter Vaculka, Ľuboš Beňa, Erik Rangl,
Ing. Milan Roman, MBA, Mgr. Miroslav
Lipovský, Roman Špaček, Ing. Peter Bartoš, JUDr. Edita Hollá.
Za župana Trnavského samosprávneho
kraja bol opätovne zvolený Mgr. Jozef
Viskupič. Za volebný obvod Skalica boli
za poslancov VÚC zvolení 3 kandidáti,
a to Mgr. Veronika Buc, PhD., Mgr. Oľga
Luptáková a PhDr. Zdenko Čambal,
PhD.
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Prečítate si
Nová záhrada na Štíbore
Investičné aktivity
Oznamy
Skalické Spjevule robia
dobré meno nielen nášmu
mestu či Záhoriu, ale aj
celému Slovensku
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Slávnosť jubilantov

Jesenný mesiac október je mesiacom
oslavy jesene života a úcty k starším.
Mesto Skalica každoročne organizuje
milú slávnosť pre skalických seniorov,
aby im pri tejto príležitosti poďakovalo za skúsenosti, ktoré odovzdávajú, za
lásku a starostlivosť, ktorú dávali a stále dávajú. Slávnostné stretnutie jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožívajú
významného životného jubilea 80, 85,
90 a viac rokov, bolo rozdelené na dve
podujatia, kde boli jubilantom odovzdané darčeky, kvet a finančný príspevok.
Prvé stretnutie sa konalo dňa 3. 10. 2022
v ZPS Skalica a JESÉNIA ZPS, ktorého sa
zúčastnilo 50 oslávencov. Druhé stretnutie sa konalo 5. 10. 2022 v Dome kultúry
v Skalici a zúčastnilo sa ho 82 jubilantov.
Pre seniorov bol pripravený kultúrny
program, na ktorom vystupovali deti
z MŠ Hviezdoslavova. Všetkým jubilantom mesto Skalica blahoželá a praje pevné zdravie, lásku a spokojnosť.
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Nová záhrada na Štíbore
V pondelok 17. 10. 2022 bola do prevádzky uvedená zrekonštruovaná záhrada na Štíbore, ktorá bola financovaná z rozpočtu mesta a podporená príspevkom spoločnosti
Schaeffler Skalica. Pri oficiálnom otvorení sa nám prihovorila pani primátorka Anna
Mierna a výkonný riaditeľ spol. Schaeffer Miroslav Janota. Tejto milej udalosti sa zúčastnila aj pani viceprimátorka Veronika Buc, predstavitelia organizácií sídliacich na
Štíbore, ktoré združujú osoby s rôznym druhom postihnutia, predstavitelia organizácií
pre seniorov, pracovníčky oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, zástupcovia spoločností, ktorí sa podieľali na renovácii záhrady.
V novej záhrade nám pribudla bezbariérová rampa pre klientov, ktorí potrebujú pri
chôdzi nejakú pomôcku, chodúľku, vozíček< a podobne. Celkový priestor záhrady bol
vyčistený od suchých drevín, vyrovnali sme celý zatrávnený terén, máme vysadené
mnohé kvetinové záhony, ovocné kríčky, vinič. Zrekonštruovali sme strechu altánku,
vybudovala sa nová podlaha s väčšou plochou na sedenie, chodníky, máme nové petangové ihrisko, ihrisko na kroket. Výmenou strechy na starom domčeku a vyčistením
jeho priestorov sme vybudovali vhodný priestor na sklad terénnych pracovníčok, ktoré
pracujú s vylúčenou komunitou v teréne. Tešíme sa z tejto krásnej novej záhrady pre
našich klientov a veríme, že sme zase o krok ďalej v skvalitňovaní sociálnych služieb
pre našich klientov. Ďakujeme spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s.r.o. za finančnú
podporu.
Mgr. Michaela Havelková, riaditeľka n.o. Štíbor

Investičné aktivity

Čo sa pripravuje a čo sa vybudovalo na sídlisku Trávniky?
Na sídlisku Trávniky sa nachádza prvý verejný gril v meste
Mesto Skalica uviedlo do
prevádzky prvý verejný gril
s posedením v meste, ktorý
slúži verejnosti od polovice
októbra 2022. Verejný gril
na sídlisku Trávniky môžu
zdarma využívať občania
starší ako 18 rokov v sezóne od marca do novembra,
denne od 10:00 do 22:00 hodiny. Podmienkou je dodržanie pravidiel bezpečnosti a prevádzkového poriadku, ktorý je vyvesený na
mieste. Vybudovaný bol z dotácie z Neinvestičnému fondu mesta
Skalica, n.o., do ktorého primátorka mesta Anna Mierna darovala počas 2,5 roka svoju minimálnu mzdu. Správna rada Neinvestičnému fondu mesta Skalica, n.o. rozhodla o tom, že občianske
združenie Spjevule ze Skalice zakúpi z časti týchto financií gril.

Vybudovalo sa inkluzívne detské ihrisko
Na sídlisku Trávniku bolo vybudované drevené detské ihrisko
s inkluzívnymi prvkami, vďaka ktorým môžu plnohodnotný čas
so svojimi rovesníkmi tráviť aj deti s hendikepom. Pre deti bude
otvorené koncom mesiaca november. Projekt bol realizovaný
a spolufinancovaný v rámci grantovej schémy Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
Pripravuje sa štúdia revitalizácie sídliska
Mesto Skalica pripravuje štúdiu revitalizácie sídliska Trávniky (ul.
Pelíškova a Záhradná). Na dotvorenie tohto vnútrobloku mesto
zbieralo od obyvateľov sídliska a okolitých lokalít podnety, ktoré
budú vyhodnotené projektantom, zapracované do štúdie a so zástupcami obyvateľov prerokované. V ďalšom stupni bude spracovaný projekt, ktorý bude priložený k žiadosti mesta Skalica o pridelenie dotácie.
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Oznamy

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica
DOD gymnázia
Gymnázium F. V. Sasinka Skalica pozýva na ďalší Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 30. 11. 2022 od 14:00 do
18:00 hod. a je určený najmä pre nových záujemcov o štúdium.

Nástrahy vykurovacej sezóny
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiarov. Požiar môže vzniknúť rovnako
od samotných systémov vykurovania, ako
aj od ich nesprávnej obsluhy. Najčastejšie
zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov,
nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami,
ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na
nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod. V poslednom období, žiaľ, sme museli registrovať aj úmyselné podpaľačstvo. Pripomínane Vám, že ktorýkoľvek príslušník OR HaZZ
alebo člen DPO vykonávajúci preventívne prehliadky rodinných domov a niektorých fyzických podnikajúcich osôb a právnických osôb, hlavne teraz, keď sa začína vykurovacie obdobie,
sú pripravení odborne Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia
problémy. Využite preto túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša
rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
Rady ako predchádzať nástrahám sa dočítate v oznamoch na
webovej stránke mesta.
npor. Ing. Marek Rafaj,
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Skalici

Cenu Trnavského samosprávneho kraja získal
kolega zo Záhorského múzea v Skalici
V utorok 27. septembra 2022 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročnej Ceny
Trnavského samosprávneho kraja. Najvyššie župné ocenenie
za prínos k rozvoju kraja v siedmich oblastiach (vzdelávanie,
kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, doprava
a občianska spoločnosť) si prevzalo 29 jednotlivcov a kolektívov. V kategórii kultúra bol ocenený PhDr. Peter Michalovič, etnomuzikológ, autor monografií o ľudovej hudbe
v záhorskom regióne. Od roku 1992 pracuje ako odborný
pracovník – muzikológ, kustód zbierok v Záhorskom múzeu
v Skalici. Je výkonným redaktorom časopisu Záhorie, ktorý vydáva Záhorské múzeum. V ľudovej hudbe Skaličan je
primášom od roku 1982. Pre Folklórny súbor Skaličan, kde
pôsobí ako riaditeľ, upravil desiatky programových pásiem,
vytvoril hudobné úpravy k tancom a pracoval na zostavení
zvukových nosičov ľudových piesní. Je autorom scenárov
k programom na folklórnych festivaloch a k rozhlasovým
reláciám o ľudovej hudbe.
Záhorské múzeum Skalica

Jesenná deratizácia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyzýva na realizáciu deratizácie (regulácia živočíšnych
škodcov) v termíne od 24. 10. do 27. 11. 2022.

Odštartovali krúžky CVČ
Po úvodnom, takpovediac
štartovacom, týždni, kedy
sme skôr riešili organizačné
úlohy, časy a termíny, bol
druhý októbrový týždeň
už v plnom krúžkovom
nasadení. Sme radi, že
sme úspešne rozbehli nové krúžky jogy, logiky a kreativity (3
krúžky), pletenia a háčkovania a že sa nám podarilo pre veľký
záujem rozdeliť deti v tanečnom krúžku na dve skupiny. Pokračujú aj krúžky, ktoré sme mali otvorené v minulom školskom
roku – karate, aikido, Tkáčik, sebaobrana, varenia, Bonifác,
Smerovky, MHKM a muzikantský.
Od novembra otvárame aj krúžok golfu a ako posledná aktivita
bude obnovenie fungovania Materského centra, kde evidujeme
už 10 záujemkýň. Veríme, že našu krúžkovú činnosť už tentoraz
nič nepreruší a budeme môcť naplno poskytovať deťom i dospelým priestor na zmysluplné trávenie ich voľného času.
M. Minďáš, CVČ Skalica

Pobyt vo Veľkom Mederi
Naša organizácia sluchovo postihnutých pripravila pre našich členov, ktorých máme v počte 60, na letné dni viacero
podujatí. Dňa 18. mája 2022 sa väčšina našich členov zúčastnila výletu do rekreačnej oblasti „Zlatnícka dolina“, kde sme
zbierali liečivé byliny, navštívili sme chatu na predaj ovčích
výrobkov a následne sme si pochutnali na grilovaných špecialitách na chate Amor. Po dobrom obede sme si pri harmonike pána Kadlečíka nášho člena pekne zaspievali. V dňoch
16. – 18. júna 2022 sa členovia našej organizácie sluchovo
postihnutých zúčastnili trojdňového pobytu v termálnom
kúpalisku Veľký Meder. Po minulé roky sme uskutočňovali
iba jednodňové výlety na kúpaliská ale tento rok, vďaka dotácie od Mesta Skalica sme si mohli dovoliť trojdňový pobyt.
Všetkých 48 účastníkov pobytu bolo veľmi spokojných. Vrátili sme sa domov oddýchnutí, plní príjemných zážitkov zo
spoločného pobytu.
Ján Nemšovský, predseda SOSP
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Pribudli ďalšie stojiská na kontajnery
s možnosťou uzamykania

Zabezpečenie väčšej bezpečnosti na priechodoch
pre chodcov

V meste Skalica prebehla výstavba nových zastrešených oplotení pre kontajnery na komunálny odpad. K trom zastrešeným
stojiskám z minulého roka (jedno na ulici Pod Hájkom a dve na
ulici Dr. Clementisa) pribudli ďalšie tri na uliciach Koreszkova,
L. Svobodu, Clementisa (za ComisShopom). Miesta na odpadové nádoby sa budú dať zamknúť a do uzamykateľného prístrešku
sa dostanú len tí, čo majú kľúče – čipy, čo zabezpečí väčší poriadok i prípravu na množstvový zber odpadov. Čipy na odomykanie sa budú odovzdávať v priebehu mesiaca november.

Mesto Skalica vybudovalo nový
osvetlený priechod pre chodcov
na ul. Pod Kalváriou a realizovalo
úpravy ďalších 4 frekventovaných
priechodov v rámci mesta. Cieľom
týchto úprav bolo zvýšiť bezpečnosť na priechodoch najmä
v blízkosti ZŠ a MŠ. Červená zdrsnená plocha má zviditeľniť
a upozorniť vodičov na priechod a znížiť dĺžku brzdnej dráhy
vozidla pred priechodom. Mesto Skalica plánuje pokračovať
v budovaní podobných prvkov aj v budúcnosti na ďalších priechodoch v meste.

Realizácia rekonštrukcie plynovej kotolne na MŠ

V materskej škole Pod Kalváriou v mesiaci august prebehla
rekonštrukcia zastaralej dosluhujúcej plynovej kotolne. Práce
spočívali v demontáži a likvidácii pôvodného zdroja tepla,
odstránenia zastaralých kotlov,
ktoré trpeli častými poruchami a výpadkami. Boli vymenené
4 ks zastaraných kotlov za 2 ks výkonnejších plynových kotlov
VAILLANT spolu s technológiou kotolne, čo pomôže znížiť náklady pri vykurovaní materskej školy. Rekonštrukciu plynovej
kotolne od projektu až po realizáciu zabezpečila firma RIKBA
spol. s r. o., a RICHTER s. r. o.
Poďakovanie patrí sponzorom: Občianske združenie KVARTETO spoločnosť SLOVAKTUAL, Vaillant Group Slovakia s. r. o.
Skalica a pán Holečka. Na dofinancovaní rekonštrukcie plynovej kotolne sa podieľalo mesto Skalica ako zriaďovateľ materskej
školy.

Zrekonštruovaná Expozícia kníhtlače
V rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká
republika získalo mesto
Skalica dotáciu vo výške
29 112,91 € na projekt
„Zachovanie kultúrneho
dedičstva
prihraničnej
oblasti Skalica – Hodonín“, v rámci ktorého bola zatraktívnená
budova tzv. Škarniclovskej tlačiarne a v nej umiestnená Expozícia kníhtlače. Bola obnovená časť fasády, časť strechy objektu
a vnútorné omietky. Vnútorné priestory expozície boli kompletne vymaľované, boli nainštalované nové stropné svietidlá.
Interiérové vybavenie Expozície kníhtlače je doplnené o nové
moderné sklenené infopanely tematicky zamerané najmä na
históriu kníhtlače a o TV obrazovku, na ktorej sa premieta nový
náučný 20 – minútový videofilm. Vďaka nemu sa doterajší ústny výklad sprievodcu v expozícii obohatil a doplnil o autentické
zábery zachytávajúce jednotlivé fázy výroby knihy. Súčasťou je
novovytvorený propagačný materiál zameraný na technické pamiatky prihraničného regiónu Skalica – Hodonín.
Ing. Michal Čunderlík,
vedúci referátu projektového riadenia

Zrevitalizovalo sa okolie Pomníka padlým
v 1. svetovej vojne
Počas mesiacov august
a september 2022 sa realizovali práce na projekte revitalizácie verejného priestranstva
v tesnom okolí Pomníka padlým v 1. svetovej
vojne na Potočnej ulici
v Skalici.
V rámci projektu bola zrealizovaná:
obnova 9 ks historických lavičiek, obnova 3 ks moderných lavičiek, osadenie 4 ks nových historických lavičiek, obnova dlažby,
výmena nízkeho osvetlenia – 10 ks, vyčistenie fontány a výmena
sklených výplní na fontáne, revitalizácia zelene.
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva
obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.
Poďakovanie patrí spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o. za
spolufinancovanie projektu na základe darovacej zmluvy. Práce realizovala spoločnosť SMM, s. r. o.

Výstavba multifunkčnej športovej haly sa blíži
k realite
Mesto Skalici má od nepamäti významné športové zázemie. Vedenie mesta rokovalo na radnici a na mieste možnej výstavby
multifunkčnej športovej haly s členmi Fondu na podporu športu, s predsedom správnej rady Ladislavom Križanom a prezidentom Slovenskej volejbalovej federácie Marekom Rojkom.
Nakoľko je stavebné povolenie platné, výstavba haly by bola
možná v priebehu roku 2023. Plocha športoviska je určená pre
halové športy ako volejbal, basketbal, florbal, hádzaná, tenis,
nohejbal, futsal, bedminton a ďalšie, čo by prinieslo do Skalice
možnosť ďalšieho rozvoja týchto športov. Strecha nad šatňovým
traktom je navrhnutá ako zelená extenzívna a na streche samotnej haly bude príprava pre fotovoltaické panely. Získaná elektrická energia bude využívaná pre technológie a osvetlenie haly,
príp. sa bude uskladňovať v batériách pre následné použitie. Na
základe prísľubu vedenia volejbalového zväzu SR by mohla byť
športová hala využívaná na reprezentačné zrazy aj medzinárodné zápasy v mládežníckych a juniorských kategóriách. Prísľub
z volejbalového zväzu, olympijského výboru a Ministerstva
školstva a športu SR je aj vo veci spolufinancovania stavby vo
výške cca ½ celkových nákladov.
-red-
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Skalické Spjevule robia dobré meno nielen nášmu
mestu či Záhoriu, ale aj celému Slovensku
Spevácku skupinu Spjevule ze Skalice
Skaličanom azda netreba ani predstavovať. Venuje sa interpretácii ľudových
piesní predovšetkým z nášho regiónu
a svojim spevom nám spríjemňuje kultúrne podujatia už 6 rokov. Pracuje pod vedením umeleckého vedúceho Miroslava
Buzrlu, ktorý je zároveň pedagógom pri
ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici. Majú za sebou peknú vydarenú časť roka, no ešte ich
čakajú adventné a vianočné vystúpenia.

Kultúra sa prebudila až
s príchodom jari

Aj keď bol začiatok roka trocha rozpačitý,
jarné mesiace so sebou priniesli oživenie kultúry a s tým aj množstvo podujatí . Spjevulám sa tak opäť začal roztáčať
kolotoč vystúpení a súťaží. Predstavili sa
na folklórnych podujatiach v Borskom
sv. Jure (Detské krojové slávnosti) a vLábe (Krojovaný deň obce Láb), ako hosť
zaspievali v Zohore na súťaži seniorov
„Konc jak živé“ či v Slovenskom rozhlase v Bratislave v Galaprograme „Slávik
Slovenska“. Domácich zas potešili na
Skalických dňoch a Trdlofeste, no a krásu
skalických krojov predviedli celému Slovensku na podujatí „Slovenský deň kroja“
v Banskej Bystrici.

Po 3 rokoch opäť vo Východnej

Prvý prázdninový víkend sa Spjevuleze Skalice, ako finalistky celoslovenskej
súťažnej prehliadky hudobného folklóru
Vidiečanova Habovka, predstavili na našom najväčšom folklórnom festivale – na
MFF Východná 2022. V piatok súťažili
pred odbornou porotou, v sobotu do-

MFF Východná 2022

World Folklore Festival

obeda sa v živom vysielaní Rádia Regina
„prihovorili“ svojím spevom poslucháčom z celého Slovenska, no a podvečer
sa ich veselé „Záhorácke pjesničky“ niesli festivalovou Východnou. Príležitosť
postaviť sa na pódium vo Východnej je
snom azda každého folkloristu a Spjevulám sa to podarilo už druhýkrát.

Zo Skalice do sveta

Mladé skalické speváčky dostali v tomto
roku aj príležitosť predstaviť náš spevný
a hudobný folklór v zahraničí. Na pozvanie organizátorov vycestovali začiatkom
októbra do Talianska na WorldFolklore
Festival , ktorý sa konal v mestečku Diano
Marina, no jeho súčasťou boli aj vystúpenia v ďalších mestách na taliansko-fran-

cúzskom pobreží. Spjevule už nejaké tie
skúsenosti z medzinárodných festivalov
majú, no predsa len zaspievať pred slávnym divadlom Ariston v Sanremo „Ve
Skalici na rínečku“ či zatočiť sa v karičke
na promenáde Croisette v Cannes, bolo
vskutku veľkou výzvou. A otvárať pásmom piesní zo Záhoria hlavný festivalový
program? Tak to už je ozaj paráda. Veľkú
zásluhu na úspešnom účinkovaní Spjevulí
na festivale má bezpochyby aj skvelý hudobný sprievod v podaní LH KAMARÁDZI. Nielen v Taliansku, no i vo Východnej
a na mnohých ďalších podujatiach, na
ktorých dievčatá sprevádzali, dodali ich
vystúpeniam ten správny energický náboj.

Poďakovanie

Dostať príležitosť a mať chuť plány realizovať je jedna vec, no bez sponzorov
a podporovateľov by to bolo veľmi ťažké
a niekedy priam nemožné. Našu účasť
na festivale z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia, no poďakovanie patrí aj ďalším inštitúciám a spoločnostiam, vďaka ktorým sme na festival
mohli vycestovať: TTSK, Mestu Skalica,
spoločnosti Aproxima a OZ Kvarteto.
Poďakovanie patrí aj ZUŠ Dr. Janka Blaha
a spoločnostiam DANEX SLOVAKIA, M
Marketing a AMA Travel, vďaka ktorým
sme mohli realizovať činnosti počas uplynulého obdobia.
Adriana Kopáčová,
OZ Spjevule ze Skalice
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Šport
Športový výsledkový servis
Hokej
Futbal

Hokejbal

MFK Skalica:
Ružomberok - Skalica 2:0,
Skalica - Zlaté Moravce-Vráble 0:2,
Trenčín - Skalica 3:1,
Skalica - Slovan Bratislava 1:4,
Podbrezová - Skalica 0:2

HBK Hokejmarket Skalica:
Spišská Belá - Skalica 3:4,
Poprad - Skalica 3:5,
Skalica - Košice 10:1,
Skalica - Vranov nad Topľou 9:2,
Vrútky - Skalica 2:12

HK ESMERO Skalica:
Humenné - Skalica 3:2pp,
Skalica - Martin 3:1,
Skalica - Topoľčany 4:1,
Považská Bystrica - Skalica 4:2,
Skalica - Levice 4:2,
Skalica - Dubnica 5:3,
Skalica - Trnava 2:1,
Modré krídla Slovan - Skalica 3:2

Prehľad športových podujatí
NOVEMBER 2022
04.11.2022
17:00 hod.
HK ESMERO Skalica

05.11.2022
15:00 hod.
MFK Skalica

12.11.2022
13:00 hod.
HBK Hokejmarket Skalica

13.11.2022
17:00 hod.
HK ESMERO Skalica

25.11.2022
15:00 hod.
HK ESMERO Skalica

HK ESMERO Skalica - HK Brezno Knights

ESMERO aréna

Zápas Slovenskej hokejovej ligy

vstupné 5 €
deti do 10 rokov zdarma

MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce

Futbalový štadión

Zápas Fortuna ligy

vstupné dospelí 5 €
vstupné dôchodcovia, ženy a deti
od 15 rokov 2,50 €

HBK Hokejmarket Skalica - LG Bratislava

Hokejbalový štadión

Zápas extraligy hokejbalu

vstupné 1 €

HK ESMERO Skalica - Vlci Žilina

ESMERO aréna

Zápas Slovenskej hokejovej ligy

vstupné 5 €
deti do 10 rokov zdarma

HK ESMERO Skalica - HK 95 Považská Bystrica

ESMERO aréna

Zápas Slovenskej hokejovej ligy

vstupné 5 €
deti do 10 rokov zdarma

Informácie o bezplatnom uverejňovaní pozvánok na športové podujatia poskytuje
Centrum voľného času Skalica (tel.: +421 34 664 8688, +421 905 789 464). Všetky informácie
sú tiež uverejňované na www.skalica.sk v sekcii Podujatia, vo vysielaní Záhoráckeho rádia
a na FB Mesto Skalica - oficiálna stránka. Zmena programu vyhradená.
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do 25.11.2022

Skalica po druhej svetovej vojne na fotografiách

Záhorské múzeum

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

vstup voľný

Nesmrteľný les

Mestská knižnica

Premietanie filmu a beseda s Mgr. Andrejom Popovičom.

vstup voľný

Pietny akt k 104. výročiu príchodu dočasnej vlády do Skalice

Námestie slobody

Spomienkové podujatie.

vstup voľný

04.11.2022

Krása detskej hračky

Galéria u františkánov

15:00 hod.
Mesto Skalica

Výstava hračiek nielen pre malých, ale i veľkých návštevníkov.
Výstava potrvá do 29.januára 2023.

vstup voľný

05.11.2022

Červené šatky

Dom kultúry

17:00 hod.
Mesto Skalica

Gbelské ochotnícke divadlo Gbelík uvádza svoju druhú, veľmi úspešnú divadelnú hru.
Vstupenky v predaji v TIK Skalica.

5 € v predpredaji
7 € na mieste

05.11.2022

Hudobný večer v kaviarni Pod lampou

kaviareň Pod lampou

Vystúpi Andrej Rybecký s kapelou.

vstup voľný

Festival HUDBA V MESTE 2022

reštaurácia Srdiečko

Vystúpi Dustin Arbuckle & The Damnations (Austin, USA).

vstup voľný

Festival HUDBA V MESTE 2022

reštaurácia Srdiečko

Vystúpi kapela Levi (Varšava, Poľsko).

vstup voľný

Pietny akt - Deň veteránov

Pomník padlým

Spomienkové podujatie.

vstup voľný

11.11.2022

Svätomartinské otváranie mladých vín

reštaurácia Srdiečko

11:11 hod.

Otváranie a ochutnávka mladých vín s programom: Miro Buzrla s heligónkou, od 16:00 hod.
ĽH Pláňava. V ponuke budú gastro-špeciality a návštevníci s menom Martin majú vstup zdarma!

5 €/osoba - v cene ochutnávka,
pohárik a katalóg

podľa otváracích hodín
TTSK - Záhorské múzeum v Skalici

03.11.2022
16:30 hod
Mestská knižnica Skalica

04.11.2022
11:00 - 11:30 hod.
Mesto Skalica

19:00 hod.
kaviareň Pod lampou

08.11.2022
19:00 hod.
Ľuboš Beňa

10.11.2022
19:00 hod.
Ľuboš Beňa

11.11.2022
11:00 - 11:30 hod.
Mesto Skalica

Vinohradnícky spolek 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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11.11.2022

Festival HUDBA V MESTE 2022

reštaurácia Srdiečko

Vystúpi Bonzo Radványi & Ľuboš Beňa a hostia.

vstup voľný

Hudobný večer v kaviarni Pod lampou

kaviareň Pod lampou

Posedenie u piána, hraje výborný pianista Peter Kovárik.

vstup voľný

Za časov monarchie

Potočná ulica - Pomník padlým

Nostalgické podujatie pri príležitosti Dňa veteránov a 100. výročia úmrtia
JCKV blahoslaveného Karola I.

vstup voľný

Pietny akt k 33. výročiu Nežnej revolúcie

pred budovou
mestskej knižnice

Spomienkové podujatie.

vstup voľný

16.11.2022

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

19.11.2022

Hudobný večer v kaviarni Pod lampou

kaviareň Pod lampou

Vystúpi kapela Dessert Night.

vstup voľný

Tanečná párty STAGE

Orlovňa

Dj´s DOUBLE L, DUNCAN GRAY, ANDY SMITTH, ORBITH, HOLD, MYCELL, OZI

10 €

Svätenie mladých vín a Katarínska ochutnávka 2022

Dom kultúry

17:00 h: prezentácia účastníkov a zber vzoriek mladých vín, 18:00 h: svätenie mladých vín

10 € + fľaša mladého
vína ročníka 2022

Hudobný večer v kaviarni Pod lampou

kaviareň Pod lampou

Romantické posedenie u piána, hraje výborný pianista Kamil Veselský.

vstup voľný

Rozsvietenie vianočného stromčeka

Námestie slobody

Rozsvecovanie vianočného stromčeka s FS Čeľaďania.

vstup voľný

19:00 hod.
Ľuboš Beňa

12.11.2022
19:00 hod.
kaviareň Pod lampou

12.11.2022
13:00 - 17:00 hod.

Vojenský historický spolek Skalica,
Mesto Skalica

16.11.2022
11:00 -11:30 hod.
Mesto Skalica

19:00 hod.
kaviareň Pod lampou

19.11.2022
20:00 - 04:00 hod.
DVERE o.z.

25.11.2022
18:00 hod.
Vínna cesta Záhorie

26.11.2022
19:00 hod.
kaviareň Pod lampou

27.11.2022
16:30 - 17:30 hod.
Mesto Skalica

Informácie o bezplatnom uverejňovaní podujatí poskytuje
Turistická–informačná
kancelária
mestamesačník
Skalica mesta
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