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Letná turistická sezóna v plnom prúde

Letnú turistickú sezónu sme otvorili
symbolicky v sobotu 15. mája 2021. Od
tejto soboty sú každý víkend až do konca letnej sezóny sprístupnené skalické
mestské pamiatky. V každej pamiatke
sa v čase od 10:00 do 18:00 hodiny nachádza sprievodca, ktorý návštevníkom
poskytuje odborný výklad o danej pamiatke. Sprevádzanie umožňuje mesto
na základe turistického pasu, ktorý si
návštevníci zakúpia v Turistickej informačnej kancelárii a umožňuje im vstup
do každej z 12 pamiatok. Popri víkendovom sprevádzaní v letnej sezóne si
môžete v TIK-u celoročne objednať
prehliadku so sprievodcom po vami vybraných skalických pamiatkach.
Turistická informačná kancelária Skalica popri svojej hlavnej turistickej činnosti ponúka aj predaj suvenírov, predaj
vstupeniek na kultúrne a športové podujatia. Domáci aj turisti môžu služby
mestskej cestovnej kancelárie kedykoľvek využiť.
Pre návštevníkov sú v TIK-u pripravené
viaceré novinky, ako napr. Hravý sprievodca, kde zábavnou formou spoznáte
mesto Skalica aj so svojimi zaujímavos-

ťami a taktiež krásne pexeso so skalickými pamätihodnosťami. Pripravené sú aj
tipy na výlety v podobe balíčka „Záhorie
plné zážitkov“, kde návštevníci bližšie
spoznajú Skalicu, Senicu a Šaštín-Stráže.
V spolupráci s Hotelom sv. Michal sme
pripravili pobytový balíček „Kráľovské
mesto Skalica“ s možnosťou ubytovania
spojenú s prehliadkou pamiatok mesta a ochutnávkou Skalického trdelníka
a vína.
Pre turistov sú pripravené nové informačné tabule na Baťovom kanále,
Skalických rybníkoch a Perúnskej lúke,
taktiež i v meste v čakárni na železničnej
stanici.
Sprievodcov v našich pamiatkach stretnete v nových uniformách a pred každou pamiatkou nájdete vynovené informačné tabule a informačné stojany. Pri
prehliadke františkánskeho kláštora si
môžete pozrieť krátku video prezentáciu o pečení pravého Skalického trdelníka.
Pripravili sme aj nové propagačné materiály orientované na trdelník a víno. Tiež
tematicky orientovaný bilboard a prezentačnú tabuľu v centre mesta.

Popri novinkách pre návštevníkov sú organizované tematické prehliadky pamiatok mesta Skalica. Veľkou novinkou v sezóne je prehliadka mesta na konskom
povoze s názvom „Kráľovský okruh po
Skalici“ sprevádzaná výkladom sprievodcu. Taktiež návštevníci môžu využiť
bezplatnú mobilnú zábavno-spoznávaciu aplikáciu o našich pamiatkach Geohra Skalica a wifi pripojenie v TIK-u.
Minuloročná letná turistická sezóna
priniesla rekordný počet návštevníkov.
Veríme, že aj tento rok bude naše mesto
centrom pozornosti mnohých ľudí z domova i zahraničia.

Prečítate si
Oznamy
Rokovalo MsZ
Divergencie 2021
Pozvánky
Majstrovstvá Slovenska
v plážovom volejbale v Skalici
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Otvorenie plavebnej
sezóny prilákalo množstvo
návštevníkov

Hoci vody Baťovho kanálu na slovenskej
strane symbolicky otvorila primátorka mesta Anna Mierna s Mariánom Tongelom už
15. mája, ozajstná sezóna na Baťovom kanáli začala až v sobotu 5. júna 2021, kedy sa
konalo verejné Otváranie plavebnej sezóny
v skalickom prístave. Podujatie prilákalo množstvo návštevníkov na dobré jedlo,
hudbu a atrakcie v spojení so slnečným počasím. Nechýbal štáb z Televízie Markíza,
ktorý krátku reportáž zo slnečného dňa odvysielal vo večerných Televíznych novinách.
Ročne sa v prístave preplaví viac ako 90 tisíc
ľudí. Tento počet každý rok rastie a v spolupráci s Českou republikou sa pripravuje aj
ďalšie rozširovanie. Budúci rok sa plánuje
zavedenie pitnej vody, čo umožní ďalší rozvoj tejto krásnej oblasti v oblasti zlepšenia
kvality služieb pre domácich aj turistov.
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Mesto uzavrelo hospodárenie za rok 2020 s prebytkom
Júnové mestské zastupiteľstvo rokovalo
aj o záverečnom účte mesta Skalica. Rok
2020 bol uzavretý s prebytkom presahujúcim 800 tisíc EUR. Tieto financie budú
v najbližšom období slúžiť ako zdroj pre
potrebné investície a mestská rezerva. Primátorka mesta Anna Mierna zhodnotila
uplynulý rok ako náročný najmä z dôvodu
výpadku príjmov mesta. Boj s pandémiou
tiež priniesol nečakané finančné výdavky,
ktoré musela samospráva zohľadniť. Hospodárenie s prebytkom je preto považované za veľmi dobré.
„Do volebného obdobia sme v novembri
2018 vstupovali s extrémne vysokými dlhmi
mesta. Takmer 4 milióny 200 tisíc EUR boli
pre nás obrovským balvanom. Nesplatené
úvery, nezaplatené faktúry, lízingy ako telocvičňa základnej školy, budova vysokej
školy, vratky za pokazené projekty a súdne
spory ,boli pre nás výzva ku ktorej sme sa
museli postaviť čelom,“ zhodnotila primátorka na rokovaní zastupiteľstva.
„Aj preto som ešte v roku 2018 odmietla na-

výšenie svojho platu a od marca 2020 z rozpočtu mesta ani žiadny plat nepoberám.
Aj touto formou som chcela byť solidárna
s rozpočtom mesta.“ dodala.
Analytici predpovedali pre rok 2020 výpadok príjmov na úrovni takmer dvoch miliónov EUR. Ďalšie nečakané výdavky priniesol samotný boj s pandémiou a súdnym
spor Krivé Kúty, kde muselo mesto zaplatiť
sumu 145 tisíc EUR. Úrad preto pristúpil
k rokovaniam s bankami o odklade splátok úverov. Finančnú pomoc samospráve
poskytlo aj Ministerstvo financií vo forme
bezúročnej pôžičky.
„V Správe mestského majetku sme znížili nezaplatené výdavky o 384 tisíc EUR
a k tomu sme ďalších 120 tisíc investovali do
rozvoja majetku. Najviac investície mesta
smerovalo do rekonštrukcie a modernizácie
budov. Počas ťažkého roka sme na investície
vyčlenili viac ako 1 milión EUR. Hospodárenie mesta s prebytkom preto považujem
za veľmi dobrý výsledok.“ uzavrela primátorka mesta.

Nový Onkologický pavilón a detská ambulancia

Pripomenuli sme si 92. nedožité narodeniny Antona Srholca

Je len zopár ľudí, bez ktorých si nevieme
predstaviť Slovensko. Jedným z nich bol
nepochybne skalický rodák, salezián, spisovateľ, charitatívny pracovník a filantrop,
čestný občan mesta Skalica Anton Srholec.
Človek, ktorého bývalý režim dlhé roky
prenasledoval a perzekvoval.
Anton Srholec bol jedným z najsvetlejších,
najotvorenejších a najprajnejších ľudí. Bol
výnimočný v každom smere. Bol nesmierne múdry a pokorný. Mal jasné morálne
zásady a jeho láska k slobode je pre nás
dodnes inšpiratívna.
Životný príbeh Antona Srholca bol strhujúcim príbehom vernosti pravde, Bohu
a ľuďom. Jeho životný postoj spájal občiansku angažovanosť kresťana a kritické myslenie nezvyčajne otvoreným spôsobom.
Pokloniť sa pamiatke tejto výnimočnej
osobnosti sa v piatok 11. júna – v predvečer jeho nedožitých 92. narodenín – prišli
na skalický cintorín primátorka mesta Skalica, prednostka Okresného úradu Skalica
a rodinní príslušníci.
Veríme, že myšlienky a odkaz Antona Srholca zostanú navždy v našich srdciach.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica má dve veľké novinky. Symbolickým
prestrihnutím pások otvorila verejnosti
nový Onkologický pavilón a Všeobecnú
ambulanciu pre deti a dorast, ktoré výrazne zvýšia dostupnosť, kvalitu a rozsah
služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Úplne nový Onkologický pavilón bol
investíciou za takmer 950 tisíc EUR, ktorá sa realizovala s finančnou podporou
EÚ. Súčasťou oddelenia je nové moderné prístrojové vybavenie, nábytok, lôžka
a zdravotnícke zariadenie. Kým staré onkologické pracovisko umožňovalo terapiu 6 pacientom súčasne, v podmienkach
nového onkologického centra môže byť
podávaná chemoterapia pacientom celkovo až na 18 lôžkach. V súčasnosti skalická
nemocnica poskytuje liečbu vo všetkých
štádiách ochorenia. Za mesto Skalica sa
symbolického otvorenia dňa 27. mája 2021
zúčastnila viceprimátorka mesta Veronika Buc. Všeobecná ambulancia pre deti
a dorast sa symbolicky otvorila verejnosti
na Deň detí, 1. júna 2021 za prítomnosti
primátorky mesta Anny Miernej.

V júni rokovalo skalické mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo po dlhšom období rokovalo opäť za fyzickej prítomnosti poslankýň a poslancov na mestskom úrade v Skalici.
Stretnutie bolo presunuté z pôvodného júnového termínu na júnový pre neprítomnosť
viacerých poslancov. Predložené materiály
na zastupiteľstvo sa týkali napríklad výročných správ Zariadenia pre seniorov a Správy
mestského majetku za rok 2020. Obe správy
popisujú príjmy organizácií spolu s jednotlivými položkami, na ktoré boli prostriedky
vynaložené. Oba dokumenty boli zastupiteľstvom schválené.
Rovnako bol schválený aj rozpočet mesta
Skalica za rok 2020, ktorý bol uzavretý s prebytkom približne 800 tisíc EUR.
Na rokovanie bola predložená aj Nízkouhlíková stratégia mesta, ktorá má za cieľ nastaviť
využívanie obnoviteľných zdrojov energie,

energetickú efektívnosť budov a ochranu
životného prostredia v meste. Súčasťou tohto dokumentu je aj aktualizácia koncepcie
rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky.
Dokument zohľadňuje klesajúci dopyt po
využiteľnom teple a optimalizuje distribúciu
a výroby tepla.
Zastupiteľstvo rozhodlo aj o udelení ocenení osobnostiam mesta. Jednotlivé ceny budú
odovzdané vzácnym ľuďom zo Skalice na
slávnostnej ceremónii, ktorú pripravuje
mestský úrad. O ocenených aj ceremónii
bude verejnosť včas informovaná.
Jedným z dôležitých bodov rokovania bolo
aj schválenie zámeru na predloženie žiadosti o finančné prostriedky. Mesto má po
vnútrobloku Mallého v pláne rekonštruovať
aj vnútroblok na sídlisku Športová. Poslanci
vyjadrili podporu pre pripravenú žiadosť.
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Oznamy
Kúpalisko v Zlatníckej doline
Na základe zlepšenia pandemickej situácie v okrese Skalica
sa kúpalisko v Zlatníckej doline otvorilo v pondelok 21. 6.
2021. Podľa Covid automatu sme boli oprávnení využiť 30%
kapacity kúpaliska.
Otváracia doba kúpaliska v mesiacoch JÚL a AUGUST
bude PO – NE 10.00 – 19.00 hod.
VSTUPNÉ zostáva nezmenené:
– deti do 100 cm – zdarma
– deti od 100 cm do 15 rokov – 2€
– dospelý pondelok až piatok – 2,50€
– dospelý víkend, štátne sviatky – 3,50€
Novinkou je platobný terminál na platobnú kartu.
Požičanie ležadiel funguje na zálohovom
systéme kvôli zabezpečeniu ich dezinfekcie po každom klientovi.
Viac aktuálnych informácií nájdete na
webovej stránke SMM, s.r.o.:
www.smmskalica.sk.

Seniori, pozor na podvodníkov!
Dňa 17. 5. 2021 o 15.40 hod. prijala hliadka MsP oznámenie
od zamestnankyne banky v meste Skalica. Pracovníčka telefonicky uviedla, že majú v banke 80 ročnú seniorku, ktorá si chce
z účtu vybrať v hotovosti 5.000€. Podľa dôvodu výberu väčšej
finančnej hotovosti, ktorý jej pri rozhovore uviedla, mohlo ísť
o pokus spáchať podvod na tejto starej pani. Na základe preverenia príslušníkmi MsP bolo zistené, že seniorke mal telefonovať
muž, ktorý sa predstavil ako vzdialený príbuzný seniorky, ktorý
mimo mesta Skalica vykonáva službu kňaza. Pani sa posťažoval,
že je ťažko chorý, má rakovinu a potrebuje na liečbu 5.000€. Seniorku požiadal, aby hotovosť vybrala v banke, že si pre peniaze
pošle. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania pokusu
trestného činu podvodu za použitia vymyslenej legendy na
chránenej osobe, o súčinnosť boli požiadaní policajti Kriminálnej polície OR PZ Skalica a policajti Obvodného oddelenie
PZ Skalica. Poverený príslušník skráteného vyšetrovania si prípad na mieste prevzal.
Mestská polícia Skalica opätovne upozorňuje seniorov a občanov mesta Skalica, aby boli ostražití pred podvodníkmi, ktorí
zneužívajú ich dôveru a súcit. Je treba mať na zreteli, že príbehy,
ktorými sa snažia podvodníci okradnúť dôveryhodných seniorov, sa stále menia. Raz je to dopravná nehoda, pri ktorej sa
rodinný príslušník zranil, alebo výhodná kúpa vozidla či domu,
na ktorú chýba časť peňazí, inokedy vydieranie mafiou a potreba zaplatenia za pokoj. V súčasnej dobe je to i využívanie
strachu z ochorenia COVID-19, kedy podvodník láka peniaze
pre „príbuzného“, ktorý má byť na pľúcnej ventilácii a potrebuje vakcínu, za ktorú je potrebné zaplatiť vopred v hotovosti,
alebo na účet v banke. Neverte týmto tvrdeniam! Obratom
zavolajte svojim príbuzným a overte si uvádzané skutočnosti.
Pri každom podozrení pokusu vylákať finančnú hotovosť je
potrebné kontaktovať políciu na čísle 158 alebo 159.
Mestská polícia Skalica

Oznam cestujúcim

Zmena v tarife pre seniorov v prímestských
linkách TTSK
Oznamujeme cestujúcim, že od 1. 7. 2021 príde k zmenám
v tarifnom systéme na prímestských linkách Trnavského samosprávneho kraja. Týka sa to dôchodcov, ktorí budú rozdelení na dôchodcov od 62+ rokov a dôchodci nad 70 rokov.
Dôchodci 62+ sa budú preukazovať občianskym preukazom
a budú si môcť uplatniť zľavu podľa cenového výmeru TTSK
a u dôchodcov nad 70 rokov bude nutné si vybaviť tzv. Seniorpas, pri ktorom sa platí ročný paušál 5,– eur, v rámci ktorého budú cestovať zadarmo. Seniorpas Vám vystavíme na
predajnom mieste spoločnosti SKAND Skalica, prípadne ak
ste už majiteľom čipovej karty, Vám kartu zmeníme na Seniorpas. Dôchodca nad 70r., ktorý nebude držiteľom Seniorpasu si
môže uplatniť max. zľavu 62+. Nové tarify platia výhradne na
prímestských linkách Trnavského samosprávneho kraja, netýka
sa to MHD, tá má svoj cenový výmer. Ak bude chcieť dôchodca
cestovať aj prímestskou linkou, musí si okrem čipovej karty
platnej na MHD vybaviť aj Seniorpas.
SKAND Skalica, spol. s r.o.
Informácia pre chatárov v Zlatníckej doline

Oznam o zmene systému
zberu komunálneho odpadu
Pripomíname chatárom, že z dôvodu zmeny Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 5/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Skalica bol od 1. 1. 2021 zmenený systém
nakladania s komunálnymi odpadmi v rekreačnej oblasti
Zlatnícka dolina.
Pôvodný systém zberu komunálneho odpadu, ktorý sa uskutočňoval jedenkrát týždenne v mesiacoch jún, júl, august,
september z vyhradených miest, bol zrušený a nahradený
novým systémom zberu komunálneho odpadu, podľa ktorého sú chatári povinní umiestňovať komunálny odpad do
príslušných zberných nádob umiestnených na parkovisku
v Zlatníckej doline (zberné nádoby na zmesový odpad, papier, plasty, sklo).

Zahlasujte žetónom z nákupu
Do 11. júla 2021 môžete hlasovať za projekt mesta Skalica/
Centra voľného času Skalica pod názvom „Návrat k tradíciám – tkanie“ v rámci grantovej výzvy spoločnosti Tesco
„Vy rozhodujete, my pomáhame“. Pri svojom nákupe v skalickom supermarkete Tesco získate žetón, ktorý treba vhodiť
pri pokladniach do priestoru na to určenom. Projekt skalického CVČ a Zeleného domu má ZELENÚ farbu a je VPRAVO. Ďakujeme za Vašu pomoc.

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica
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Čo je nové v meste?
Zoznam opráv na základe podnetov
z aplikácie Mobilný rozhlas:

Navždy nás nečakane opustil

ul. Jurkovičova – RS servis
ul. Priemyselná pred UNI UPRAS
ul. Jurkovičova – Protherm
ul. Pod Kalváriou – Ledovňa
ul. Pod Kalváriou 29
ul. Dr. Clementisa – okolo zimného štadióna
ul. Školská – chodník na nové parkovisko
ul. Pod hájkom – okolo garáží
ul. Rybničná – výjazd z kruhového objazdu smer Vepos
ul. Pod Kalváriou – priechod k čistiarni
ul. Hollého – priechod k mäsiarstvu, pred domom č.24
ul. Predmestie – „Brčkov“ – stará rozkopávka pred potravinami, odbočka na ul. Jednoradovú
ul. Pplk Pľjušťa – od železničnej stanice po kino – vodovodné
uzávery
ul. Pplk. Pľjušťa – bočná brána SOŠS, bočný vchod kina, výjazd autobusov – oproti EHS

Parkovisko
na ulici
Mallého
Oprava na
ulici Dr.
Clementisa
– okolie
zimného
štadióna

Prvý jún patril deťom

Deti svoj sviatok oslavujú už tradične
prvého júna. Na všetkých materských
a základných školách v Skalici pripravili pedagógovia k ich sviatku mnoho
aktivít. Medzinárodný deň detí oslávili
aj deti v Materskej škole Skalica, ktorým
zaželala všetko dobré k sviatku primátorka mesta Anna Mierna. Deti vyplnili
deň rôznymi hrami, súťažami, maľovaním a šantením. Základná škola Vajanského si na tohtoročnú oslavu MDD
pripravila sladké prekvapenie pre všetky
deti na škole. Okrem hier a súťaží boli
rozžiarené očká mladších detí i úsmev
na tvári starších žiakov na školskom
dvore jasným signálom, že zmrzlina či
cukrová vata im urobili radosť. Svoj deň
oslávili aj detičky v azylovom dome,
za ktorými prišli sociálne pracovníčky
zo Štíboru. Spoločne privítali návštevu
z MsÚ - pani viceprimátorku Veroniku
Buc a vedúcu sociálneho oddelenia Luciu Grófovú so sladkým prekvapením

Ing. František Kadlečík
Nečakane nás zasiahla smutná správa, že nás vo veku 61 rokov navždy
opustil poslanec Mestského zastupiteľstva v Skalici, pán Ing. František
Kadlečík. Posledná rozlúčka sa konala v stredu 16. júna 2021 na cintoríne
v Skalici. Pani primátorka, vedenie
mesta a spolupracovníci vyjadrujú
úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
Ďakujeme za všetko, česť Vašej pamiatke.

V Skalici sa sčítalo 14 590 obyvateľov
Historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré prebiehalo od 15. februára do 13. júna 2021 je úspešne ukončené. Na Slovensku sa sčítalo dokopy 5 220 000 obyvateľov.
Aktuálne prebieha spracovanie údajov. V Skalici sa sčítalo
14 590 obyvateľov, čo predstavuje 89,87% z celkového počtu.
Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým občanom,
ktorí sa zúčastnili na sčítaní. Vyplnením formulára ste urobili jeden klik, ktorý môže pomôcť zlepšiť vaše okolie, obec
a celkový život na Slovensku. Údaje zo sčítania môžu prispieť
k zlepšeniu regionálneho rozvoja, dopravnej situácie, budovania služieb, škôl a škôlok, úprave daní či čerpaniu eurofondov.

Pozdravy seniorom od detí
pre mladšie aj staršie detičky. Radostné popoludnie si spríjemnili návštevou
zmrzliny a krátkou zastávkou na dvore
v Štíbore. Tam sa k MDD konalo aj malé
stretnutie s organizáciou Združenie na
pomoc mentálne postihnutým, ktoré ho
zorganizovalo pre svojich klientov. Za
dodržiavania všetkých opatrení ÚVZ sa
deti tešili z krásnej rozkvitnutej záhrady,
nových hojdačiek, pochutili si na grilovaných špekáčikoch a iných dobrotách.
Za mesto Skalica prajeme všetkým skalickým deťom radosť a úprimný smiech
po celý život.

Krásny projekt
„Koľko lásky sa
vojde do krabice od topánok“
si z vianočného
času pamätáme
všetci. V mesiaci máj mal svoje pokračovanie
s názvom „Máj
lásky čas“. Potešiť seniorov ste mohli aj vy
formou zaslania ručne vyrobených pozdravov s neutrálnym oslovením do vami
vybraného zariadenia pre seniorov. Krásne pozdravy vyrobili aj deti z materských
škôl L. Svobodu a Hurbanova, a žiaci zo
Základnej školy Vajanského. Tie putovali
do Zariadenia pre seniorov Skalica a Jesénia Skalica, a prostredníctvom opatrovateliek mesta Skalica aj k seniorom, ktorým
Štíbor poskytuje opatrovateľskú službu.
Každému, kto sa do projektu zapojil, patrí veľká vďaka. Ani netušíte, koľko lásky
a radosti ste jednou obálkou odovzdali.
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Ohliadnutie sa za festivalom
DIVERGENCIE 2021

V dňoch 5. – 8. júna 2021 hostila Skalica
špičky slovenskej a českej scény na poli
vážnej hudby. Prebiehal 13. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby Divergencie, ktorého organizátorom je Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, komorný
súbor slobodného kráľovského mesta Skalica a ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici.
Hneď v sobotu 5. júna zažilo publikum
skutočný hudobný sviatok. V reprezentačných priestoroch jezuitského kostola
sa v úvodnom koncerte predstavila Slovenská filharmónia s dirigentom Leošom
Svárovským. Vystúpenie popredného slovenského hudobného telesa skvele dopĺňal
Slovenský filharmonický zbor pod taktovkou zbormajstra Jozefa Chabroňa. Po zaznení Suchoňovej piesne Aká si mi krásna
nastúpila Slovenská filharmónia s Koncertom pre trúbku a orchester Es dur J. N.
Hummela, v ktorom sa blysol sólista Sta-

nislav Masaryk, rodák z mestečka Gbely.
Na záver sa zaplnené auditórium kostola mohlo započúvať do spoločného vystúpenia filharmonikov a zboru v diele
W. A. Mozarta Korunovačná omša C dur.
Koncert bol dôkazom toho, že obe telesá
zaujímajú významné postavenie nielen na
domácej, ale aj medzinárodnej hudobnej
scéne.
V nedeľu 6. júna sa v Skalici premiérovo
predstavil Czech – Slovak Cello Quartet. Toto unikátne violončelové kvarteto vzniklo v roku 2018 pri príležitosti
100.výročia založenia ČSR. Jeho členmi
sú významné osobnosti violončelovej
hry v oboch krajinách ako na poli koncertnom, tak aj na poli pedagogickom.
Kostolom zazneli skladby P. Šimaia, G.
Goltermanna, D. Poppera, I. Zeljenku
a R. Haasa. Zaradenie kvarteta do dramaturgie programu bolo dobrou voľbou,

Vesmír očami detí 2021 vyhrala malá Skaličanka
SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ
V HURBANOVE, v spolupráci s Hvezdárňami, Okresnými astronomickými kabinetmi,
Centrami voľného času a Regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásili aj v školskom roku
2020/2021 XXXVI. ročník Celoslovenskej
výtvarnej súťaže vesmír očami detí. Víťaznú
prácu vytvorila Dorotka Stančiaková (4 r.) z EP
Hviezdoslavova. Vo svojom diele zachytila samú
seba ako návštevníčku Slnečnej planéty. Teší
nás, že Dorotka takto pekne reprezentuje nielen
Mesto Skalica, ale i Materskú školu Skalica v celoslovenskej konkurencii malých výtvarníkov.
https://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmirocami-deti/vysledkova-listina-vesmir-ocami-deti2021-vitazne-prace
Bc. Beáta Kubíčková, BA
MŠ, Dr. Clementisa 59, Skalica

Odkaz skalickým maturantom
Vedenie mesta Skalica praje všetkým úspešným maturantom pozitívny štart do ďalšieho
štúdia, rodinného aj kariérneho života. Nech robíte radosť svojim blízkym a dobré meno nášmu mestu. Držíme Vám palce.

o čom svedčil dlhotrvajúci potlesk publika.
Na pondelok 7. júna pripravila dramaturgia hudobného festivalu ozajstnú lahôdku.
Do Skalice po dvoch rokoch zavítal Slovenský komorný orchester s umeleckým
vedúcim Ewaldom Danelom. Jeho vystúpenia sú vždy zárukou kvality a nebolo
tomu inak ani v tomto roku. Bravúrne
prezentované diela Vivaldiho, Cikkera,
Kupkoviča a Dvořáka si zaslúžili standing
ovation a následný prídavok v podobe svetoznámej Humoresky.
13. ročník festivalu Divergencie vyvrcholil
v utorok 8. júna vystúpením Moyzesovho
kvarteta, ktoré v tomto roku oslavuje svoje
46. jubileum. Kvarteto je od roku 2008 komorným súborom mesta Skalica. Spoločne
s nimi sa na koncerte predstavila vynikajúca hornistka Zuzana Rzounková. Kritikou
oceňovaná sólo hráčka na lesný roh patrí
k špičke svojho oboru. V súčasnosti pôsobí
v Symfonickom orchestri hlavného mesta
Prahy a umelecké pôsobenie dopĺňa pedagogickou činnosťou. Moyzesovo kvarteto
si pre záverečný koncert festivalu zvolilo
diela L. Kupkoviča, A. Dvořáka a O. Ferenczyho. Spoločne sa s naozaj excelentnou
Zuzanou Rzounkovou predstavili v Kvintete pre lesný roh od W. A. Mozarta. Toto
vystúpenie bolo pomyselnou čerešničkou
na torte celého festivalu, ktorý si v meste
za trinásť rokov vybudoval stabilnú divácku základňu.
13. ročník festivalu Divergencie je úspešne
za nami a už sa budeme tešiť na ten budúcoročný! Dúfajme, že bude bez obmedzení
a zvýši sa tým komfort jednotlivých koncertov.

Zelená škola

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici
sa pod vedením majsterky odbornej výchovy pani Marty Pertlovej s vervou pustila plniť ciele a náplň programu Zelená
škola, ktorého hlavnou témou je odpad.
Hlavným cieľom je nebáť sa zmeny, ktorá
povedie k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej
škole, ale i spoločnosti.
Žiaci našej školy II. N a II. A triedy – Samuel Kos, Miroslav Surový, Boris Gazárek,
David Valúšek, Katarína Turečková a Jakub Gernát sú súčasťou pracovného tímu,
neboja sa výzvy a priložiť ruky k dielu.
Prostredníctvom aktivít, ktoré pre nich
pani Marta Pertlová zorganizovala, sa žiaci zaujímavým spôsobom dozvedeli, že
nemusia vyhadzovať nepotrebné veci, stačí
ich recyklovať a s dobrým nápadom zmeniť na nové. Žiaci zrenovovali staré palety,
obrúsili, natreli prírodným moridlom a finálny produkt skrášľuje školský dvor.
Všetkým menovaným žiakom a pani Marte Pertlovej patrí vďaka za dobrý nápad,
aktívne plnenie cieľov Zelenej školy a za
čas, ktorý si pre dobrú vec našli. Poďakovanie patrí aj Bc. Lukášovi Papšovi, ktorý
vyrobené kvetináče sponzorsky naplnil
krásnymi kvetmi.
Eva Lisková
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Pozvánky

Prehľad podujatí
do 06.08.2021
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Františkáni v Skalici; Vinohrady, vinohrady...
Ľudový odev na Záhorí

Galéria u františkánov

Prehľad podujatí JÚL 2021 - strana 2
09.07.2021

Artleto 2021 - SILVER STRINGS

nádvorie
Vínotéky u františkánov

19:00 - 21:00 hod.

vstup voľný

Mesto Skalica,
Záhorské múzeum v Skalici

Výstava o histórii a tradíciách Skalice a okolia, pozostávajúcu z troch častí: Františkáni v Skalici
(kurátor ThLic. Mgr. Martin Hoferka, ThD.); Vinohrady, vinohrady...(kurátor Mgr. Róbert Svíba)
a Ľudový odev na Záhorí (kurátorka PhDr. Dita Andrušková, PhDr. Richard Drška).

vstup voľný

Mesto Skalica

Skalická pôvodne country kapela, ktorej repertoár tvoria známe i menej známe
skladby počínajúc country a bluegrass, cez pop rock.

Ľudové umelecké remeslá

Námestie slobody

Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria

výstavné priestory
Záhorského múzea

11.07.2021

do 15.08.2021

10:00 - 17:00 hod.

vstup voľný

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

vstup voľný

OZ Tradičné umelecké remeslá,
Mesto Skalica

Prehliadka tichej krásy, prezentácia tradičných umeleckých remesiel.

podľa otváracích hodín

11.07.2021

Artleto 2021 - Fedor z krajiny Mala

nádvorie
Vínotéky u františkánov

do 29.08.2021

Leto u skalických vinárov

skalické vinárstva

17:00 - 18:00 hod.

Autorská rozprávka Divadla na hojdačke o chlapcovi, ktorý sa tak veľmi bál všetkého,
že si prial zmenšiť sa tak, aby ho nikto viac nevidel.

vstup voľný

15:00 - 20:00 hod.

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

vstup voľný,
platí sa konzumné

16.07.2021

Artleto 2021 - Oľga Baričičová a kamarádi

nádvorie
Vínotéky u františkánov

02.07.2021

Artleto 2021 - Vinohrad

nádvorie
Vínotéky u františkánov

19:00 - 21:00 hod.

Piatkový večer s prekrásnymi ľudovými piesňami v podaní Oľgy Baričičovej a Lukáša Prajku,
ktorých bude na klávesy sprevádzať Ludvík Čihánek.

vstup voľný

19:00 - 21:00 hod.

Folková skupina Vinohrad hrajúca piesne známych autorov,
ale aj piesne z pera členov tohto zoskupenia.

vstup voľný

18.07.2021

Kandráčovci

Františkánska záhrada

20:00 hod.
Mesto Skalica

Koncert populárnej východoslovenskej hudobnej skupiny, ktorá získala naraz
dve platinové platne za svoje premiérové CD.

predpredaj TIK Skalica: 22 €
ZŤP - 11 €, na mieste: 25 €

23.07.2021

Strašidlá v pamiatkach mesta Skalica

vybrané pamiatky
mesta Skalica

18:00 - 20:00 hod.

Netradičná prehliadka mesta - vo vybraných pamiatkach (jezuitský kostol, rotunda, Ľadovňa
a Mlyn bratov Pilárikových) sa o zábavu postarajú naše milé strašidlá.

dospelí 3 €, deti do 10 r. 1,50 €
rezervácia v TIK Skalica

23.07.2021

Artleto 2021 - Silver Strings

nádvorie
Vínotéky u františkánov

19:00 - 21:00 hod.

Skalická pôvodne country kapela, ktorej repertoár tvoria známe i menej známe skladby
počínajúc country a bluegrass, cez pop rock.

vstup voľný

25.07.2021

Artleto 2021 - Popletenka

nádvorie
Vínotéky u františkánov

17:00 - 18:00 hod.
Mesto Skalica

Pesničková rozprávka z dielne divadielka Kreativko o Popletenke,
ktorá všetko popletie, či polepetie?

vstup voľný

30.07.2021

Artleto 2021 - Vinohrad

nádvorie
Vínotéky u františkánov

Koncert folkovej skupiny Vinohrad.

vstup voľný

10:00 - 17:00 hod.

TTSK - Záhorské múzeum v Skalici

OZ Vínna cesta Záhorie

Mesto Skalica

02.-04.07.2021
pia 10:00-18:00, so 8:00-20:00,
ne 8:00 -16:00 hod.

Mesto Skalica

Hokejbalový turnaj fanklubov 2021

Hokejbalové ihrisko Skalica,
areál letného štadióna

Tradičný letný turnaj pod záštitou domáceho hokejového fanklubu.

vstup voľný

Cyrilo - Metodejská ochutnávka vín

Dvor vinohradníckeho spolku
(svadobky)

Občerstvenie (guláš z diviny), koleso šťastia, k dobrej nálade zahraje Veselá harmonika.

5 € - v cene
"chutnačka" a katalóg

Lukáš Slavík

03.07.2021
14:00 hod.
Vinohradnícky spolek

Mesto Skalica

TIK Skalica

Mesto Skalica

04.07.2021
17:00 - 19:00 hod.
Mesto Skalica

04.07.2021
19:00 hod.
Grafobal Group Golf Resort Skalica,
Mesto Skalica

Artleto 2021 - DH Májovanka

Skalický hájek

Vystúpenie dychovej hudby Májovanka pod vedením kapelníka Jána Pochylého.

vstup voľný

Robo Opatovský

terasa
Reštaurácie na golfe

Koncert známeho interpreta, doprovod Roman Mečiar a Ondrej Juráši.
Vstupenky v TIK Skalica, v kaviarni Do bodky a v Reštaurácii na golfe v Skalici.

12 €

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.

19:00 - 21:00 hod.
Mesto 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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Šport

Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale odštartovali v Skalici
Areál volejbalového klubu na bývalom
mestskom kúpalisku v Skalici bol cez víkend 19. a 20. júna 2021 dejiskom úvodného turnaja nového ročníka majstrovstiev
Slovenska v plážovom volejbale Summer
Beach Tour 2021. Pre plážových volejbalistov sa ním začala letná sezóna. Zlaté
medaily z dvojhviezdičkového turnaja na
Záhorí si odniesli úradujúci majstri SR
a najlepší beachvolejbalisti za minulý rok
Jana Šimanicová s Barborou Tokošovou
a Marek Ludha s Ľubošom Nemcom. Víťazom srdečne blahoželáme k zisku zlata.
Slávnostného odovzdávania cien sa zú-

častnila aj primátorka mesta. Podujatie
organizuje Volejbalový klub Skalica pod
vedením Romana Špačka. Pani primátorka Anna Mierna veľmi pekne ďakuje
pánovi Špačkovi za zorganizovanie vysoko kvalitného turnaja s výborným zastúpením aj za jeho prácu, ktorú robí pre
skalický volejbal. Tohtoročný šampionát
má deväť zastávok po celom Slovensku,
každý týždeň sa odohrá jeden turnaj. Jeho
vrcholom bude v polovici augusta finálový turnaj v Bratislave s hlavnou plochou
na námestí pred novou budovou Slovenského národného divadla.

Úspech skalického golfu
Majstrovstvá Slovenska Klubových
družstiev 2021 sa konali v dňoch 4.-6.
júna 2021 v Golf Club Sedin. Golf Club
Skalica nasadil jeden mužský tím v zložení (Patrik Vinter, Patrik Dolinský,
Dominik Mazúr) a jeden ženský tím

MDD – beachvolejbal

V rámci MDD volejbalisti a volejbalistky zo ZŠ Mallého v Skalici odohrali turnaj v beachvolejbale v Areáli letných športov. Hralo sa v dobrej nálade
vo výbornom počasí. Prihlásených bolo
18 družstiev. Hralo sa podľa voľného
žrebovania, v základnej skupine každý
tím odohral 6 zápasov. Podľa počtu dosiahnutých bodov postúpili jednotlivé
družstvá do bojov o 1. – 8., resp. 9. – 18.
miesto.
Postupne sa do finále o 1. – 4. miesto dostali najlepšie dvojice. Finále bolo dramatické

v zložení (Adriana Vinterová, Terezka
Fialová, Ester Stašková).
Reprezentovanie našej výpravy bolo
veľmi úspešné a môžeme sa pochváliť viacerými výbornými výsledkami.
V ženskej kategórii sme obsadili krásne
3. miesto.
Absolútne najlepší golfový výsledok
z mužskej kategórii zahral Patrik Vinter –3/70, +1/74, –5/68 (73 par). Jeho
húževnatosť a trpezlivosť mu priniesla
zaslúžený úspech, k čomu mu srdečne
gratulujeme.
Za všetkými týmito úspechmi treba
v neposlednom rade poďakovať PRO
trénerovi Tomášovi Beckovi a všetkým,
ktorí sa na výprave Skalického tímu
podieľali.
Golf Club Skalica

až do konca a z medailových umiestnení sa
nakoniec tešili:
• miesto Slobodová, Mikušová
• miesto Bojanovská, Jančová, Hladík
• miesto Jakubovič, Schwach
• miesto Kutal, Flamík, Beňa
Aj keď všetci vyhrať nemohli, riadili sme
sa olympijským mottom: „Dôležité nie je
vyhrať, ale zúčastniť sa.“ K tomu by sme
mohli dodať – „Športom ku zdraviu a volejbalom zvlášť!“
Mgr. I. Valentovičová,
ZŠ Mallého Skalica

Krátko zo športu
7. júna odštartovala príprava
A tímu MFK Skalica pred nadchádzajúcou sezónou 2021/2022. V nej mužstvo opäť povedie tréner Jozef Kostelník a predstaví sa aj viacero hráčov
z predchádzajúcej sezóny. Súpiska
tímu sa formovala počas júna a nejaké zmeny môžeme očakávať i v júli.
V júli sú naplánované tri prípravné
zápasy: 3.7. FC Vion Zlaté Moravce
– MFK Skalica (19.00), 10.7. MFK
Skalica – Spartak Myjava (11.00),
17.7. Považská Bystrica – MFK Skalica (17.00).
Skalickí hokejbalisti odohrali v nedeľu 13. júna prípravný zápas s výberom CBHF – Czech Ball
Hockey Federation, ktorý sa hral od
úvodných minút vo vysokom tempe.
Naši hokejbalisti českému výberu
podľahli 3:5 (góly HBK: Holaza, Zelenka R., Kadlečík). Zostava HBK:
Kučera (Matuškovič) – Sobol, Daniel,
Zelenka R., Rapant, Zelenka T., Salajka – Rampáček, Štefek, Čulen, Válek,
Kadlečík, Flamík, Holaza, Krýdl, Janáč D.
Zdroj: FB HBK Hokejmarket Skalica
Baseball: Skalica Outmen
Rozbehli sa súťaže U15, U18 aj mužov, kde zatiaľ získali dve výhry a štyri prehry v U18:
Skalica – Košice 7:6 a 12:1
Trnava A – Skalica 16:4 a 5:3
Skalica – Trnava B 2:3 a 5:15
Zdroj: Mgr. Radovan Nespala
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