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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.

Budujeme priestory pre najmenších
Nové multifunkčné ihrisko v MŠ
Deti z MŠ Pri potoku
sa tešia z nového multifunkčného ihriska. Slávnostné otvorenie sa konalo 20. 6. 2022.
Jeho budovanie začalo
začiatkom mesiaca marec
vďaka najvyššej možnej
dotácii vo výške 5000 Eur,
ktoré sa materskej škole
podarilo získať z projektu TTSK – participatívny

rozpočet, a vďaka finančným príspevkom firiem Aproxima a IP Group s.r.o.,
z projektu od Tesco a financiám z Rodičovského združenia pri MŠ Pri potoku a Materskej školy Skalica. Celkové
náklady na vybudovanie tohto ihriska
boli vo výške 16 000 Eur.
Multifunkčné ihrisko bude využívané
na futbal, hokej, volejbal, softenis a počas zimných mesiacov ako klzisko.
Oľga Luptáková,
riaditeľka MŠ Skalica

Vybudovanie inkluzívneho
detského ihriska na
sídlisku Trávniky
V rámci projektu aktuálne prebieha
osádzanie jednotlivých častí drevených
prvkov ihriska. Po ukončení všetkých
prác bude na sídlisku Trávniky vybudované detské inkluzívne ihrisko,
ktoré bude môcť byť využité aj deťmi so
zdravotným znevýhodnením. Termín
ukončenia prác je stanovený na august
2022.
Projekt je realizovaný a spolufinancovaný v rámci grantovej schémy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

pokračovanie na strane 2
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Projekty v realizácii
Okrem projektu Vybudovanie inkluzívneho detského ihriska na sídlisku
Trávniky (str. 1) je ďalším projektom
v realizácii Zelená strecha – MŠ Skalica – pracovisko na ul. Dr. Clementisa.

V rámci projektu aktuálne prebieha odstraňovanie pôvodnej strešnej krytiny na
troch pavilónoch MŠ Skalica – pracovisko na ul. Dr. Clementisa. Po ukončení
týchto prác bude na týchto pavilónoch
vytvorená extenzívna vegetačná strecha.

Termín ukončenia prác je stanovený na
august 2022.
Projekt je realizovaný a spolufinancovaný
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Schválené projekty
Mestu Skalica boli schválené ďalšie projekty, ktoré budú spolufinancované z rôznych grantových schém

Revitalizácia okolia Pomníka padlým v 1. svetovej vojne
Predmetom predkladaného projektu je revitalizácia okolia Pomníka padlým v 1. svetovej vojne v Skalici. Pomník a jeho okolie slúži ako pietne
miesto, pripomínajúce každoročne pamiatku padlých v 1. svetovej vojne a je zároveň vyhľadávaným oddychovým miestom v Pamiatkovej zóne mesta. V rámci tohto projektu budú zrealizované nasledovné aktivity: obnova 12 ks historických lavičiek, osadenie 4 ks nových historických lavičiek, obnova dlažby v okolí pomníka,
výmena 10 ks nízkeho osvetlenia v okolí
pomníka, vyčistenie
fontány v tesnej blízkosti pomníka a výmena sklených výplní
na fontáne, revitalizácia zelene v okolí
pomníka – strojová
výsadba cibuľovín.
Projekt bude spolufinancovaný z grantovej schémy Ministerstva obrany SR.

Reštaurovanie bočného oltára
sv. Anny v kostole sv. Pavla
Pustovníka v Skalici – 3. etapa
(dokončenie)
Hlavným zámerom predkladaného projektu je zrealizovanie 3. etapy reštaurovania bočného oltára sv.
Anny v kostole sv. Anny v kostole
sv. Pavla Pustovníka a tým dokončenie jeho reštaurovania. Základným
cieľom reštaurovania je prezentácia
oltára v pôvodnom výraze a zachovanom rozsahu, uvedenie oltára do
dobrého technického stavu a jeho
prezentácia v pôvodnom koncepte
a farebnosti s priznaním sekundárnych zásahov.
Projekt bude spolufinancovaný z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR.

Mesto Skalica aktuálne pripravuje žiadosti o poskytnutie dotácie k projektom zameraným na vybudovanie rozhľadne na vrchu
Čupy v Zlatníckej doline a zvýšenie energetickej účinnosti hasičskej zbrojnice v Skalici.
Michal Čunderlík

Činnosť SMM, s. r. o.

Rekonštrukcia strechy mestskej tržnice
Mestská tržnica potrebovala nové prestrešenie ako soľ. Stará a miestami deravá strecha je už
minulosťou. V mesiaci máj bola
ukončená rekonštrukcia strešného
plášťa strechy tržnice Správou mestského majetku,
s.r.o. Celkovo
bolo vymenených 330 m2
dut in kového
polykarbonátu,
tesnenia
a
uchytenie
strešných panelov.

Rekonštrukcia lavičiek
v centre
mesta
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Oznamy

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica
Areál rekreačných športov Skalica otvára bazény
pre najmenších
Volejbalový klub Skalica oznamuje, že v Areáli rekreačných
športov sú od 14:00 hodiny otvorené bazény pre malé deti a mamičky.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na mieste alebo u pána
Špačka na telefónnom čísle 0905 894 484.

Kúpalisko v Zlatníckej doline

Letné prírodné kúpalisko sa otvorilo dňa 24. 6. 2022. V mesiaci
júl a august bude kúpalisko otvorené denne od 10.00 hod. do
20.00 hod. v prípade priaznivého počasia.
Pre návštevníkov sú k dispozícii veľký plavecký bazén, stredný neplavecký bazén so šmýkačkami a pre najmenších detský
bazén. Ďalej sú k dispozícii stolný tenis, ihrisko pre plážový
volejbal a pre návštevníkov sú k dispozícii za poplatok plážové
lehátka. Na občerstvenie sú k dispozícii 4 bufety s rozmanitým
sortimentom.
Cena vstupného sa oproti minulému roku nemení.

POZVÁNKA
Slávnostné posedenie JUBILANTOV
mesta Skalica
Mesto Skalica srdečne pozýva Jubilantov s trvalým pobytom
v meste Skalica, ktorí v tomto roku 2022 dosiahli alebo dosiahnu okrúhle jubileum 80, 85 a 90 rokov a všetkých jubilantov nad
90 rokov, na slávnostné posedenie jubilantov. Posedenie sa bude
konať v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Pre jubilantov bude pripravené malé občerstvenie, darček a finančná hotovosť vo výške 30,– Eur.
Prihlásiť sa môžete do 9. 9. 2022 do 14:00 hod., vyplnením
prihlášky, ktorú doručíte poštou alebo osobne na adresu: Mesto Skalica, Nám. slobody 10, 909 01 Skalica. Na základe tejto
prihlášky bude v mesiaci september 2022 zaslaná jubilantovi
pozvánka na toto slávnostné posedenie.
Prosíme občanov, ak máte vo svojom okolí, príp. rodine občana, ktorý dovŕšil alebo dovŕši v tomto roku jubileum 80, 85,
90 a viac rokov, aby ste tohto občana informovali, príp. mu pomohli s vyplnením a odovzdaním prihlášky.
Prihlášku nájdete aj na stránke https://www.skalica.sk/mestsky-urad/ako-vybavit/ako-vybavit/socialna-oblast/, príp. si ju
môžete vyzdvihnúť na informáciách Mestského úradu, Nám.
slobody 10 Skalica, alebo na Oddelení sociálnej starostlivosti,
zdravotníctva a bývania, pracovisko Kráľovská ul. 9, Skalica.
Dotazy konzultujte na t. č. 034/ 6903 605 alebo 034/6903 604.
Skalica, dňa......................

Mesto Skalica
Nám. slobody č.10
909 01 Skalica
PRIHLÁŠKA

na „Slávnostné posedenie Jubilantov mesta Skalica“
vo veku 80, 85, 90 a viac rokov konaného v mesiaci október
pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ v roku 2022
Meno a priezvisko jubilantky/jubilanta: ................................................
Dátum narodenia: .............................................................................
Adresa trvalého bydliska: .....................................................................

Skalická nemocnica má od júna nového riaditeľa
Fakultná nemocnica AGEL Skalica má od 1. júna nového riaditeľa. Je ním Ing. Marián Juruš, ktorý na tejto pozícii vystriedal
doterajšieho riaditeľa MUDr. Jakuba Rybára. Ten ostáva v skalickej nemocnici vo funkcii štatutára a bude sa plne venovať
vedeniu AGEL Clinic Bratislava a tiež novým akvizíciám skupiny AGEL. „Na pozícii riaditeľa skalickej nemocnice by som
rád využil svoje dlhodobé skúsenosti v oblasti manažmentu,
rozvoja a maximálneho využívania zdrojov, pričom dôležitou
je predovšetkým efektívna komunikácia s kolegami,“ vyjadril
svoje očakávania Ing. Juruš a doplnil: ,,dlhodobým cieľom bude
realizácia rekonštrukcií a opráv v nemocnici, aby sme vytvorili
priaznivé a prijateľné prostredie nielen pre pacientov, ale aj pre
personál nemocnice.
Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK

V súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto prihláške v informačnom systéme Mestského
úradu, Nám. slobody č.10, Skalica, pre účely evidencie, spracovania údajov a úkonov súvisiacich s prípravou a realizáciou podujatia Priateľské posedenie pri príležitosti životného jubilea 80,85,90
a viac rokov pri príležitosti októbra „Mesiaca úcty k starším“.
Doba poskytnutia tohto súhlasu je do skončenia kalendárneho
roka. Som si vedomá/ý svojho práva kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.
.....................................................................
podpis jubilantky/jubilanta
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Denný detský tábor pre deti z rodín v hmotnej núdzi
Mesto Skalica organizuje denný detský tábor Lienka pre deti
z rodín v hmotnej núdzi vo veku 7 – 13 rokov s trvalým pobytom v meste Skalica. Tábor sa bude konať v termíne 8. 8.
– 13. 8. 2022. Prihlášky je možné vyzdvihnúť od pondelka
13. 6. 2022 8:00 – 14:00 hod. na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania (Kráľovská 9, Skalica). Vyplnené prihlášky treba odovzdať do 15. júla 2022.

Do Materskej školy Skalica bude prijatých 162 detí
Zápis detí do Materskej školy v Skalici sa konal 4. mája. Žiadostí o prijatie do materskej školy bolo prijatých 178, z toho
bude prijatých 162 detí a 16 bude neprijatých. Jedná sa
o deti, ktoré dosiahnu vek troch rokov v mesiacov jún, máj
a koniec mesiaca apríla. Výchovno-vzdelávací proces v novom školskom roku 2022/2023 bude prebiehať v 25 triedach.
Oľga Luptáková, riaditeľka Materskej školy Skalica

Mestský úrad v Skalici pokračuje v zavádzaní CAF
CAF ako inovatívne riešenie zlepšenia procesov riadenia
„Mestský úrad sa chce zaradiť medzi
moderné slovenské a európske úrady.
Dopomôcť mu má k tomu aj Medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Ide o inovatívny nástroj, ktorý pomáha zefektívniť riadenie
úradu, s dôrazom na spokojnosť občanov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán. Chceme, aby mestský úrad
fungoval otvorene, transparentne a zároveň bol podnetným a stabilným prostredím pre obyvateľov mesta, ale aj jeho
zamestnancov. Musíme preto zefektívniť
vnútorné mechanizmy a procesy, tak aby

sa znížila byrokracia a zlepšilo pôsobenie úradu navonok, čím sa úrad priblíži
viac smerom k občanovi“ – predstavuje
svoju víziu prednosta Mestského úradu
v Skalici Ing. Dušan Vavrinec.
Úrad zhodnotil sám seba
„Pred mesiacom prešiel mestský úrad
procesom samohodnotenia, počas ktorého sa zhodnotilo fungovanie úradu za
posledné dva roky. Vďaka tomu vieme,
v ktorých oblastiach sú naše silné stránky a naopak, kde vidíme priestor na zlepšenie. Na základe odporúčaní hodnotiacich autorít bude v rámci tohto procesu
vypracovaný Akčný plán implementácie,
ktorý by mal postupne nastaviť optimá-

Cezhraničná spolupráca
s mestom Hodonín

Dňa 15. júna sa v Hodoníne konalo
otvorenie náučnej trasy „Po stopách
TGM“ predstaviteľmi mesta Hodonín
a zástupcami mesta Skalica.
Išlo o cezhraničnú spoluprácu, pričom
projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskeho fondu pre regionálny
rozvoj v rámci Fondu malých projektov
Programu Interreg V-A Slovenská re-

publika – Česká republika.
Na realizácii sa podieľali i Masarykovo
múzeum v Hodoníne a Záhorské múzeum v Skalici. Cieľom projektu je zvýšiť
atraktívnosť kultúrneho a prírodného
dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov
cezhraničného regiónu. Náučná trasa
dlhá 1,7 km spája 11 miest označených
bronzovou tabuľkou s QR kódmi a pred-

lnejšie fungovanie úradu a priblíženie sa
k ideálu“ – dodáva prednosta úradu.
Prebehlo prvé posúdenie k získaniu
CAF
Výsledky samohodnotenia boli posúdené na mieste tímom posudzovateľov
z Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR so spätnou väzbou
a odporúčaniami na zlepšovanie sa v jednotlivých oblastiach. Ďalšie posúdenie
prebehne koncom tretieho kvartálu t.r.
a v prípade úspešnosti sa ešte v tomto
roku môže mestský úrad v Skalici pridať
k ďalším tisícom organizácií v Európe,
ktoré zavádzajú model výnimočnosti.
-redstavuje najvýznamnejšie miesta, ktoré
sa viažu k poslednej návšteve T. G. Masaryka v Hodoníne v roku 1924 a jeho
životu. Miesta sú popísané i v brožúre,
ktorá sprevádza návštevníkov celou trasou. Kapitolu za slovenskú stranu napísal PhDr. Richard Drška zo Záhorského
múzeam v Skalici. Trasa začína na železničnej stanici, prechádza pri pomníku T. G. Masaryka, Galérii výtvarného
umění (Umelecký dom) na Námestí
17. Listopadu, pokračuje Národní třídou, pešou zónou na Masarykovo námestie k budove radnice a končí v Masarykovom múzeu. Náučnou trasou, ktorú
komentovala riaditeľka Masarykovho
múzea v Hodoníne Mgr. Irena Chovančíková, sa na pozvanie starostu mesta
Hodonín Libora Střechy prešli viceprimátorka mesta Skalica Veronika Buc,
referentka realizácie projektov Andrea
Orbanová, predsedkyňa Komisie pre
kultúru, cestovný ruch, miestne tradície
a družobné styky Ľubica Bučková, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera
Drahošová a zástupca riaditeľky Peter
Michalovič.
-red-
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Krátko z mesta

Skalický pochod
Ulice mesta zaplnili účastníci prvého ročníka Skalického pochodu za zdravie, ktorý upozornil
na dôležitosť zdravého životného
štýlu, pravidelnú prevenciu a pohyb. Súčasťou bola bubnová show
a sprievodný program Barbarkova. Ďakujeme všetkým za účasť
a sociálnemu oddeleniu MsÚ Skalica, ktoré akciu pripravili.

Rozprávkový pochod

Prijatie detí na radnici

Viac ako 1300 účastníkov prešlo 35. Rozprávkový pochod v Zlatníckej doline

Ľudové umelecké remeslá
Skalica sa už po 10. krát
stala dejiskom medzinárodnej prehliadky ľudových umeleckých remesiel. Podujatie pripravilo mesto Skalica v spolupráci s občianskym
združením Tradičné ľudové umelecké remeslá. Prehliadky výrobkov
sa tento rok zúčastnilo
vyše 80 remeselníkov.

Na radnici sa konalo uvítanie detí do
života narodených v roku 2022. Mesto Skalica od tohto roku dáva rodičom 50 eur pri narodení dieťaťa.
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Divergencie 2022

V dňoch 4.-7. júna 2022 hostila Skalica špičky slovenskej scény na poli vážnej hudby. Konal sa 14. ročník festivalu
komornej hudby Divergencie, ktorého
organizátorom je mesto Skalica a Moy-

zesovo kvarteto, komorný súbor slobodného kráľovského mesta Skalica.
Po úvodnom sobotňajšom koncerte sa
po výkone Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru niesol

jezuitským kostolom neutíchajúci potlesk. Mozartovo Requiem bolo skutočnou lahôdkou pre návštevníkov.
V nedeľu 5. júna sa divákom predstavil
Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom.
Vystúpenie tohto hudobného telesa už
roky patrí medzi divácky veľmi obľúbené
a tak tomu bolo aj v tomto roku.
V pondelok sa divákom v koncertnej
sále františkánskeho kláštora premiérovo predstavilo Faber trio, spojenie hoboja, flauty a spinetu. Kláštorom tak znela
stará hudba.
14. ročník festivalu Divergencie vyvrcholil v utorok 7. júna vystúpením Moyzesovho kvarteta, ktoré je od roku 2008
komorným súborom mesta Skalica. Spoločne s ním sa na koncerte predstavila
sopranistka Eva Šušková.

Koncert
Marián Varga 75+
Priaznivci a obdivovatelia tvorby jednej z najvýraznejších postáv novodobej slovenskej hudby sa stretli
28. mája v Jezuitskom kostole sv. Františka Xaverského v Skalici.
S podporou nadácie SPP, mesta Skalica a TTSK sa
uskutočnil jubilejný koncert k nedožitým 75. narodeninám Mariána Vargu – skalického rodáka, významného hudobníka a skladateľa, člena najvýznamnejších
hudobných zoskupení, ktoré sa na Slovensku vyskytli
a zakladateľa prvej slovenskej artrockovej kapely Collegium Musicum. Na koncerte účinkovali Táňa Pauhofová, Eva Šušková, Jakub Kudláč, Andrej Gál a Jonatan Pastirčák.

Absolventské koncerty ZUŠ Dr. Janka
Blaha Skalica
Dňa 31. mája 2022 sa uskutočnil v Dome
kultúry v Skalici absolventský koncert
žiakov tanečného odboru. Celkovo sa
na ňom predstavilo 19 absolventov. Návštevníci mohli vidieť ľudové tance v podaní DFS Skaličánek v sprievode ľudovej
hudby Zlatnica. Disco, show, hip-hop
a orientálne tance predstavila tanečná
skupina Taxis. Muzikálový tanec na koncerte odprezentovala tanečná skupina
Musical dance company.
Ako druhí v poradí predstavili svoje
práce absolventi výtvarného odboru
dňa 2. júna 2022 na vernisáži v Galérii
u Františkánov. V tomto školskom roku

ich bolo 29. Absolventské práce výtvarníkov si verejnosť môže pozrieť do 28. 6.
2022 v Galérii u františkánov.
Absolventi hudobného odboru ktorých
bolo v tomto školskom roku 10 predviedli svoje umenie dňa 9. júna 2022
v koncertnej sále Františkánskeho kláštora. Mohli sme si vypočuť absolventov
v hre na husliach, keyboarde, gitare,
saxofóne, akoredeóne a v speve. Veľké
poďakovanie patrí všetkým učiteľom za
prípravu tohoročných absolventov.
Jozef Nejedlík,
zástupca riaditeľa ZUŠ

Poďakovanie
za dlhoročnú prácu
V tomto školskom roku končí
na pozícii riaditeľa Základnej
umeleckej školy Dr. Janka Blaha
v Skalici pán Marek Gula.
Funkciu riaditeľa zodpovedne
vykonáva 33 rokov a má zásluhy
na jej úspešnom fungovaní
a nadviazaní na hudobné
tradície mesta a jeho kultúrnom
i športovom živote v súčasnosti.
Za jeho dlhoročnú prácu
mu patrí jedno obrovské
poďakovanie.
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Šport

Skalica opäť vo Fortuna lige
MFK Skalica pre nasledujúcu sezónu 2022/2023 postúpil do najvyššej
slovenskej futbalovej súťaže Fortuna
ligy.
Po skončení súťažného ročníka 2021/
2022 prvej a druhej najvyššej futbalovej
ligy sa začalo hovoriť o tom, že by okrem
Podbrezovej a Banskej Bystrice, mohol
najvyššiu súťaž doplniť aj skalický MFK.
Vstup Skalice medzi futbalovú elitu
oficiálne potvrdilo hlasovanie Prezídia
Únie ligových klubov potom, ako klub
splnil podmienky pre vstup do Fortuna ligy. „MFK Skalica získal pre sezónu
2022/23 osobitné povolenie pre vstup do
Fortuna ligy na základe výsledkov mimoriadneho použitia klubového licenčného systému s podmienkou splnenia infraštruktúrnych kritérií do začiatku jarnej
časti sezóny 2022/2023,“ informoval
výkonný riaditeľ Únie ligových klubov
Michal Mertinyák s tým, že Skalica bude
svoje zápasy hrávať na domácom štadióne. V piatok 10. júna sa začala príprava
skalických futbalistov na nadchádzajúcu
sezónu. Pod trénerskou taktovkou Juraja Jarábka sa do prípravy zapojili hráči
z druholigového kádra i niekoľkí noví.
Už 15. júna sa odohral prvý prípravný
zápas s tímom Spartak Trnava. Skončil sa remízou 0:0. Do začiatku nového
ročníka najvyššej súťaže majú futbalisti
MFK naplánovaných niekoľko ďalších
prípravných duelov. Súťažný ročník Fortuna ligy 2022/2023 sa začne už 15. júla,
ale Skaličania ho odštartujú v nedeľu
17. júla o 18.00 hod. domácim zápasom proti vicemajstrovi – Ružomberku.
V druhom kole (22.7.) sa MFK predstaví v Zlatých Moravciach a v poslednom
júlovom zápase doma privíta Trenčín
(30.7. o 18:00 hod.).

Vyjadrenie prezidenta klubu, Ing. Petra
Bartoša:
„Skutočnosť, že sa staneme jedným z prvoligových klubov je pre nás hnacím motorom pre novú sezónu a zároveň veľkým
záväzkom, na ktorý sa už teraz pripravujeme s veľkým odhodlaním a entuziazmom. Sme radi, že aj na základe tohto
postupu do najvyššej futbalovej ligy môžeme ako klub spoločne participovať na
zveľaďovaní športovísk mesta, pridružených súčastí a ich vybavenia. Veríme, že
sa tieto náklady vrátia hlavne ako investícia do výchovno-vzdelávacieho procesu
mládeže. Okrem týchto skutočností nám
z postupu do ligy vyplývajú aj náležité
povinnosti zo strany Komisie športových
ihrísk. A to sa týka hlavne infraštruktúry štadióna, ktorá musí spĺňať štandardy
ligových štandardov, ktoré obnášajú napríklad výstavbu: turniketového systému,
funkčného vyhrievacieho systému hracej
plochy, sociálnych zázemí, vybudovanie
núdzových osvetlení, spevnenie kamenistej komunikácie a mnoho iných záväzkov

a povinností. A tak do Skalice po šiestich
rokoch opäť prichádza nová futbalová
kultúra a oživenie v podobe pôsobenia
nášho mestského futbalového klubu v najvyššej futbalovej súťaži na Slovensku.“
Vyjadrenie primátorky mesta, Ing. Anny
Miernej:
„Občianske združenie MFK Skalica požiadalo mesto Skalica o finančnú podporu,
a to na materiálno-technické zabezpečenie zázemia a priestorov na nevyhnutné
opravy vo výške
45.000 Eur. Komisia pre ekonomiku,
správu majetku a pôdohospodárstvo
a komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
odporúčajú schváliť dotáciu. Na porade
poslancov Ing. Peter Bartoš deklaroval, že
ďalšie finančné prostriedky na mesto Skalica spojené s fungovaním MFK a.s. na
Fortuna ligu, nebudú. Hlasovať o žiadosti
o mimoriadnu finančnú podporu budú
mestskí poslanci 30. júna na zasadnutí
mestského zastupiteľstva.“
-red-

Máme majstra Slovenska
Vynikajúci úspech dosiahol člen klubu
Atletika ŠK Skalica David Válek na majstrovstvách Slovenska kategórie dorast.
Vo výbornom osobnom rekorde 51.55
m doslova prevalcoval súperov a stal

sa majstrom Slovenska v hode oštepom.
Atléti na druhom a treťom mieste hodili o takmer štyri, resp. o sedem metrov
menej, pričom obaja sú o dva roky starší.
Gratulujeme!

Zlatú medailu Davidovi odovzdal vynikajúci slovenský atlét, olympijský
víťaz z roku 2016 v chôdzi na 50 km
a majster sveta v tejto disciplíne z roku
2015 Matej Tóth.
CVČ Skalica

Prehľad podujatí
JÚL 2022
do
do 28.08.2022
28.08.2022

Leto
Leto u
u skalických
skalických vinárov
vinárov

denne
denne vv čase
čase 15:00
15:00 -- 20:00
20:00 h.
h.
Vínna
cesta
Záhorie
Vínna cesta Záhorie

Každý
Každý týždeň
týždeň má
má službu
službu iný
iný vinár,
vinár, ktorý
ktorý má
má otvorenú
otvorenú svoju
svoju prevádzku.
prevádzku. Bude
Bude pre
pre Vás
Vás pripravená
pripravená
prezentácia vinárstva,
vinárstva, ochutnávka
ochutnávka vín
vín a
a taktiež
taktiež malé
malé občerstvenie.
občerstvenie.
prezentácia

prevádzky jednotlivých
jednotlivých
prevádzky
vinárov
vinárov
konzumné
konzumné
cca 12
12 €
€ // osoba
osoba
cca

02.07.2022
02.07.2022

Námestie slobody
Námestie slobody

štart o 09:15 hod.
štart o 09:15 hod.
Mesto Skalica,
Mesto Skalica,
Športový klub ŠK Skalica
Športový klub ŠK Skalica

Detský
Detský beh
beh -- XX.
XX. ročník
ročník Memoriálu
Memoriálu Emila
Emila Zátopka
Zátopka
Trať cca 800 m, registrácia od 8:30 hod. vo vestibule Gymnázia Skalica. Škola s najväčším počtom
Trať cca 800 m, registrácia od 8:30 hod. vo vestibule Gymnázia Skalica. Škola s najväčším počtom
účastníkov získa pohár pre víťaza XX. ročníka Memoriálu E. Zátopka.
účastníkov získa pohár pre víťaza XX. ročníka Memoriálu E. Zátopka.

vstup voľný
vstup voľný

02.07.2022
02.07.2022

Medzinárodný cestný beh Skalica - Holíč - Hodonín
Medzinárodný cestný beh Skalica - Holíč - Hodonín

Námestie slobody
Námestie slobody

30. ročník medzinárodného behu, vyhodnotenie bude v cieli
30. ročník medzinárodného
vyhodnotenie
na Masarykovombehu,
námestí
v Hodoníne.bude v cieli
na Masarykovom námestí v Hodoníne.

štartovné do 27.6. - 10 €
štartovné
do 27.6.
na mieste
15 €- 10 €
na mieste 15 €

19:00 - 21:00 hod.
19:00
- 21:00
hod.
Mesto
Skalica

ARTLETO 2022 - Silver strings
ARTLETO 2022 - Silver strings

Mesto Skalica

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

nádvorie
nádvorie
Vinotéky
u františkánov
Vinotéky u františkánov
vstup voľný
vstup voľný

08.07.2022
08.07.2022

Country večer v Srdiečku
Country večer v Srdiečku

Reštaurácia Srdiečko
Reštaurácia Srdiečko

Hudba v Meste - Ľuboš Beňa & Prospektori
Hudba v Meste - Ľuboš Beňa & Prospektori

vstup voľný
vstup voľný

Hľadanie harmónie
Hľadanie harmónie

Galéria u františkánov

Autorská výstava členky Umeleckej besedy slovenskej Zuzany Bobovskej - Boškovej.

Galéria u františkánov
vstup voľný

Autorská výstava členky Umeleckej besedy slovenskej Zuzany Bobovskej - Boškovej.

vstup voľný

Family day na golfe
day natechnickej
golfe výbavy záchranných zložiek,
Hraj - golfuj - zachraňuj! UkážkyFamily
prác a prezentácia

areál golfového ihriska

ARTLETO 2022 - Tancuj Skalica!
ARTLETO 2022 - Tancuj Skalica!

Malý rínok / pred donutériou

10:00 - 12:00 hod.
10:00
- 12:00
hod.
Mesto
Skalica,
Mesto
Skalica,
Športový
klub
ŠK Skalica
Športový klub ŠK Skalica

08.07.2022
08.07.2022

19:00 - 22:00 hod.
19:00Srdiečko
- 22:00 hod.
Srdiečko

09.07.2022
09.07.2022
10:00
- 17:00 hod.
Mesto
Skalica
10:00
- 17:00
hod.

Mesto Skalica

10.07.2022
10.07.2022
10:00
- 18:00 hod.
GGGR
Skalica
10:00
- 18:00
hod.

GGGR Skalica

10.07.2022

10.07.2022
17:00
- 18:00 hod.
Mesto Skalica

17:00 - 18:00 hod.
Mesto Skalica

16.07.2022

amatérsky
footgolfový
turnajtechnickej
a farmárske
trhy. záchranných zložiek,
Hraj - golfuj - zachraňuj!
Ukážky prác
a prezentácia
výbavy
amatérsky footgolfový turnaj a farmárske trhy.

Tanečné popoludnie pre deti s tanečníkom Samkom Javorským.

Tanečné popoludnie pre deti s tanečníkom Samkom Javorským.

areál golfového ihriska
vstup voľný
vstup voľný
Malý rínok / pred donutériou
vstup voľný
vstup voľný

#246 Beh pre zdravie

Námestie slobody

246baseactive o. z.

#246Skalica
Beh jepre
zdravie
II.ročník charitatívneho behu mestom
určený
na pomoc dobrým ľuďom. Behu sa môže
zúčastniť ktokoľvek, kto by chcel pomôcť dobrej veci a zároveň si pri tom zašportovať.
II.ročník charitatívneho behu mestom Skalica je určený na pomoc dobrým ľuďom. Behu sa môže
zúčastniť ktokoľvek, kto by chcel pomôcť dobrej veci a zároveň si pri tom zašportovať.

17:00
- 18:00 hod.
17.07.2022

2022
- Ov Zlatovláske
Klasická rozprávkaARTLETO
vo veršoch Jozefa
Kainara
podaní obľúbeného divadla Koráb.

Námestie
slobody
štartovné
dobrovoľné
10 € tričko
štartovné dobrovoľné
nádvorie
10
€ tričko
Vinotéky u františkánov
nádvorie
vstup
voľný
Vinotéky
u františkánov

12:00 hod.
16.07.2022

246baseactive o. z.

12:00 hod.

17.07.2022
Mesto Skalica

17:00 - 18:00 hod.
Mesto Skalica
22.07.2022

19:00 - 21:00 hod.

22.07.2022
Mesto Skalica

19:00 - 21:00 hod.
Mesto Skalica
24.07.2022

ARTLETO 2022 - O Zlatovláske

Klasická rozprávka vo veršoch Jozefa Kainara v podaní obľúbeného divadla Koráb.

ARTLETO 2022 - Oľga Baričičová a kamarádi

Piatkový
večer s ľudovými
pesničkami
podaní Oľgy Baričičovej
a Lukáša Prajku
ARTLETO
2022
- Oľga vBaričičová
a kamarádi
s klávesovým doprovodom Ludvíka Čihánka.
Piatkový večer s ľudovými pesničkami v podaní Oľgy Baričičovej a Lukáša Prajku
s klávesovým doprovodom
Ludvíka Čihánka.
ARTLETO
2022 - Kolobeh
vody

vstup
voľný
nádvorie
Vinotéky u frantoškánov
nádvorie
vstup
voľný
Vinotéky
u frantoškánov
vstup
voľný
nádvorie
Vinotéky u františkánov

24.07.2022
Mesto Skalica

Autorské bábkové predstavenie
s pesničkami
kvapke vodyvody
z dielne Divadla na hojdačke.
ARTLETO
2022 - oKolobeh

nádvorie
vstup voľný
Vinotéky u františkánov

Mesto Skalica
31.07.2022

Autorské bábkové predstavenie s pesničkami o kvapke vody z dielne Divadla na hojdačke.

ARTLETO 2022 - Kúzelnícka show s kúzelníkom Ivanom

vstup voľný
Rotunda sv. Juraja

show spojená s množstvom
zábavy a humoru. Ivanom
ARTLETOInteraktívna
2022 - Kúzelnícka
show s kúzelníkom

vstup sv.
voľný
Rotunda
Juraja

17:00 - 18:00 hod.

17:00 - 18:00 hod.
17:00 - 18:00 hod.

31.07.2022
Mesto Skalica

17:00 - 18:00 hod.

Interaktívna show spojená s množstvom zábavy a humoru.
vstup voľný
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