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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.

Rozbieha sa ďalší projekt na zlepšenie kvality života v meste

Mesto Skalica v súčasnosti rozbieha
ďalší projekt na zlepšenie kvality života
v meste prostredníctvom regenerácie
verejného priestranstva vnútrobloku
sídliska na ulici Športová so zameraním
na zlepšenie environmentálnych aspektov v danej oblasti. V rámci projektu,
ktorý je podporený a spolufinancovaný
z Integrovaného regionálneho operačného programu (EŠIF), budú realizova-

né viaceré opatrenia. Asfaltové povrchy
na jestvujúcich parkoviskách budú nahradené priepustnými zatrávňovacími
betónovými tvárnicami a jestvujúce
chodníky budú rekonštruované s využitím zámkovej dlažby, ktorá v porovnaní
s asfaltovými povrchmi podporuje vsakovanie dažďovej vody. Pre najmenších
bude vytvorené nového športové ihrisko
na loptové hry a oddychová zóna/det-

ské ihrisko, ktorého herné prvky budú
pozostávať z nerezového kolotoča, pružinových hojdačiek, lanovej pyramídy,
prevažovacích hojdačiek a domčeka so
šmýkačkou. Zelené plochy sa upravia
a vysadí sa 85 stromov, 5000 kusov cibuľovín a viac ako 1000 m kvetinových
lúk. Vymenia sa stĺpy verejného osvetlenia, obnovia a doplnia sa prvky drobnej
architektúry ako lavičky, stojany na bicykle, oplotenie kontajnerov a osadenie
liatinových stromových mreží. Celkové
výdavky projektu predstavujú sumu
944 174 eur. Bola schválená dotácia
854 523 eur a spolufinancovanie mesta
bude 89 651 eur. Predpokladaná dĺžka
realizácie je 8 mesiacov, ukončenie by
malo byť v marci budúceho roku 2023.

Prečítate si
Stav mestského vinohradu
Oznamy

Začali sa práce na regenerácii verejného priestranstva vnútrobloku sídliska na ulici Športová

V meštianskom dome
v Skalici objavili vzácne
nástenné maľby
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Rekonštrukcia MŠ Skalica, pracovisko
Hurbanova
V priebehu mesiacov júl a august prebiehala rekonštrukcia
Materskej školy Skalica pracovisko Hurbanova. Interiérové
priestory prešli výmaľbou, boli rekonštruované chodníky
a realizované nové oplotenie z ulice Hurbanova a Korezskova. Oplotenie škôlky realizovala SMM, s.r.o. Výdavky na rekonštrukciu sú hradené z rozpočtu mesta Skalica.
Ing. Jozef Hlavatý,
vedúci oddelenia strategického rozvoja, výstavby a ŽP

Hokejová sezóna s novou rolbou
Spoločnosť SMM, s.r.o. obstarala na základe verejného obstarávania v apríli 2022 elektrickú rolbu na úpravu ľadovej
plochy pre zimný štadión v Skalici formou finančného leasingu. Samotná rolba bola dodaná začiatkom augusta 2022. Ide
o elektrickú rolbu od výrobcu WM Ice Technics s typovým
označením WM Mammoth Electric, rok výroby 2022. Ide
o najmodernejší plnoautomatizovaný typ rolby disponujúci
odpruženým samostatným orezávačom ľadu medzi nápravami a samostatným zametačom snehu okolo mantinelov.
Ing. Igor Pollák, riaditeľ SMM, s.r.o.

Stav mestského vinohradu
Mesto Skalica nadviazalo na jedinečnú
tradíciu vinohradníctva a v máji roku
2021 vysadilo vlastný mestský vinohrad
s rozlohou takmer 22 hektárov. Správa
mestského majetku, s.r.o. (ďalej SMM,
s.r.o Skalica) prináša informácie o stave
prác na prebiehajúcom projekte výsadby
mestského vinohradu v lokalite Novosady-dolné.
V mesiacoch máj a jún 2022 prebehlo
plánované dosadenie vinice novými sadenicami za sadenice neujaté – 15 odrôd
v celkovom počte 18.400 ks. Práce na
dosádzaní vykonávali pracovníci stavebnej čaty SMM, s.r.o. Skalica technológiou dosádzania hydrovrtom. Techniku
potrebnú k dosádzaniu poskytli vinári
p. Kudláč a p. Machlica. Skalickí dobro-

voľní hasiči sa podieľali na dovoze vody
potrebnej k sadeniu sadeníc. Všetkým
menovaným patrí veľké poďakovanie za
výbornú spoluprácu.
Súčasne s dosádzaním boli vo vinohrade
vykonávané práce na obrábaní príkmenného pásu vinice – strojne pomocou
hydraulickej okopávačky a tiež ručne
klasicky motykami. Uličky riadkov boli
postupne zbavované buriny za použitia
technológie mulčovania, plečkovania
a diskovania. Práce na obrábaní vinice
musela spoločnosť SMM, s.ro. Skalica
zaistiť dodávateľsky, nakoľko skalickí vinári, pre ktorých bol vinohrad a oporná
konštrukcia vybudovaná, odstúpili od
platných zmlúv o budúcich zmluvách,
ktoré mali podpísané od roku 2018.

Techniku potrebnú na strojné obrábanie
vinice poskytli vinohradníci: p. Kudláč
z Radošoviec a skalickí vinári p. Machlica a p. Gajda, za čo im patrí poďakovanie. Práce na obrábaní riadkov a medziradia pokračovali aj v mesiaci júl a budú
vykonávané až do jesene.
Po dokončení dosádzania vinice bolo
zo strany SMM, r.o. Skalica podané na
Pôdohospodársku platobnú agentúru
oznámenie o ukončení realizácie
reštrukturalizácie vinohradu a bola podaná na PPA žiadosť na vyplatenie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu
Novosady-dolné.
Ing. Pavel Osvald, SMM,s.r.o.

Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva
Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici v roku 2022 sa konalo
30. júna. Okrem zvyčajných bodov boli
do programu zaradené aj výročné správy, návrhy na udelenie ocenení, zámery
predaja pozemkov, návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Skalica, zmena rozpočtu, mimoriadna
dotácia pre MFK Skalica a prijatie pre-

kleňovacieho úveru na financovanie
projektov zo zdrojov EÚ. Na mestskom
zastupiteľstve boli prijaté všetky body,
okrem dvoch.
Prijaté boli:
• Prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie projektov zo zdrojov EÚ
• Schválenie mimoriadnej dotácie pre
MFK Skalica, o. z.

• Zmena rozpočtu mesta Skalica za rok
2022 č. 3 rozpočtovým opatrením
MsZ č. 3/2022
• Predaj časti pozemku registra C KN p.
č. 20326/2 o výmere 33 m² za účelom
realizácie prístavby k rekreačnej chate
• Zámer predaja časti pozemku o výmere 16 m2 za účelom realizácie prístavpokračovanie na strane 4
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Oznamy

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Referent spoločného stavebného úradu
Žiadosť vrátane požadovaných dokladov doručte na Mestský úrad,
Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica poštou alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Skalici, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@mesto.skalica.sk. Požiadavky nájdete na webe mesta.

Podávanie žiadostí o dotácie na rok 2023
Mesto Skalica pripomína športovým klubom, občianskym
združeniam, neziskovým organizáciám a ostatným organizáciám pôsobiacim na území mesta Skalica, že v zmysle VZN
mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Skalica sa blíži termín podávania žiadostí o dotácie na rok
2023. Kompletne vyplnenú žiadosť (Príloha č. 1 uvedeného VZN) je potrebné doručiť do podateľne mestského úradu osobne alebo elektronicky na podatelna@mesto.skalica.sk
najneskôr do 15. 9. 2022 vrátane. Prílohy nájdete na webe mesta.

Digitalizácia zberných nádob v Skalici
Spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. začala „digitalizovať“ zberné nádoby (nádoby na zmesový odpad a nádoby na BIO odpad).
Na zberné nádoby na odpady sa umiestnia RFID čipy a následná
pasportizácia sprehľadní štruktúru vlastníkov a pripraví nádoby
pre zber ďalších informácií potrebných pre efektívnejšie nastavenie
systému zvozu odpadu. Vďaka digitalizácií bude mať spoločnosť aktuálny passport nádob, bude lepšie vedieť vyhodnocovať a optimalizovať výkony zvozového vozidla, či danú nádobu obslúžili, popr. pri
strate nádoby ju vedieť nájsť. Zberné nádoby na zmesový odpad
budú označené RFID čipom v deň odvozu odpadu jednotlivých
nádob podľa harmonogramu vývozov. Čipovať sa budú nádoby
na tých uliciach, na ktorých sa práve vykonáva zber komunálneho odpadu. V deň vývozu prosíme nechať nádoby vonku pred
domom do 15:00 hod. Čipovanie financuje a vykonáva na svoje
náklady VEPOS – SKALICA a bude prebiehať pravdepodobne do
konca roka. Z pohľadu obyvateľov mesta je digitalizácia bezplatná.

Inflačná pomoc
Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.
O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:
osobní asistenti v termíne do 31. 8. 2022,
opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie
v termíne do 31. 8. 2022,
fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo
nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú
príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza
poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30. 9. 2022,
seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem
v termíne do 31. 8. 2022.
Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade
práce.
Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam
e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.
upsvr.gov.sk.

Nový farár v Skalici
Skalická rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela má nového správcu, veľadôstojného pána Miroslava Miku, ktorý nastúpil
do funkcie farára od 1. júla 2022 a vystriedal tak predchodcu vdp.
Róberta Urlanda. Vedenie mesta Skalica víta Veľadôstojného pána
v meste a želá veľa síl pri spravovaní farnosti.

Poďakovanie
Dňa 19.júna 2022 sa uskutočnil 35. ročník Rozprávkového pochodu.
Pekné počasie a atrakcie prilákali do Zlatníckej doliny viac ako 1300
účastníkov. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ v Skalici ďakuje všetkým, ktorí sa na organizácii podujatia podieľali. Veľké
poďakovanie patrí pedagógom a žiakom ZŠ Vajanského Skalica,
Súkromnej základnej škole Štvorlístok Skalica, Strednej zdravotníckej škole Skalica, Strednej odbornej škole strojníckej Skalica, Gymnázia F.V.Sasinka Skalica, členom TJ SOKOL a členom DHZ Skalica.

POZVÁNKA
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
Mesto Skalica si každoročne v mesiaci október, ktorý je mesiacom
úcty k starším, uctieva jubilantov mesta Skalica vo veku vo veku
80, 85 a všetkých jubilantov od 90 rokov. Rok 2022 nie je výnimkou. Preto mesto Skalica organizuje pre jubilantov aj v tomto roku,
v mesiaci október, priateľské posedenie, kde bude jubilantom odovzdaný malý darček a finančná hotovosť vo výške 30,– Eur.
Aby bolo možné zaslať jubilantovi pozvánku na posedenie alebo
blahoželanie k jubileu v rámci tohto podujatia, je potrebné, aby
jubilant udelil mestu Skalica písomný súhlas so spracovaním jeho
osobných údajov v informačnom systéme v súlade s 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.
Z toho dôvodu je potrebné aby jubilant, ktorý má záujem o toto
posedenie alebo blahoželanie k jubileu, vyplnil a zaslal prihlášku,
v ktorej nám tento súhlas udeľuje.
Žiadame preto jubilantov mesta Skalica, ktorí v roku 2022 dovŕšili alebo do konca roka dovŕšia vek 80, 85, 90 a viac rokov
a majú záujem zúčastniť sa slávnostného posedenia jubilantov
alebo zaslanie blahoželania k životnému jubileu, aby vyplnili
prihlášku, ktorú odovzdajú v podateľni mesta alebo ju zašlú na
adresu mesta: Mesto Skalica, Nám. slobody 10, Skalica, príp. ju
môžu odovzdať na Oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania MsÚ Skalica, Kráľovská ulica 9.
Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 9. 9. 2022. Na základe tejto prihlášky bude jubilantom zaslaná pozvánka na slávnostné stretnutie jubilantov, ktoré sa bude konať v mesiaci október.
Prihlášku nájdete v prílohe alebo na stránke mestsky-urad/ako-vybavit/ako-vybavit/socialna-oblast/, príp. si ju môžete vyzdvihnúť v podateľni Mestského úradu, Nám. slobody 10, Skalica alebo
na Oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, pracovisko Kráľovská 9, Skalica.
Nakoľko vieme, že nie všetci jubilanti sa k tomuto oznamu dostanú,
prosíme občanov, ktorí majú vo svojom okolí, príp. rodine občana,
ktorý oslavuje v tomto roku 2022 jubileum 80, 85, 90 a viac rokov,
aby ste tohto občana informovali, príp. mu pomohli s vyplnením
a odovzdaním prihlášky.
V prípade nejasností môžete kontaktovať pracovníčky oddelenia
sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania: Mgr. Ivanu Jurčovú – 034/ 6903 605 alebo Mgr. Luciu Grófovú – 034/6903 604.
O všetkých zmenách budú jubilanti, ktorí sa prihlásia na podujatie,
včas informovaní.

4 / AUGUST 2022
dokončenie zo strany 2
•
•
•
•
•

by k rekreačnej chate
Vysporiadanie pozemkov užívaných
mestom Skalica
Zámer budúceho vysporiadania pozemku na ul. Predmestie
Zámer budúceho predaja pozemkov
pre stavby trafostaníc spolu o výmere
približne 79 m²
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie Zariade-

•

•
•
•

nie pre seniorov Skalica za rok 2021
Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie JESÉNIA
SKALICA zariadenie pre seniorov za
rok 2021
Výročná správa neziskovej organizácie
Štíbor – Mestské centrum sociálnych
služieb za rok 2021
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej knižnice Skalica za
rok 2020 a 2021
Návrh na udelenie Ceny mesta Skalica 2022, Návrh na udelenie Ceny

primátorky mesta , Návrh na udelenie
Ocenenia,
• Návrh na určenie rozsahu výkonu
funkcie primátora mesta Skalica na
volebné obdobie 2022 – 2026
• Návrh na doplnenie ulice Pri pálenici
do volebného obvodu č. 2
Prijaté neboli:
• Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica
• Nájom pozemku na ul. Mazúrova
o výmere cca 291 m² 
-red-

Vďaka spolupráci s podnikateľskými subjektami získalo mesto
financie, ktoré využíva na zabezpečenie rôznych projektov a aktivít
Mesto Skalica bolo obdarované finančnými darmi od podnikateľských
subjektov, s ktorými už dlhšie spolupracuje. Ide o spoločnosti Schaeffler
Skalica a ENGIE Services, ktoré sa
v tomto roku zapojili aj do výzvy sade-

nia zelene v meste.
Spoločnosť Schaeffler Skalica darovala
mestu 30 000 eur, ktoré mesto použije
na zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu a rozvoj vzdelávania a športu, na
ochranu a tvorbu životného prostredia.

30. ročník medzinárodného cestného behu Hodonín – Holíč – Skalica
Jubilejný 30. ročník medzinárodného cestného behu Skalica – Holíč – Hodonín, ktorý sa
mal konať v roku 2020, sa kvôli
pandémii Covid-19 uskutočnil
v letnom termíne, 2. júla 2022.
Pred štartom v Skalici sa konal
20. ročník tradičného behu memoriál Emila Zátopka pre deti,
ktorého sa zúčastnilo 47 detí
z materských škôl, základných
škôl a gymnázia zo Skalice, Hodonína i z Bratislavy. V kolektívoch sa na 1. mieste umiestnila ZŠ Vajanského Skalica, na
2. mieste ZŠ Strážnická Skalica
a na 3. mieste MŠ Dr. Clementisa Skalica.
Štart hlavných pretekov bol
o 10:00 hod. a 204 pretekárov výstrelom zo štartovacej pištole sa pustili na 12,5
kilometrovú trať. Beh najrýchlejšie zvládol v čase 00:39:12 Lukáš Chvístek z klubu
Ostrava – Vítkovice. Medzi ženami dominovala s časom 00:45:16 Katarína Pejpková z klubu TJ Obal – servis Košice.
Primátorka Skalice Anna Mierna spolu s podpredsedom NR SR Gáborom Grendelom, ktorý sa behu osobne zúčastnil, odovzdali ceny trom najrýchlejším skalickým bežcom a bežkyniam:
1. Jozef Jurčík
2. Zdenko Zalubil
3. Ľubomír Rehuš

1. Silvia Javorská
2. Mariana Furicová
3. Ľubomíra Bartošková

Ceny víťazom odovzdal místostarosta mesta Hodonín Ondřej Fialík a výkonný
riaditeľ Schaeffler Skalica Miroslav Janota.

Ide konkrétne o projekty – podpora kultúrnych podujatí počas leta 2022 – Artleto 2022, technické vzdelávanie na ZŠ
Mallého, 30. ročník tradičného behu
Skalica – Holíč – Hodonín, revitalizácia
okolia Pomníka padlým v I. svetovej vojne v Skalici a obnova interných zelených
plôch v Mestskom centre sociálnych
služieb v Skalici – Štíbor.
Spoločnosť ENGIE Services poskytla
mestu Skalica finančný dar vo výške 10
000 eur na humanitárnu pomoc mesta pre ukrajinských odídencov. Mesto
ho použilo na nákup a zabezpečenie
krízovej pomoci a opravy núdzového
ubytovania. Mesto Skalica ďakuje spoločnostiam Schaeffler Skalica a ENGIE
Services, že prispievajú na dobrú vec
a teší sa z tejto spolupráce.

Práce na Štíbore
V súčasnosti sa realizujú v rámci objektu Štíbora na Kráľovskej ulici stavebné i zemné práce. Uskutočňuje sa
rekonštrukcia prístrešku – altánku,
ktorý slúži na posedenie a iné oddychové aktivity seniorov, náter konštrukcie, výmena laťovania a krytiny,
vrátane spevnenej plochy pod altánkom, bezbariérový prístup – rampa
z terasy do záhrady k altánku. Ihrisko
sa pripravuje na petang, prebieha výsadba a revitalizácia zelene v záhrade, rekonštrukcia strechy a podlahy
objektu skladu v areáli (havarijná situácia – tento sklad bude slúžiť aj na
uskladnenie pomôcok pre sociálne
účely – iglu pre bezdomovcov). V príprave je aj oprava vnútorných omietok a výmaľba niektorých miestností
v objekte.
-red-
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Zaujímavosti
35. výročie vzniku Zariadenia pre seniorov Skalica
Bolo nám potešením si pripomenúť túto vzácnu udalosť, ktorá
po toľkých rokoch spolupráce a spolunažívania dokazuje, že sa
nám spoločne darí a vieme spojiť kvalitu poskytovaných služieb
s potrebami našich obyvateľov. História zariadenia sa začala písať v októbri roku 1987 ako penzión a zo začiatku sme prijímali
relatívne zdravých starších ľudí, schopných viesť samostatný
život, no o dva roky neskôr sa ukázala potreba zriadiť aj časť
domova dôchodcov pre klientov s vyššou mierou podpory. Preto je aj súčasná štruktúra obyvateľov rôznorodá a poskytujeme
komplexnú opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu, ambulanciu
lekára, rehabilitácie, stravovanie, pranie, upratovanie, sociálne
poradenstvo, krúžky, terapie, spoločenské akcie, duchovné
služby a ďalšie iné. V súčasnosti v zariadení žije 167 klientov,
s vekovým priemerom 79 rokov, o ktorých sa stará kolektív
68 zamestnancov. Zariadenie si až po dnešnú podobu prešlo
mnohými organizačnými zmenami, stavebnými úpravami, rekonštrukciami v súvislosti s modernizáciou a vytvorením kvalitnejších materiálnych a priestorových podmienok. Právom je
považované za jedno z najlepších a najkrajších zariadení v regióne. Našim hlavným poslaním je byť tu pre našich obyvateľov,
vytvoriť druhý domov, podať pomocnú ruku, láskavú opateru,
aby prežili dôstojnú a spokojnú jeseň života. Ďakujem všetkým
zamestnancom za ich za namáhavú, neúnavnú a obetavú prácu,
za tímovú spoluprácu. Som rada, že v našom zariadení pracujú ľudia, odborne kvalifikovaní, ktorí svojim prístupom k práci
dokazujú lásku k človeku a vnímajú ju ako poslanie. Zaslúžia
si obrovskú vďaku, obdiv a úctu, osobitne v týchto neľahkých
časoch pandémie a ekonomickej krízy. Za 35 rokov existencie
naše sociálne služby využilo vyše 900 klientov. To je bez mála
1000 príbehov, osudov a životov spätých s našim zariadením
v meste. Skláňam sa s pokorou nad cestou, ktorú sme spoločne prešli. Nielen dnes si preto pripomíname vďačnosť všetkým
tým, ktorí sa o vznik zariadenia, jeho budovanie a rozvoj zaslúžili a tiež všetkým tým, ktorí v tomto rozvoji pokračujú a snažia
sa ho neustále zlepšovať a zveľaďovať. Jubileum sme s klientmi
oslávili 29. júna, kedy nám prišla blahoželať pani primátorka mesta Anna Mierna a viceprimátorka Veronika Buc, ktoré
k prajným a srdečným vinšom pripojili kvetinový dar a Ďakovný list. Oslavu skvele doplnila Sv. omša, koncert Gizky Oňovej,
domáci spevácky súbor Rozmarín a nechýbala ani narodeninová torta. Nášmu zariadeniu prajem prosperitu, stabilitu, veľa
spokojných klientov a zamestnancov. VIVAT ZPS SKALICA!

PhDr. Martina Štepanovská, PhD, riaditeľka

V meštianskom dome v Skalici objavili vzácne
nástenné maľby
Meštiansky dom na
rohu ulíc Kráľovská a Komenského
ukrýval pod vrstvou
omietky vzácne nástenné maľby. Nový
vlastník tohto historického objektu
v tomto dome plánuje obnoviť pivovarnícku tradíciu a rozvíjať
pivný turizmus v meste.
Reštaurátori dokončili práce na nástenných maľbách v prízemnej miestnosti poschodového meštianskeho domu, ktoré boli
objavené pod vrstvou omietky z mladšej doby. Jedná sa o výzdobu osobitnej korýtkovej klenby na variácie vegetatívnych ornamentov voľne rozložených spolu s iluzívnymi hviezdicami na
plochách klenbových úsekov, ohraničených perlovcovými pásmi.
Tento typ renesančnej výzdoby je v rámci regiónu Skalice úplne
výnimočný. V rámci pamiatkového architektonicko-historického
výskumu domu, ktorý sa uskutočnil v priebehu roku 2020, bola
táto výzdoba datovaná do 17. storočia. Dal ju pravdepodobne vyhotoviť vtedajší majiteľ, významný uhorský humanista a dvorný
historik uhorského a českého kráľa Mateja II. – Eliáš Berger, ktorý
tu sídlil až do svojej smrti v roku 1644, alebo jeho synovec Peter
Berger, ktorý po svojom strýkovi zdedil aj úrad kráľovského tridsiatnika. V roku 1673 tento dom odkúpil Pavol Révay, príslušník
ďalšieho významného uhorského šľachtického rodu Révayovcov.
V západnej miestnosti na poschodí boli v priebehu zmieneného architektonicko-historického výskumu objavené pod vrstvou
mladšej omietky aj figurálne nástenné maľby svätého Petra, Pavla, svätej Magdalény a Kataríny, datované na koniec 17. a začiatok 18. storočia. Tieto maľby boli v predchádzajúcich obdobiach
značne poškodené, a preto boli nateraz odborne zakonzervované
a prekryté špeciálnou omietkovou vrstvou.

PhDr. Mária Smoláková, CSc.,
Pamiatkový architektonicko-historický výskum

Ocenenie najlepších absolventov
V pondelok 27. júna sa vo veľkej sále Domu kultúry uskutočnilo
slávnostné prijatie najlepších absolventov základných a stredných
škôl a tiež absolventov ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici. Primátorka
Anna Mierna týmto ocenením vyzdvihla niekoľkoročné vynikajúce študijné výsledky žiakov a tiež ich bohatú mimoškolskú činnosť.
Do Pamätnej knihy mesta Skalica sa v tomto roku zapísali a ocenenie
prevzali títo absolventi. Zo ZŠ Vajanského Juraj Sopúšek, Helena Kojšová a Michal Tlachač, zo ZŠ Mallého Alex Miroslav Zálešák, zo ZŠ
Strážnická Mário Miklovič a Jakub Galbavý. Zo súkromnej základnej
školy Štvorlístok si ocenenie prevzala Monika Bábičková. Zo ZUŠ Dr.
Janka Blaha Petra Horská, Katarína Duchoslavová, Silvia Vdoviaková
a Karolína Caletková. Ocenení boli aj absolventi skalických stredných škôl, zo Strednej zdravotníckej školy Denis Jánošík, z Gymnázia
Františka Víťazoslava Sasinka Pavlína Barbaričová, Adriana Sojáková
,Barbora Rakvicová a Diana Macháčková. Zo strednej odbornej školy
strojníckej prevzali z rúk primátorky ocenenie Tomáš Chňupa a Daniel Michálik, zo Súkromnej strednej odbornej školy Via Humana
Štěpán Trúba, Petra Hačundová a Jana Kovárová. V kultúrnom programe slávnostného prijatia sa predstavili žiaci ZUŠ Dr. Janka Blaha
Skalica Adela Blahová a Klaudia Bobotová. Srdečne blahoželáme.
Michaela Hazlingerová, referent kultúry
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Celoštátne finále Olympijského odznaku všestrannosti
Náš žiak, Lukáš Androvič, sa prebojoval
svojimi výkonmi na finále Olympijského
odznaku všestrannosti (OLOV), ktoré sa
konalo v dňoch 23.6.-24.6.2022 v olympijskom tréningovom centre x-bionic sphere
v Šamoríne. Postup do celoštátneho finále
si vybojovali najlepšie družstvo a po traja
najlepší chlapci a dievčatá z každého kraja.
V programe finále bolo plávanie na 50 m,
zdolanie dráhy Aquatic ninja, päť disciplín

OLOV (skok do diaľky z miesta znožmo,
ľah – sed za 30 sekúnd, hod s 2 kg medicinbalom vpred, výdrž v zhybe nadhmatom,
člnkový beh 10x5m) a vytrvalostný beh
cez rozličné prekážky. V konkurencii súťažiacich z celého Slovenska sa Lukáš nestratil a svojimi výkonmi si vybojoval krásne 5.
miesto. Gratulujeme!
Mgr. Ivona Valentovičová,
ZŠ Mallého Skalica

Memoriál Luba Gregora
Počas prvých troch júlových dní sa na skalickom hokejbalovom štadióne konalo zápolenie desiatich tímov z celého Slovenska v rámci 17. ročníka hokejbalového turnaja
hokejových fanklubov Memoriál Luba Gregora. Po dobrých skúsenostiach k kvalitnou
prípravou a organizáciou turnaja sa ho organizátori opäť rozhodli umiestniť práve do
nášho mesta. Jeho kvalitu podčiarkli aj špičkoví rozhodcovia slovenskej hokejovej extraligy. V nedeľňajšom vyvrcholení turnaja si najlepšie počínali hokejbalisti Martina,
ktorí Banskú Bystricu vo finále porazili 2:0. Bronzové medaile ostali v Skalici, ktorá
v boji o tretie miesto vyhrala nad Piešťanmi 3:1.
Miroslav Minďáš

4. zastávka Niké Summer Beach Tour bola
na skalickom piesku

V Areáli plážových športov v Skalici sa
odohrala ďalšia zastávka Niké Summer
Beach Tour, ktorú organizoval domáci
klub VK Skalica. Aj napriek horúčavám
ste mohli vidieť výborné výkony nielen

#246 Beh pre
zdravie
V sobotu 16.7.2022 sa na námestí uskutočnil II. ročník charitatívneho Behu mestom Skalica,
ktorý organizoval 246baseactive
v spolupráci s mestom Skalica.
Behu sa zúčastnilo viac ako 400
účastníkov, vďaka ktorým sa Ferkovi Krškovi zo Skalice a jeho rodine vyzbieralo viac ako 2800 eur
na zlepšenie kvality života. -red-

slovenských, ale aj
českých plážových
volejbalistov a volejbalistiek. Skalický
piesok ovládli české
dvojice. V mužskej
súťaži sa stali víťazmi bývalí reprezentanti Českej republiky v mládežníckych
kategóriách Štěpán
Havlín a Jindřich
Zavadil. V ženskej
kategórii bola najúspešnejšia dvojica
z Českej republiky – Michaela Břínková
a Michala Frank, ktoré vyhrali finálový
zápas v pomere 2:0 nad aktuálnymi majsterkami Slovenska a nasadenými jednotkami turnaja – Skaličankou Barborou

Začala sa Fortuna liga
Historicky druhú účasť v najvyššej
súťaži (prvýkrát v sezóne 2015/2016)
odštartoval MFK Skalica v nedeľu 17.
júla. Žreb mu určil na úvod veľmi silného súpera, vicemajstra MFK Ružomberok. Nikto určite nečakal od domácich
otvorenú partiu, ale tá ani napokon
nemohla byť, pretože rozhodca po 20
minútach vylúčil domáceho obrancu
Čögleya a oslabený MFK nedokázal favoritovi vzdorovať. Dvakrát inkasoval
v prvom polčase a až v druhom bola
hra trochu vyrovnanejšia. Krásna návšteva vyše 2 tisíc divákov si prvý domáci fortunaligový gól síce ešte neužila, ale určite sme videli náznaky, že by
tento riadne prebudovaný káder mohol
postupne nabrať kvalitu a skúsenosti
a začať získavať body.
Ten prvý získali skalickí futbalisti
v druhom kole na pôde tímu FC VION
Zlaté Moravce – Vráble. V 26. minúte sa
o prvý zápis do klubovej štatistiky gólov postaral Yann Michael Yao. Domáci
ešte v prvom polčase vyrovnali z penalty. Hostia sa v 65. minúte opäť ujali
veenia po góle Ondřeja Rudzana, ale
potom prišlo vylúčenie Romana Hašu
a „presilovku“ domáci zužitkovali na
vyrovnávajúci gól 5 minút pred koncom
duelu. Mohla to byť výhra za tri body,
ale zo súperovho trávnika potešil i zisk
jedného, prvého v sezóne.
Tretie kolo prinieslo súboj v tom čase
predposlednej Skalice a posledného
Trenčína.

Miroslav Minďáš
Tokošovou a Janou Šimanicovou. Finálový
turnaj M-SR sa uskutoční 10.-11.9.2022
v Šamoríne (X-Bionic). Mesto Skalica ďakuje pánovi Romanovi Špačkovi za aktívnu
prípravu turnaja.
zdroj: SVF
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Kúzelné pamiatky pre deti

skalické pamiatky

18:00 hod.
TIK Skalica

V Jezuitskom kostole vystúpi žonglér a šašo Marek Slížo Slíž a o zábavu sa postarajú
strašidlá v Ľadovni a v Mlyne bratov Pilárikových. Rezervácia miest v TIK Skalica.

jednotné vstupné 2 €

17.08.2022

Kvízový večer Pod lampou

kaviareň Pod lampou

19:00 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

19.08.2022

ARTLETO 2022 - Vinohrad

Potočná ulica
pri Pomníku padlých

19:00 - 21:00 hod.
Mesto Skalica

Koncert známej skalickej folkovej kapely, ktorej repertoár tvoria piesne nielen známych
autorov, ale i skladby z pera členov tohto zoskupenia.

vstup voľný

20.08.2022

Festival kráľovských vín a Okresná výstava vín

Dom kultúry

Ochutnávka kráľovských vín - Skalického rubína a Kráľovskej frankovky a ostatných odrôd vín
v rámci Okresnej výstavy vín. Vystúpi ĽH Pláňava. O 19:00 hod. odovzdávanie ocenení.

jednotné vstupné 10 €
katalóg a pohárik v cene

20.08.2022

Fest Maringota 2022

Lom nad golfovým ihriskom

od 12:00 hod.
CVJ Barák

Unikátny hudobný festival v bývalom pieskovcovom lome sa koná tento rok už po desiaty raz.
Tentokrát v znamení návratu po dvojročnej prestávke s hustým jednodňovým programom.

20 €

20.08. – 28.08.2022

Skalický šachový festival

Hotel sv. Ľudmila

denne cca 15:30 - 20:00 hod.
Šachový klub Skalica

Štvrtý ročník turnaja SLOVAK OPEN, ktorý sa uskutoční v rámci Skalického šachového festivalu.
Turnaj bude pod záštitou Medzinárodnej šachovej federácie FIDE.

vstup voľný

21.08.2022

ARTLETO 2022 - Na zemi dobre mi

nádvorie
Vínotéky u františkánov

17:00 - 18:00 hod.
Mesto Skalica

Autorské enviro sci-fi predstavenie o význame triedenia odpadu. Veselé bábkovo-činoherné
predstavenie s pesničkami Divadla na hojdačke.

vstup voľný

26.08.2022

ARTLETO 2022 - ĽH Cifra

nádvorie
Vínotéky u františkánov

19:00 - 21:00 hod.
Mesto Skalica

Koncert ľudovej hudby s primášom, talentovaným huslistom a spevákom
Stanislavom Okenicom.

vstup voľný

26.08.2022

Pietny akt k SNP

Park oslobodenia

Spomienkové podujatie k 7 8.výročiu Slovenského národného povstania.

vstup voľný

Hudobný večer na terase Pod lampou

kaviareň Pod lampou

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

vstup voľný

Musica Sacra Skalica

Jezuitský kostol

Medzinárodný festival sakrálnej a organovej hudby Timoteja Kyselicu, na ktorom
vystúpi taliansky organista.

vstupné dobrovoľné

31.08.2022

Barmanská show v kaviarni Pod lampou

kaviareň Pod lampou

18:00 hod.

Show s profesionálnym barmanom, jedinečné predstavenie, ktoré v Skalici ešte nebolo.
Vychutnajte si miešané nápoje nezabudnuteľnej chuti!

vstup voľný

17:00 - 23:00 hod.

Vinohradnícky spolek Skalica, OZ
Vínna cesta Záhorie a Mesto Skalica

11:00 - 11:30 hod.
Mesto Skalica

27.08.2022
19:00 hod.
kaviareň Pod lampou

28.08.2022
19:00 - 20:00 hod.

Mesto Skalica, Bachova spoločnosť
na Slovensku

kaviareň Pod lampou
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Organizátor:

scéna

®

Talk show scéna
oš Beňa
SEBASTIAN Ľub
SOKOLIE
Terchovská muzika

ROBBIE WILLIAMS Revival
BATIDA LED DRUMS SHOW

up
FOR YOU Acapella vocal groĎÁC
I

Ukážky dobových remesiel FRE

ta
Veľký dobový jarmok v centre mes

Pláňava
FS SKALIČAN Seniori ZUŠ Skalica ĽH
boho služb y

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

16. - 18. 9. 2022

CIGÁNSKI DIABLI
THE BEATLES Revival

ZUZANA SMATANOVÁ

BONEY M Revival SIMA

GIZKA OŇOVÁ
HA
DUO JAMA
Skaličani SLZA
ĽH Cifra

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

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

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

Partneri

Mediálni partneri

Gastro partneri

Hlavní partneri

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