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Bohaté Artleto

V letných mesiacoch pripravilo oddelenie cestovného ruchu a marketingu mesta Skalica tradičné podujatia pre domácich návštevníkov, ale
i turistov – piatkové hudobné večery a nedeľné
detské divadelné predstavenia na nádvorí Vínotéky u františkánov a koncerty dychových hudieb
v Skalickom Hájku. Počas júla a augusta sa najmenším divákom predstavili divadelníci z Divadla na Hojdačke, skalické Kreatívko a obľúbené
divadlo Koráb. Počas piatkových folk-country
večerov sa mohli diváci zabávať pri produkcii domácich kapiel Vinohrad a Silver Strings, a premiéru na Artlete zažila pop-rocková kapela Take It Easy.
Na svoje si prišli aj priaznivci ľudovej hudby, kedy
sa počas dvoch večerov predstavili speváčka Oľga
Baričičová a ľudová hudba Cifra. Nielen našim seniorom počas dvoch nedeľňajších popoludní zahrala
na počúvanie i do tanca dychová hudba Unínčanka
a Májovanka z Holíča.
O skalické Artleto bol v tomto roku veľký záujem
zo strany divákov, o čom svedčí vysoká návštevnosť
a skvelá zábava na jednotlivých podujatiach.

Prečítate si
Rokovalo Mestské zastupiteľstvo
v Skalici
Humanitárna pomoc pre partnerské
mesto
Čo je nové v meste
Majsterky a vicemajsterky SR
v plážovom volejbale
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Humanitárna pomoc pre partnerské mesto

Neďaleké obce a mestá na Morave zastihla veterná kalamita, ktorá sa podpísala pod množstvo materiálnych škôd.
Nevyhlo sa im ani partnerské mesto Hodonín, kde silný vietor zdemoloval časť
základnej školy. Nakoľko škola musela
prerušiť svoju prevádzku do doby rekonštrukcie, rozhodlo sa mesto Skalica
v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Lesmi

Spomienka na obete
rómskeho holokaustu
Druhý august je a bude už navždy
spojený s pripomínaním si temnej kapitoly svetových dejín, a to rómskeho
holokaustu. Na trvalé pripomenutie si
jednej z najväčších krívd spáchaných
na občanoch Slovenska, bola minulý
rok umiestnená na priečelie Domu
smútku pamätná tabuľa. Podľa niektorých zdrojov bolo viac ako 1000
občanov rómskeho etnika zavraždených v období Druhej svetovej vojny. Počas Pamätného dňa rómskeho
holokaustu si symbolickým aktom
kladenia venca jeho obete za mesto
Skalica uctili primátorka mesta Anna
Mierna, zástupkyňa primátorky Veronika Buc, prednostka Okresného
úradu Skalica Anna Abramovičová,
vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania Lucia
Grófová a profesor Michal Oláh. Stále
platí, že kto zabúda na minulosť, je
odsúdený na to, aby ju prežil znova.
Ma bisteren! – Nezabudnite!

Slovenskej republiky,
podať mestu pomocnú ruku.
Dokopy 300 metrov
kubických dreva už
slúži nášmu partnerskému mestu na rekonštrukciu strechy
aj ďalších častí školy.
Celkovo 12 kamiónov dreva prišlo do
Česka už začiatkom
augusta. Pomoc privítal primátor Hodonína osobne. Symbolického odovzdania
humanitárnej pomoci sa zúčastnil okrem primátorky mesta
Anny Miernej aj predseda TTSK Jozef
Viskupič a generálny riaditeľ Lesov Slo-

venskej republiky Tibor Kőszeghy.
„Žiadna pomoc nevyčísli to, čo stratili
obyvatelia Hodonína. Ale každá pomoc a spolupráca pomôže zmierniť ich
útrapy. Za naše mesto môžem povedať,
že našim partnerom podáme pomocnú ruku kedykoľvek to bude potrebné.“
primátorka mesta Anna Mierna. Mesto
Skalica zároveň poskytne mestu Hodonín finančnú dotáciu vo výške 15 000
eur, ktorá bola schválená na Mestskom
zastupiteľstve v Skalici dňa 23. augusta
2021.

Rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Skalici
V pondelok 23. augusta sa uskutočnilo letné rokovanie mestského zastupiteľstva. V úvode rokovania zložil sľub
poslanec Matej Bellay, ktorý sa stal
členom zastupiteľstva ako náhradník
po zosnulom Františkovi Kadlečíkovi.
Ďalším bodom rokovania bolo prijatie
úveru vo výške 730 000 eur, ktorý má
byť primárne určený na investičné aktivity, rekonštrukcie a projekty mesta
Skalica (napríklad opravy chodníkov
na ulici Dr. Valacha, Obrancov mieru
a Jazerné Pole). Netradične sa z bežných
výdavkov plánuje rekonštrukcia strechy
Domu kultúry. Tento projekt bol úspešne schválený na Ministerstve kultúry
SR a mesto vyčlenilo 90 000 eur na jeho
realizáciu.
Najväčšia kritika zo strany niektorých

poslancov smerovala k tomu, že mesto je
v dobrej finančnej kondícii a nepotrebuje brať úvery. Primátorka na to reagovala
s odôvodnením, že úver je v tomto období výhodným rozhodnutím, nakoľko
jeho úroky sú len 1 500 eur spolu na 5
rokov a mesto ho dokáže bez problémov
splácať. Tento rok končíme s vratkami a na budúci rok nám končia 2 staré
úvery. Zákonná hranica, ktorá obmedzuje samosprávy v braní ďalších úverov,
je 60% zaťaženia mesta. Skalica v tomto
ukazovateli nedosahuje ani 20%, čo vedenie mesta považuje za ďalší argument
pre získanie úveru.
Ďalšie body rokovania sa týkali najmä
výsledkov kontroly hlavného kontrolóra,
ktoré poslanci zobrali na vedomie.

Kytica pre Antona Dinku
Každoročne sa na Veľkej Javorine
stretávajú Slováci a Česi na oslavách,
ktorými zdôrazňujú význam česko-slovenských vzťahov. Tohtoročné
Slávnosti bratstva sa konali pri príležitosti 103. výročia vzniku Československa. Na Mestskom úrade v Skalici sa konalo stretnutie Prípravného
výboru Javorinských slávností, počas
ktorého dostal Skaličan, pán Anton Dinka, dlhoročný moderátor osláv, kyticu
a obrovské ďakujem od prítomných hostí a primátorky mesta Skalica.
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Oznamy

poplatKY Za oDpad

Pozdrav nového poslanca občanom

VIDÍ SA VÁM, ŽE ZA ODPAD PLATÍTE PRIVEĽA?
POLOŽILI STE SI NIEKEDY OTÁZKU, ZA ČO VLASTNE PLATÍTE?

€ Čo je pre občana bezplatNé?
Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov
zodpovedajú výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI - PAK zabezpečujú a financujú
zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu.

POZOR, AK JE V TRIEDENOM ZBERE VIAC, AKO 35 % NEČISTÔT (TO ZNAMENÁ
ODPADU, KTORÝ DO DANÉHO KONTAJNERA ČI VRECA NEPATRÍ), ODPAD SA
UŽ NEPOVAŽUJE ZA VYTRIEDENÝ A NAKLADANIE S NÍM MUSÍ UHRADIŤ OBEC.
Obyvatelia neplatia ani za zber elektroodpadu či batérií.

€ Za čo občan platí?
Poplatok za komunálny odpad zahŕňa zmesový odpad (čierny kontajner alebo vrece),
drobný stavebný odpad, objemný odpad (napr. nábytok), odpad z cintorína, odpad
z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj odpady z parkov a záhrad.

V ROČNOM POPLATKU ZA ODPAD MAJÚ OBČANIA OD SVOJEJ OBCE
ZABEZPEČENÝ KOMPLETNÝ SERVIS 365 DNÍ V ROKU.
Prispejme spoločne k znižovaniu množstva odpadu v našich domácnostiach. Najlepším
spôsobom je prevencia a minimalizácia odpadu, ktorá začína už pri nákupoch.
Nezabúdajme, že odpadu vieme dať druhú šancu, či už napr. darovaním šatstva alebo kníh
alebo opätovným použitím vecí. A ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych
vreciach či kontajneroch.

aK SpráVNe

TRIEDIME

1. Snažte sa odpad netvoriť Vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do preDajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

SVet je KrajŠí
Majte na pamäti Nasledovné pravidlá :

SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

4.
5.
6.

www.triedime.sk

sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označeNie Na obale:
...
riaďte sa pravidlami svojej obce.
len vytriedeNý oDpad sa dá zhoDnotiť a recyklovať.
trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený oDpad občan Neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom oZV eNvi - paK.
obal označeNý

www.envipak.sk

patrí do triedeného zberu.

www.vezmisi.ma

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica

Podávanie žiadostí o poskytnutie
dotácie
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
2022. Kompletne vyplnenú žiadosť nájdete
na webe mesta a je potrebné ju doručiť do
podateľne mestského úradu osobne alebo
elektronicky na podatelna@mesto.skalica.sk
najneskôr do 15. 9. 2021 vrátane.

Mesto Skalica oznamuje, že na základe čestného prehlásenia Mgr. Andrei Kucharičovej, ako prvého náhradníka na
uvoľnené miesto poslanca Mestského zastupiteľstva v Skalici vo volebnom obvode č. 5, nenastúpila. Na základe výsledkov volieb do MsZ konaných dňa 10. 11. 2018 ako druhý náhradník na uprázdnený mandát nastupuje Bc. Matej
Bellay a stáva sa novým poslancom Mestského zastupiteľstva
v Skalici.
„Volám sa Matej Bellay, mám 34 rokov a pôsobím ako Interim manager v automotive sektore. Mojím cieľom je prispieť
k rozvoju mesta hlavne v oblastiach infraštruktúry, kultúry,
sociálnej a environmentálnej oblasti, ako i ďalších, tak aby sa
nám spolu v Skalici dobre žilo.“
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Čo je nové v meste?

Mestu Skalica boli schválené dotácie na realizáciu nasledovných projektov:
Oprava Pamätníka oslobodenia v Skalici

Modernizácia učební ZŠ Strážnická

Mesto Skalica realizovalo opravu Pamätníka oslobodenia.
V rámci projektu bolo zrealizované vyčistenie a výmaľba pamätníka, vrátane obnovy písma na pamätných tabuliach a na buste
Pplk. Pľjušťa. Celkové výdavky projektu aj schválená dotácia
z Úradu vlády SR predstavuje sumu 2 900 €.

Cieľom projektu je premena tradičných tried na moderné učebne podporujúce objavné, aktívne, projektové a kooperatívne
učenie detí s možnosťou relaxácie a hier. Súčasťou projektu je
premena nevyužitých chodieb na študijné, oddychové a voľnočasové priestory. Realizácia projektu je naplánovaná na 08 –
09/2021. Projekt je realizovaný v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Celkové výdavky
projektu aj schválená výška dotácie je 30 000 €.

Projekt Moderné mesto
Cieľom projektu je zavedenie SmartCITY riešení do života mesta ako monitorovanie parkovacích miest, ktoré pomocou aplikácie budú informovať o dostupnosti parkovania v meste, monitorovanie emisií v centre mesta s cieľom ich zníženia, a osadenie
meteostaníc. Realizácia projektu vrátane vývoja softvérových
riešení je naplánovaná na obdobie 01/2022 – 06/2023. Projekt je
spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných
fondov – Európsky fond regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
celkové výdavky projektu:
461 571,78 €
schválená výška dotácie:
438 493,19 €
spolufinancovanie:
23 078,59 €

Zelená (vegetačná) strecha na MŠ Skalica,
pracovisko ulica Dr. Clementisa
Dom kultúry Skalica – obnova strechy, posudok
sanácie zatekania a vlhkosti, umelecko-historický a reštaurátorský výskum
Zámerom projektu je spracovanie prípravných dokumentácií
zamýšľanej komplexnej obnovy Domu kultúry – Spolkového
domu v Skalici a oprava havarijného stavu plechovej strechy
nad hlavnou sálou objektu. Ukončenie realizácie projektu je naplánované do 12/2021. Schválená výška dotácie je 35 000 eur.
Projektu bude realizovaný s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky.

Ocenili sme najkrajšie predzáhradky v meste

Cieľom projektu je rekonštrukcia strechy a vytvorenie extenzívnej vegetačnej (tzv. zelenej) strechy na 3 pavilónoch pracoviska. Súčasťou projektu je vybudovanie vsakovacích objektov, do
ktorých bude zvádzaná dažďová voda z celého objektu materskej školy. Zámerom projektu je realizácia aktivít na podporu
zadržiavania vody v krajine. Realizácia bude prebiehať počas
letných prázdnin v roku 2022. Projekt je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov – Kohézny fond,
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
celkové výdavky projektu:
215 413,31 €
schválená výška dotácie:
181 470,30 €
spolufinancovanie
(vrátane neoprávnených výdavkov):
33 943,01 €

Predzáhradky lemujú vstup do našich domovov. Ako poďakovanie obyvateľom mesta Skalica, ktorí sa s láskou o svoje
predzáhradky starajú a skrášľujú verejný priestor, bola vyhlásená súťaž „O najkrajšiu predzáhradku v meste“. Do súťaže
sa zapojilo 7 súťažiach. Mesto sa rozhodlo oceniť úplne všetkých a bez rozdielu. Ceny víťazom odovzdala pani primátorka a následne pokračovalo krátke posedenie. Mesto Skalica
plánuje organizovať súťaž i v budúcom roku.
Najkrajšie predzáhradky pred rodinným domom:
Anna Buchtová, ulica Široká
Katarína Záluby, ulica Slnečná
Katarína Smetanová, ulica Čulenova
Najkrajšie predzáhradky pred bytovým domom:
Eva Stehlíková, ulica L. Svobodu
Danka Kubová, ulica Lúčky,
Iveta Zelenková, ulica Dr. Clementisa
Blažena a Jozef Polákovci, ulica Pod Hájkom
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Zo života v meste ...

„Kráľovský okruh po Skalici“ – prehliadka
mestom na konskom povoze so sprievodcom

Vernisáž sochárskej tvorby Antona Hanzalíka
„AH 2015 – 2020“

Vernisáž výtvarnej tvorby „Dámska
jazda II.“ – Jarmila Blahová, Jana
Hotařová, Zuzana Hodáňová,
Miriam Límová, Kamila Učníková

Skalické leto

Koncert Legendy Open Air Tour 2021

Slovak Food Truck
Fest – festival jedla
v unikátnych foodtruckoch

Koncert
Richarda
Müllera

Kúpalisko v Zlatníckej doline
Strašidelná prehliadka historických pamiatok

Slávnostné otvorenie XVI. ročníka
Musica Sacra Skalica 2021 viceprimátorkou Veronikou Buc

vstup voľný
výstavné priestory
Záhorského múzea

AH 2015 - 2020 výber z tvorby Antona Hanzalíka

Jezuitský kostol

XVI. ročník MUSICA SACRA SKALICA

05.09.2021

vstupné dobrovoľné
Jezuitský kostol

Koncert klavírneho virtuóza Jozefa Hollého s kapelou.
Slávnostné otvorenie La Donuteria - poctivé domáce handmade donuty.

Večerná hudba vo farskom kostole
Hoboj, spev a organ. Účinkujú:
Alžbeta Struňáková (hoboj), Gabriela Vávrová (spev), Šimon Kotvas (organ)

XVI. ročník MUSICA SACRA SKALICA

19:00 - 22:00 hod.

11.09.2021
Rímskokat. cirkev, Farnosť 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.

Mesto Skalica,TTSK-Záhorské múzeum

vstup voľný

Dom kultúry

Pocta Dr. Jankovi Blahovi
Koncert Metropolitného orchestra Bratislava pri príležitosti 120. výročia
narodenia Dr. Janka Blaha.

30.09.2021
18:00 - 20:00 hod.

Rímskokat. cirkev, Farnosť Skalica

vstupné dobrovoľné

Večerná hudba vo farskom kostole

Farský kostol sv. Michala
Archanjela

vstup voľný

dopravné ihrisko

Skalické vinobranie
Vystúpenia miestnych kapiel, predajné stánky, víno, burčiak, kolotoče.

vstup voľný

krytá terasa a nádvorie
reštaurácie Srdiečko
Medzinárodný hudobný festival z cyklu Hudba v meste.

HUDBA V MESTE - 20 rokov v Skalici

vstupné dobrovoľné

vstup voľný

La Donuteria
Štefánikova ul.

Hodový organový koncert, účinkuje István Nagy.

19:15 hod.

25.09.2021

MEDIA INVEST COMPANY s.r.o.

pia 15 -22:00, so 10 -22:00 hod.

17.-18.09.2021

Hudba v meste

štv,pia a so 19:00 hod.

16. 17. a 18.09.2021

Mesto Skalica, Bachova spoločnosť
na Slovensku

19:00 - 20:00 hod.

12.09.2021

19:15 hod.

La Donuteria

Medzinárodný festifal sakrálnej a organovej hudby Timoteja Kyselicu.
Klaus Kuchling - organ

Farský kostol sv. Michala
Archanjela

Jozef Holly piano show - Grand Opening LA DONUTERIA

vstup voľný

10.09.2021

Nefkus s.r.o.

Beerfest Skalica
Bohatý výber remeselných pív, streetfood špeciality, súťaže,
hudobný program a detské atrakcie.

10.-11.09.2021
pia 15 -22:00, so 12 -22:00 hod.

Mesto Skalica, Bachova spoločnosť
na Slovensku

19:00 - 20:00 hod.

Františkánska záhrada

3 € dospelí
1,50 € dieťa do 10 r.

TIK Skalica

vstupné dobrovoľné

Mlyn bratov Pilárikových

Čarovný mlyn
Históriou tajomného mlynu prevedú čarovné bytosti. Bude spustená i jeho technická časť.
O zábavu sa na nádvorí mlynu postará BUBLINKÁR. Prihlásenie v TIK Skalica.

03.09.2021
18:00 - 20:00 hod.

Medzinárodný festifal sakrálnej a organovej hudby Timoteja Kyselicu.
Roman Gryn - trúbka, Bogdan Narloch - organ

vstup voľný

TTSK - Záhorské múzeum

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

podľa otváracích hodín

do 26.11.2021

Mesto Skalica

Galéria u františkánov

Dámska jazda II. - výstava obrazov
Pokračovanie úspešnej výstavy výtvarných prác členiek Klubu výtvarníkov Skalica:
J. Hotařovej, M. Límovej, J. Blahovej, Z. Hodáňovej a K. Učníkovej.

do 30.08.2021

SEPTEMBER 2021

podľa otváracích hodín

Prehľad podujatí
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Pozvánky
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Mestský tábor Lienka
V tomto roku organizovalo mesto Skalica, oddelenie sociálnej starostlivosti,
zdravotníctva a bývania už 13. ročník
letného tábora „Lienka“ pre deti z rodín v hmotnej núdzi a nízkopríjmových
rodín. Tábor prebiehal v auguste pre 15
detí vo veku od 7 do 14 rokov. Pracovníčky oddelenia si pre deti pripravili
pestrý program zameraný na rôzne relaxačno-oddychové, kultúrne, záujmové a poznávacie činnosti a možnosti
využívania voľného času deťmi. Okrem
hier a cvičení so psychológom sa deti
zabavili na kúpalisku v Zlatníckej doline a v ľanovom centre Tarzánia, navštívili tvorivé dielničky, kino i minifarmu.
Ďalej absolvovali prehliadku Aeroklubu
Holíč a hravé cvičenie na trampolínach.
Cieľom bolo podporiť deti zo sociálne

slabých rodín, ktoré si
to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť
a tematicky pôsobiť
v oblastiach, ktoré
môžu byť pre túto
vekovú skupinu detí
krízové. S deťmi sa
prišla porozprávať aj
pani primátorka Anna
Mierna, ktorá každému dieťaťu odovzdala
balíček s darčekmi.
Mestské tábory pre deti organizovalo
aj Centrum voľného času Skalica, ktoré
si aj na mesiac august pripravilo dva
mestské detské tábory. Opäť bol pripravený bohatý program – aktivity v centre
a v meste, výlety za poznaním a zábavou,

a počas štvrtého turnusu sa natočil táborový film. Počas 20 prázdninových dní
sa v centre vystriedalo takmer sto detí,
nezaznamenali sme žiaden úraz a veríme, že sa deti v táboroch cítili dobre.

Poďakovanie sponzorom
V dňoch 18. – 24. 7. 2021 členovia občianskeho združenia „Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Skalici“ absolvovali liečebný pobyt v zariadení „Park Hotel
Hokovce“. Cieľom pobytu bol oddych, liečebné procedúry
a relax postihnutých detí a ich rodičov. Pobytu sa zúčastnilo
27 členov združenia. Všetci zúčastnení si vybrali po 10 liečebných procedúr, niektorí si prikúpili aj ďalšie procedúry. Dňa
20. 7. 2021 sme absolvovali výlet do Štúrova s plavbou po rieke
Dunaj. Počasie nám prialo, výlet bol veľmi vydarený. Deti nadviazali nové priateľstvá s účastníkmi pobytu z Trnavy a Levíc
pri spoločnej diskotéke. Mesto Skalica sme reprezentovali skalickým vínom a trdelníkom pri posedení s pánom Milanom
s heligónkou. Zaspievali sme si ľudové pesničky – samozrejme aj skalické. S pobytom v Hokovciach boli všetci účastníci veľmi
spokojní. Pobyt by sa neuskutočnil bez finančného prispenia mesta Skalica, poďakovanie patrí aj majiteľom firmy Aproxima,
ktorí pripravili deťom balíčky na cestu. V neposlednom rade patrí vďaka aj majiteľom a personálu hotela „Park Hotel Hokovce“ za príkladnú starostlivosť. Sponzorom veľmi pekne ďakujeme.
Agnesa Appelová, predsedníčka ZPMP
tovanie sme zaistili v penzióne UVZ
Danišovce pri Spišskej Novej Vsi s výhodnou východzou
polohou na turistické výšľapy. Na krásny turistický zájazd
s množstvom zážitkov budeme dlho
spomínať. Ďalším výletom bol členmi veľmi obľúbený výlet do
kúpeľného mesta Luhačovice. Výlet bol
spojený s krátkou turistickou vychádzkou k priehrade. Sme radi, že aspoň takto sme mohli nahradiť zameškané stretnutia. Klub detí Gymfit Sokol Skalica
vďaka podpore mesta mohol už druhým
rokom uskutočniť sústredenie v Skalických horách na chate Amor. Sústredenia

Sokoli v prírode

Letné mesiace si členovia TJ Sokol Skalica spríjemnili pobytmi v prírode, ktoré
absolvovali s podporou mesta Skalica.
Tak ako každý rok sme zorganizovali
v mesiaci august týždenný turistický zájazd. Tentoraz bol cieľovou destináciou
Slovenský Raj. Zájazdu sa zúčastnilo 50
Sokolov vo veku 2,5 až 80 rokov. Uby-

sa zúčastnilo 20 detí, na ktoré dohliadali 3 dospelé osoby (certifikovaný tréner
športovej gymnastiky Katarína Michálková, pomocní tréner Jozef Pěček a Martin Michálek) a 3 dospievajúce dievčatá
ako pomocné sily. Deti trénovali 2 až
4-krát do dňa (ranné kardio, silový tréning, strečing, posilňovanie a technické
prvky). Okrem tréningov sa deti zabávali hrami. Nechýbala Tarzánia, opekačka,
bubliková párty či diskotéka. Rozlúčili sme sa špeciálnou zábavou – obhadzovaním Holy colours (práškové farby
vhodné na detskú pokožku). Deti vyzerali ako malé farebné dúhy s úsmevmi na
tvári, ktorými v ponímaní trénerov sú,
boli aj budú. Už teraz sa všetci nevieme
dočkať, čo nám prinesie budúca sezóna.
Mestu Skalica veľmi pekne ďakujeme za
podporu.
Viera Miklášová,
starostka TJ Sokol Skalica
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Šport

Majsterky a vicemajsterky v plážovom
volejbale

Krátko zo športu
Outmeni na Majstrovstvách
Európy
Traja Skaličania z baseballového klubu
Baseball club Outmen Skalica o.z., Maxim Samson, Nikolas Nespala a Tobias
Balogh, sa prebojovali do základnej
zostavy Slovenskej baseballovej reprezentácie U15 (do 15 rokov), ktorá sa zúčastnila Majstrovstiev Európy v elitnej
skupine A. Jednou výhrou a 4 prehrami
sa im podarilo v Áčku udržať a celkovo
skončili na 6. mieste.

Dorast MHKM získal zlato
Dorastenci tímu MHKM Skalica sa cez
víkend 21.8. – 22. 8. 2021 zúčastnili na
domácom hokejovom turnaji. Tím pod
vedením Radoslava Smetanu a Zdenka
Juráska porazil všetkých súperov a na
domácom lade získali zlato.
Emília Batková a Gabriela Prelecová

Júlia Batková a Karolína Janečková

Volejbalový klub Skalica oslavuje. Medzi
svojimi hráčmi má majsterky i vicemajsterky Slovenska v plážovom volejbale.
Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších športových
úspechov.
Majsterky SR v kategórii U16
Skaličanky Júlia Batková a Karolína
Janečková si toto leto spestrili turnajmi
v beach volejbale v kategórii U16 (do
16 rokov). Prešli regionálnymi turnajmi v Bratislave, Lieskovci a Skalici, kde
získali vždy prvé miesto. Finálový turnaj
sa uskutočnil v Žiline, kde sa predstavilo v dievčenskej kategórii 16 najlepších dvojíc po dlhodobej kvalifikácii.
Majstrovský titul získali naše dievčatá,
potvrdili pozíciu najvyššie nasadeného
páru, pričom počas všetkých turnajov
prehrali len 2 sety. Skvelými výkonmi sa
nominovali na turnaj stredoeurópskej
zóny MEVZA U16, ktorý sa uskutočnil
v rakúskom Hartbergu. Na zonálnom
šampionáte štartovali reprezentanti
z krajín ako Rakúsko, Česko, Slovinsko,
Chorvátsko, Maďarsko a Izrael. Zo slo-

venských dvojíc si ako jediné vybojovali
postup zo skupiny Skaličanky. V boji
o štvrťfinále však v 1. kole play-off nestačili na Maďarky a skončili na delenom
9. mieste. Pre Karolínu a Júliu bol tento
turnaj o zbieraní skúseností a odmenou
za ich skvelú prácu.
Vicemajsterky SR v kategórii U18
Po finálovom turnaji kategórie U16 sa
uskutočnilo aj finále kategórie U18. Vo
vyrovnanom finále nakoniec naše hráčky Emília Batková a Gabriela Prelecová podľahli súperkám a získali krásne
druhé miesto. Stali sa vicemajsterkami
SR v plážovom volejbale.
Majsterka SR v kategórii ženy
Sladkou čerešničkou na záver je úspech
trénerky VK Skalica v súťaži Summer
Beach Tour 2021. Majsterkou SR v kategórii ženy sa stala Barbora Tokošová, ktorá tvorí pár s Janou Šimanicovou
v plážovom volejbale. Dievčatá zvíťazili
2:1 nad Zuzanou Reginovou a Katarínou
Kapráľovou, obhájili titul z minulého
roka a tešia sa zo zlata.
Mária Hollá, trénerka VK Skalica

Výsledky zápasov MFK
Skalica
FC Rohožník – MFK Skalica: 0:1
(1. kolo)
MFK Skalica – MFK Dukla Banská Bystrica 0:0 (2. kolo)
MŠK Námestovo – MFK Skalica 0:0
(3.kolo)
Železiarne Podbrezová – MFK Skalica
1:3 (4. kolo)
MFK Skalica – FC Košice 2:0 (5. kolo
II. ligy)

Barbora Tokošová (vpravo) a Jana Šimanicová
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