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#srdcomspolu
Milí spoluobčania,
chcem Vám vyjadriť svoju blízkosť v týchto náročných dňoch, ktorými prechádza
nielen celé Slovensko, ale i celý svet.
Som veľmi rada, že v tejto mimoriadne
krízovej situácii máme u nás dobrovoľníkov, študentov, ktorí pomáhajú osamelým
ľuďom s nákupmi a sú k dispozícii. Telefonické linky pomáhajú zvládať náročné
situácie. Ako zodpovedne sa správate je
pre mňa prísľubom do budúcna.

Sme príkladom pre mnohé mestá na Slovensku i mimo neho. Sme svedomití
a dokázali sme rýchlo reagovať.
Veľa vecí sa dá robiť inak a práve teraz
sme nútení sa tým zaoberať a to beriem
ako pozitívne. Ďakujem za solidaritu
všetkým podnikateľom a obyvateľom,
ktorí rýchlo a nezištne reagujú. Spoločnými silami, s trpezlivosťou a rešpektovaním všetkých nutných nariadení, kto-

COVID-19 nám mení život
Na prelome februára a marca sa začalo hovoriť o možnom prenikaní vírusu COVID
19 na Slovensko. Začali sa robiť prvé opatrenia. 6. marca bol oficiálne potvrdený
prvý prípad infikovania u nás.
Mesto Skalica v tom čase začalo s prvými
opatreniami na ochranu proti šíreniu vírusu. V nasledujúcich dňoch začali pribúdať
usmernenie – zákazy návštev v Zariadení
pre seniorov a Jesénii, Mestskom centre sociálnych služieb Štíbore, nemocnici. Ako
prvé boli zatvorené stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, postupne k nim pribudli

(od 11. 3.) základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica i súkromné. Sprvu to bolo na pár dní, potom na
dva týždne a aktuálne je to na neurčito.
10. marca zasadla prvý Krízový štáb mesta
Skalica. Odporučil, aby sa vydalo nariadenie, ktorým by sa zrušili všetky športové,
kultúrne a iné podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom, školskými
zariadeniami, sociálnymi zariadeniami
a športovými klubmi. Odporúčalo sa súkromným osobám obmedziť organizovanie
športových, kultúrnych a spoločenských
podujatí, na ktorých by sa zúčastnil väčší

ré nás a našich drahých chránia, túto
náročnú situáciu zvládneme. 
Želám Vám krásnu a požehnanú Veľkú
noc naplnenú pokojom, pokorou a láskou, ktorú si prejavíme vo svojich domovoch a v „on-line“ spojení so svojimi rodinami a kamarátmi.
Anna Mierna,
primátorka mesta Skalica
počet účastníkov. Upravené boli úradné
hodiny mestského úradu.
Mesto Skalica začalo intenzívne poskytovať
potrebné informácie pre občanov prostredníctvom webovej a facebokovej stránky, Mobilného Rozhlasu, Záhoráckeho rádia a prvé
informácie priniesol aj marcový Skalický
press. Boli to predovšetkým informácie hlavného hygienika SR, Vlády SR, Ústredného
krízového štábu SR, Sociálnej poisťovne, Polície SR. Sprvu sa začalo odporúčať a neskôr
z rozhodnutia vlády SR prišla povinnosť
ochrany dýchacích ciest rúškami a respirátormi. Začala sa obmedzovať a postupne sprísňovať situácia na hraničných priechodoch.
(pokračovanie na str. 2)
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Ekonomické opatrenia Mesta Skalica
Aktuálna situácia v súvislosti s ochorením
COVID-19 bude mať negatívne dopady na
ekonomiku. Samosprávy teda už teraz musia počítať s masívnymi výpadkami príjmov a hľadať riešenia, ako zmierniť tieto
dopady. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mesto Skalica musí počítať s výpadkom od 400 tis. € až do 2 mil. €.
„Vzhľadom na vzniknutú situáciu už intenzívne pracujeme na opatreniach, aby sa

v čo najmenšej miere tieto výpadky dotkli
občanov. Pripravujeme úpravu rozpočtu,
prehodnocujeme všetky projekty a možnosti, či je ešte možné v nich pokračovať
a optimalizujeme prácu mestského úradu.
Už teraz vieme, že do konca júna sa v našom meste nebudú organizovať žiadne
spoločenské podujatia, čo predstavuje ďalšie výpadky príjmov,“ povedala Anna
Mierna, primátorka mesta Skalica.

COVID-19 nám mení život
(pokračovanie)
13. marca opäť zasadal Krízový štáb mesta
Skalica pod vedením primátorky Anny
Miernej. Jeho členovia sa uzniesli na zrušení plánovaného rokovania Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré sa malo konať
18. marca. Zároveň sa zrušilo rokovanie
mestskej rady a odborných komisií mestského zastupiteľstva do odvolania. Tiež boli
prijaté obmedzenia v súvislosti s konaním
sobášov a smútočných obradov. Občanom
boli medzitým sprostredkované informácie
o rôznych centrálnych usmerneniach a obmedzeniach napr. v doprave, poštových
službách, voľnočasových aktivitách, nakupovaní a ďalších službách.
Od 16. 3. prišlo do platnosti Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie
skupín osôb. Zostať otvorené mali iba vybrané druhy prevádzok napr. lekárne, drogérie,
predajne potravín, čerpacie stanice, prevádzky verejného stravovania, pošta atď. Tieto
usmernenia sa aplikovali aj v Skalici, kde
sme začali postupne sledovať, že najprv odporúčania a neskôr povinnosť nosiť ochranu
tváre berú obyvatelia veľmi zodpovedne.
Začali pribúdať dobrovoľníci a tiež sa mimoriadne aktivizovala skalická Farská charita, ktorí ponúkali pomoc pre ľudí, ktorí si
nemohli zabezpečiť riadny prísun potravín
a potrebných vecí. Pribúdalo tiež dobrovoľníkov z radov obyvateľov i firiem a inštitú-

cií, ktoré vyrábali ochranné rúška. Tiež sa
objavili ponuky na rozvoz potravín a jedál.
Všade sa niekoľkonásobne a opakovane objavovali informácie o dodržiavaní maximálnej hygieny, predovšetkým rúk a tiež tváre,
vyhýbaní sa väčšiemu počtu ľudí
Na základe uznesenia Vlády SR číslo 115 zo
dňa 18. 3. 2020 bol dňa 19. 3. 2020 v čase
00:00 hod na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený rozšírený Núdzový
stav na zabezpečenie výkonu zdravotnej
starostlivosti.
Zrušený, resp. na neurčito bol posunutý zápis detí do materských a základných škôl.
V mnohých firmách, organizáciách a inštitúciách zamestnanci čerpali OČR, náhradné voľná či dovolenky na zabezpečenie starostlivosti o svoje deti. Upravený bo cestovný poriadok skalickej mestskej hromadnej
dopravy. Svoju pomoc začali intenzívnejšie
ponúkať psychológovia, pripravené pre občanov boli kompletné informácie o telefonických kontaktoch, na ktorých občania
mohli žiadať informácie alebo pomoc.
Ďalšie rokovanie Krízového štábu mesta
Skalica pod vedením viceprimátorky Veroniky Hanzalíkovej 25. 3. prinieslo niekoľko
ďalších opatrení. Začala sa dezinfekcia verejných priestranstiev, zaviedla sa služba pre
ľudí bez domova na mestskej tržnici, pod
samosprávu padli povinnosti zabezpečovať
dostupnosť ochranným pomôcok. Začalo sa
preto pripravovať sústredenie a distribúcia

Nariadením primátorky mesta sa obmedzili všetky obstarania tovarov, prác a služieb, okrem obstarania investícií podporených z grantov EÚ a okrem investícií do
havarijných stavov nehnuteľností a zariadení pre MsÚ ako i pre všetky rozpočtové
organizácie zriadené mestom a zároveň
boli zmrazené dotácií tretiemu sektoru
a poskytovanie odmien.

rúšok pre občanov nad 65 rokov. Mesto Skalica pozastavilo doručovanie rozhodnutí
o vyrúbení miestnych daní a poplatku za
komunálne odpady na neurčito. Upravené
boli podmienky vykonávania civilných sobášov, kde bol obmedzený počet účastníkov
sobáša na osem a vykonávať sa budú iba na
radnici (ďalšie priestory na vykonanie sobášov do odvolania nebudú využívané). Dôležitou podmienkou je dodržiavanie hygienických nariadení – nosenie rúška a rukavíc
účastníkov sobáša v obradnej sieni úradu.
Mesto prostredníctvom médií oslovilo už
prihlásených snúbencov, aby kontaktovali
matričný úrad a dohodli sa na konaní, prípadne nekonaní naplánovaných obradov.
Od pondelka 30. 3. bol opäť otvorený zberný dvor spoločnosti Vepos Skalica. V tento
deň opäť zasadal Krízový štáb mesta Skalica. Mestská polícia dostala za úlohu kontrolovať otvorené prevádzky a dodržiavania
hygienických nariadení.
Posledné zasadnutie Krízového štábu mesta
Skalica pred uzávierkou Pressu sa uskutočnilo 6. 4. Primátorka skonštatovala, že
v okrese Skalica boli k tomuto dátumu 3
prípady infikovania, ale ani jeden v Skalici.
Pripomenula čo najväčšiu obozretnosť
v čase prichádzajúcich sviatkov podľa uznesenia Vlády SR o obmedzení voľného pohybu osôb, a to od 8. apríla do 13. apríla, s výnimkou ciest do a zo zamestnania, nákupu,
návštevy lekára, pobytu v prírode v rámci
okresu, pohrebu príbuzného, starostlivosti
o príbuzného či susedskej výpomoci.
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Dôležité telefonické
kontakty (COVID-19)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Trnave – 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Senici – 0907 169 312
Infolinka mesta Skalica: 0907 837 401
(po-pi 8:00-14:00),
mail: korona@mesto.skalica.sk

Dôležité webové
stránky týkajúce sa
aktuálnych informácií:
všetko aktuálne o korona víruse:
www.korona.gov.sk
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky: www.uvzsr.sk
Úrad vlády Slovenskej republiky:
www.vlada.gov.sk
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Aktuálne služby v meste Skalica
Zverejňujeme kontakty na fungujúce
firmy, ktoré nám poslali avízo. V elektronickej podobe to nájdete na webovej
stránke mesta Skalica. Svoje kontakty
môžete stále posielať na adresu hrebickova.eliska@mesto.skalica.sk v tvare:
Názov firmy / meno priezvisko
Kontakt – email / telefón
Druh pomoci (výroba rúška, ochranné
rukavice, rozvoz jedla a pod.)

• Reštaurácia u Záhrady,
restauracia75@gmail.com,
0917 830 254
Rozvoz jedla pre občanov
a dôchodcov a firmy
• Patrícia Zavadilová,
patriciazavadilova@gmail.com,
0903 612 948
Výroba rúška, rozvoz jedla
• Restaurant u Radnice,
katka.ruzick@gmail.com,
0917 387 547
Rozvoz jedla – menu počas celého
týždňa
• 1. Českobudejovická, 034 664 80 21,
0948 533 337
Donáška obedového menu od 11:00
do 14:00 (PO-PIA), donáška stravy
do 20:00 (PO-NE)
• Garden Restaurant u Sv. Ludmily,
0910 856 102
rozvoz obedového menu PO – NE
v čase od 11.00 do 15.00, Objednávky
deň vopred, alebo od 7.00 – 10.00
• Kaviareň Do bodky, 0915 747 404,
Rozvoz bezlepkových cheesecakov
a fitpohárikov, treba urobiť
objednávku deň vopred do 17.00
• Farby – Laky Skalica,
farbylakyskalica@gmail.com,
0907 726 634
Rozvoz produktov v rámci skalického
okresu po telefónnom dohovore.
Farby Laky ochranné pomôcky
drogériu náradie a čistiace
prostriedky.
• Cukránka, 0919 375 666
môžeme poskytnúť firemné auto na
rozvoz potravín, rovnako ako menší

sklad na potraviny, zamestnanca
a prepravné debničky
• NonToxCity s.r.o., info@wereco.store
+420736426915
e-shop https://www.wereco.store/
predávajúci ekologické čistiace
prostriedky, doplnky pre domácnosť
a prírodnú kozmetiku.
Pri objednávkenad 20 EUR
rozvážame tovar po Skalici
a priľahlých obciach (Kátov, Vrádište,
Trnovec, Holíč, Kopčany) ZDARMA.
Pri objednávke nižšej rozvážame
za 1 EURO.
• Pizzeria Sardinia, 0944230584
rozvoz 2. hod. denne od 17. hod. - 19.
hod., otvorené od 11. hod. - 19. hod.
(tel. objednávka a následné
vyzdvihnutie jedla pracujeme
od UT-SO
• Recall electronics,
recall@recall.sk, 034 6645205
otvorené ako výdajné miesto.
Pri kúpe nadrozmerných výrobkov
Vám tovar privezieme do 30-tich km
od Skalice zdarma.
• ComisShop s.r.o Skalica,
comisshop@gmail.com, 0944582022
zabezpečenie prepravy tovaru, stravy
dodávkovímy vozidlami, k dispozícii
cca 60 ks podomácky vyrobených
rúšok predajná cena 1 €.

• R-R AUTODIELY RYČOVSKÝ,
v.rycovsky@gmail.com,
0903763039, 034/6645436
výdaj autodielov a čistiacich
prostriedkov ohladne dezinfekcie
interieru osobných automobilov
• Budvarka – Peter Hnátovič,
0905658474, 0918 457 175
rozvoz, alebo výdaj jedla na mieste.
Objednávky z jedálníčku
www.budvarka.sk
• Farská charita Skalica,
0910852249
nákupy potravín, liekov a drogérie
– dovoz domov. Aktivita Učíme sa
spolu online – doučovanie
• Vináreň pri Hájku, 034/ 664 9355,
0907 127 051
Rozvoz a výdaj jedál cez pracovné
dni 10:00 -14:00
• Stavebniny Torx, s.r.o.,
0948 404 909, 0904 689 163,
rozvoz stavebného materiálu.
• Ovocinár Hrehor s.r.o,
0903247615,
uovocinara@uovocinara.sk
rozvoz produktov s 30 % zľavou: živé
octy na posilnenie imunity, šípkové
sirupy a taktiež ovocné vína.

APRÍL 2020
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Informácia
o podujatiach
Už skôr sme vo všetkých dostupných médiách priniesli informáciu o tom, že vzhľadom na vírusovú epidémiu, ktorá spôsobila
mnohé obmedzenia, boli zrušené takmer všetky podujatia.
Vzhľadom na to, že je ťažké
predpokladať ukončenie týchto
obmedzení, mesto Skalica ruší
všetky svoje plánované podujatia minimálne do konca júna.
Neuskutočnia sa tradičné akcie
ako napr. Trdlofest, Rozprávkový pochod, či medzinárodný
festival komornej hudby Divergencie. Okrem toho boli ďalšími
organizátormi naplánované rôzne podujatia, ktoré sa rušia tiež.
Sledujte Skalický press, facebookovú a internetovú stránku
mesta Skalica i Mobilný Rozhlas
a o aktuálnom vývoji sa dozviete
včas.

Uplynulé dni a týždne priniesli veľa negatívnych správ, neistoty a obmedzení. Ale priniesli aj informácie o gestách spolupatričnosti a pomoci. Takmer
všade kde sa dá sa šijú rúška, ktoré potom putujú tam, kde je to treba. Sociálne siete prinášajú denne informácie o dobrovoľníkoch, ktorí sa snažia
nezištne pomáhať s rozvozom potravín, pošty, rúšok. Spomeňme tu meno
Viktor Kufel zo Senice, ktorý ponúkol Zariadeniu pre seniorov bezplatnú
dezinfekciu priestorov. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú
mesto Skalica v menej jeho obyvateľov úprimne ďakuje.

Upravený cestovný poriadok MHD Skalica platný od 23.3. do odvolania
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Všetko o COVID-19
Stará pravda „Opakovanie – matka múdrosti“ v týchto dňoch platí dvojnásobne. To preto, lebo ide doslova o zdravie. Preto si stručne pripomeňme
1. časový priebeh infekcie a ako sa prejavuje, 2. informácie o tom, čo v prípade, ak tieto príznaky zistíme.
Epidemiologička Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica MUDr. Katarína Naďová radí: „Pokiaľ má niekto
takéto príznaky (viď grafika), musí
zavolať svojmu obvodnému lekárovi
a ten by ho mal usmerniť. Pokiaľ by tie
príznaky boli veľmi silné, alebo nie je
možné sa lekárovi dovolať, je potrebné
zavolať rýchlu zdravotnícku pomoc
(155 alebo 112).“

Informácia o vstupe pacientov
do budov FNsP Skalica a.s.
V súvislosti so súčasnou pandémiou
nCoV-19 a aktuálne platnými nariadeniami zavádza FNsP Skalica a.s. od
30. 3. 2020 režimové opatrenia s cieľom optimalizovať a usmerniť pohyb
pacientov a ich sprievodcov v priestoroch FNsP Skalica a.s. takto: (vrátane
zmien od 1. 4. 2020)
Pacient vstupuje do FNsP pešo
alebo dopravným prostriedkom.
Každý pacient prechádza Triediacim centrom (ďalej len TC).
TC je umiestnené v mobilnom
stane na parkovisku pri vstupe do
hlavnej budovy – stan je červenej
farby. Vstupy do budov sú kontrolované, uzamknuté – GYN/
POR, NEU, budova verejnej lekárne a ambulancií, laboratória
a aj hlavná budova (vždy sa používa iba jeden označený vchod).
Každý pacient / sprievod musí
mať pri vstupe do budov FNsP
zápästnú pásku, ktorú dostane
v TC. Ak ju nemá, vracia sa na
TC!
2. Sprevádzajúca osoba pacienta
(ak je naozaj nutná, tak v počte
max. 1 osoba) podlieha tiež prechodu cez TC.
3. Na TC sa zisťujú nasledovné skutočnosti:
3.1. meranie TT
3.2. vypisovanie spojeného čestného
prehlásenia (ČP) a dotazníka
CoViD
3.3. TC pracuje v pracovných dňoch
06,00 až 16,00. V ostatnej dobe

4.

5.

6.

1.

7.

8.

9.

jeho činnosť preberá Urgentný
príjem so vstupom cez garážovú
časť (ľavá strana hlavnej budovy
spredu).
Pacienti privezení Dopravnou
zdravotnou službou tiež podliehajú povinnosti prechodu TC.
Mobilní pacienti prechádzajú TC
samostatne. Imobilných pacientov vybavia pracovníci TC priamo vo vozidle.
Pacienti a sprevádzajúce osoby sa
budú deliť zápästnými páskami
na:
– zelený – nemá teplotu, ČP a dotazník negat. (všetko súčasne
!!!)
– červený – zvýšená TT, ČP alebo
dotazník pozit (platí ak čo i len
jedno je pozitívne).
Červený pacient je smerovaný
cez garážový vstup na Urgentný
príjem (ľavá strana hlavnej budovy spredu), kde je podrobený dôkladnej anamnéze lekárom s cieľom identifikácie prípadných rizikových faktorov (cestovateľská
anamnéza, kontakt s CoViD pacientom...)
Ak po prechode TC má pacient
ZELENÝ status má právo (prípadne aj so sprevádzajúcou osobou) vstup na pracoviská FNsP.
ZELENÝ status = zelená páska na
ruke a jedna kópia spojeného ČP
a dotazníka.
Po skončení vyšetrenia pracovisko FNsP znehodnotí pásku na
ruke pacienta (aj sprievodu)
a pacient odchádza z FNsP alebo
je hospitalizovaný.
Smerovanie, vstupy a aj dočasné
zmeny v areáli FNsP Skalica a.s.
sú viditeľne označené. Pacienti aj
ich sprevádzajúce osoby sú povinné riadiť sa pokynmi pracovníkov TC.

Mgr. MUDr. Daniel Vidovič, MSc.
námestník pre LPS
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Skalica a.s.
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Výzva pre škôlkarov: Ukáž, že si doma!
Najviac diskutovanou témou týchto dní je
KORONAVÍRUS. Či chceme, alebo nie, zasiahlo to všetkých – malých i veľkých. Pani
učiteľky materských škôl museli svoje pripravené plány a aktivity pre deti odložiť. A tak sa
rozhodli, že zrealizujú výzvu pre deti Materskej školy Skalica s témou: „Ukáž, že si doma“.
Pretože jedným z opatrení, ako zamedziť šíreniu vírusu je, že sa budeme zdržiavať vo svojich domovoch, čím zabránime šíreniu nákazy
a vyjadríme tak vzájomnú spolupatričnosť
a mohli sa čo najskôr vrátiť do svojich mater-

ských škôl. Systém výzvy spočíva v tom, že
každé dieťa nakreslí obrázok loga svojej materskej školy a nalepí ho do svojho okienka.
Samozrejme môže kresliť, maľovať celá rodina, čím sa prejav spolupatričnosti umocní.
To znamená, že deti navštevujúce Materskú
školu Skalica:
EP Hviezdoslavova nakreslia Hviezdičku, EP
Dr. Clementisa nakreslia Stonožku, EP Hurbanova nakreslia Sedmokrásku, EP L. Svobodu nakreslia Dúhu, EP Pri Potoku nakreslia
Žabku, EP Pod Kalváriou nakreslia Mravčeka.

Pre viditeľnosť obrázkov by sme odporúčali
formát A4, aby vzniknuté umelecké diela bolo
vidno. A veríme, že aj pani učiteľky nijako vo
svojom výtvarnom prejave nezaostanú a svoje
domovy taktiež označia logom materskej školy, v ktorej pracujú.
Okrem prejavu spolupatričnosti takto podporíme u detí rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, fantázie, výtvarného prejavu predstáv
či kresbu podľa námetu.
Do výzvy sa môžu zapojiť i „bývalí škôlkari
jednotlivých pracovísk“. Označením svojich
domov ukážme, že sme naozaj doma a podporme sa navzájom v tejto neľahkej situácii!

Jarné práce v meste Skalica
Pred pár dňami začala jar a toto obdobie so
sebou prináša potrebu upratania po zime a začiatok starostlivosti o zeleň, verejné priestranstvá, spoločné zariadenia a mnohé ďalšie úlohy vyplývajúce zo zodpovednosti samosprávy.
V našom meste je touto úlohou poverená spoločnosť SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU,
s. r. o., ktorej 100 % vlastníkom je Mesto Skalica.
Spoločnosť vykonáva tieto práce na základe
„Príkaznej zmluvy“ uzatvorenej s Mestom Skalica, v ktorej sú stanovené úlohy a činnosti, ktoré sa majú vykonať a v akom čase. Niektoré
z úloh vykonáva spoločnosť SMM priamo
a mnohé si objednáva u svojich subdodávateľov.
Radi by sme Vás informovali o aktuálnom
stave v zabezpečovaní týchto prác a úloh
vzhľadom aj na špecifickú situáciu spôsobenú coronavírusom.
V prvom rade sme započali s čistením ciest
a chodníkov od inertných materiálov použitých v zimnom období, aj keď treba podotknúť, že táto zimná údržba bola zrejme najlacnejšia za celú dobu zabezpečovania týchto
prác prostredníctvom našej spoločnosti, lebo
počet výjazdov sa dá spočítať na jednej ruke.

No na cestách nie je len posypový materiál,
ale aj nečistoty za takmer 6 mesiacov a tie je
potrebné pozametať. Prostredníctvom verejnoprospešných pracovníkov sa dočisťujú
krajnice, čistia trávniky a zbierajú odpadky.
Ich počet je vzhľadom k aktuálne nízkej miere nezamestnanosti malý a práce na verejnom priestranstve týmito ľuďmi sú štátnymi
orgánmi obmedzené, tak niektoré práce trvajú dlhšie, než sme boli zvyknutí. Naša spoločnosť začala s opravami výtlkov na cestách.
Najhoršie je na tom ul. Dr. Clementisa, ktorá
ako jedna z posledných v meste má ešte povrch z liateho asfaltu a tak oprava je možná
len betónovaním výtlkov, alebo tzv. studenou
asfaltovou zmesou, ktorá však aktuálne kvôli
prerušenej výrobe u dodávateľa je nedostupná. Postupne budeme výtlky opravovať teplou asfaltovou zmesou, betónovaním a po
získaní studenej asfaltovej zmesi aj touto
technológiou. Niektoré výtlky, ako napr.
u zdravotného strediska, sú však týmito technológiami neopraviteľné a Mesto Skalica ich
má v pláne rekonštrukcií povrchov ciest.
Kosenie trávy budeme zabezpečovať aj v tom-

to roku tromi spoločnosťami, a to VEPOS, s. r. o.,
NABLES SK spol. s r. o. a CEDRUS. Niektoré
plochy, najmä v areáloch mestských objektov
napr. Pilárikovský mlyn, Mestská búda a pod.,
zabezpečujeme priamo našimi pracovníkmi
spolu s kosením vetrolamov, ktorých výmera
je takmer 10 ha.
Niektoré aktivity, ako napr. muškáty na stĺpoch verejného osvetlenia, sa v tomto roku
z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov realizovať nebudú. V obmedzenom režime sa
bude robiť aj obnova vodorovného dopravného značenia.
Ďalšou oblasťou, ktorú má naša spoločnosť
v správe sú detské ihriská. Niektoré sú uzatvorené a jedno je neohradené na Záhradnej ulici.
Na všetkých boli vykonané revízie a následne
budeme odstraňovať zistené nedostatky, aby
boli pripravené na bezpečnú prevádzku po tom,
čo Krízový štáb SR rozhodne o ich otvorení.
Veríme, že situácia okolo coronavírusu v priebehu roka ustane a všetky práce a aktivity mesta, nielen na strane verejného priestranstva, ale
najmä spoločenského života sa vrátia do obvyklého normálu.
Ing. Ľudovít Bránecký,
riaditeľ spoločnosti SMM, s.r.o.
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