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Noví partneri
Skalica a Hodonín

Hodonín je naše najbližšie väčšie
mesto na Morave. Mnohí ľudia tam
pracujú, mnohí sa tam narodili, majú
tam rodinu, chodia sem nakupovať.
Najmä počas uplynulých sto rokov sa
vytvorili mnohé rodinné, pracovné
a priateľské väzby medzi obyvateľmi
Skalice a Hodonína. V poslednom
období sa zintenzívnila spolupráca
oboch radníc, realizovali či pripravujú sa nové projekty. Aj to viedlo predstaviteľov oboch miest k tomu, aby
sa pripravil dokument o partnerstve.
Slávnostne bol podpísaný v sobotu
14. septembra na Masarykovom námestí v Hodoníne počas tradičného
Sviatku vína – za mesto Hodonín jeho
starosta Libor Střecha a za mesto Skalica primátorka Anna Mierna.
Tento akt si predstavitelia oboch
miest zopakovali v Skalici. Udialo sa
tak v úvode slávnostného oceňovania
osobností a kolektívov, ktoré sa uskutočnilo v jezuitskom kostole v piatok
20. septembra.
Libor Střecha: „Od začiatku, ako sme
ja aj pani primátorka nastúpili do úradu, naše stretnutia oplývali veľkým
nábojom a elánom. Verím, že to všetko sa nám podarí pretaviť do spolupráce a rozvoja oboch našich miest.“
Anna Mierna: „Budeme sa snažiť
o tom, aby spolupráca medzi týmito blízkymi okresnými mestami na
oboch brehoch rieky Moravy ďalej
rozkvitala. Za seba to pánovi starostovi môžem sľúbiť.“

VYDÁVA MESTO SKALICA
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Skalické dni 2019

29. ročníku Skalických dní patrili dni
od 20. do 22. septembra. Oproti vlaňajšku bolo predaných o 1142 lístkov viac,
čo je ďalším meradlom popularity podujatia. Program je už niekoľko rokov
koncipovaný tak, aby si to svoje našlo čo
najviac návštevníkov všetkých vekových
kategórií. Po rokoch sa konečne komplet
na všetky tri dni vydarilo počasie. Viac
o programe a priebehu Skalických dní
a fotogalériu nájdete uprostred októbrového Skalického pressu.

Prečítate si
Dve čestné občianstva
a šesť ocenení
Skalické dni 2019
Loretánske dni 2019
Dve nové výstavy
Sedem veľmajstrov v Skalici
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Dve čestné občianstva a šesť ocenení
V prvý deň Skalických dní, v piatok
20. septembra, sa v priestoroch jezuitského kostola uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie čestných občianstiev,
Ceny mesta Skalica a Ceny primátorky
mesta Skalica.
V roku 2002 sa v našom meste začala
písať nová tradícia – oceňovanie významných osobností a kolektívov, ktoré
svojou prácou, tvorivosťou a aktivitami často presiahli hranice mesta, kraja
i štátu. Spoločným mottom všetkých
doterajších ocenených bola ich práca
pre Skalicu, pre jej zviditeľnenie, rozvoj, propagáciu. Od spomínaného roku
si ocenenia z rúk predstaviteľov mesta
Skalica prevzalo 69 jednotlivcov a 26 kolektívov a inštitúcií.
V tomto roku boli udelené dve ocenenia
Čestné občianstvo mesta Skalica.
Stanislavovi Chovancovi, in memoriam,

ktorý svojou prácou a verejno-prospešnou aktivitou šíril meno nášho mesta
nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
Zdravou mierou lokálpatriotizmu sa

veľkou mierou pričinil o zviditeľnenie Skalice a výrazne prispel k ochrane
a zveľaďovaniu nášho kultúrneho bohatstva. Cenu prevzali dcéry
Druhé čestné občianstvo bolo udelené
Jaroslavovi Blahovi, in memoriam, významnému slovenskému teatrológovi,
divadelnému kritikovi a historikovi, ktorý prispel k šíreniu dobrého mena mesta
Skalica. Cenu prevzal jeho syn Róbert
Blaho.
Udelené boli aj dve Ceny mesta Skalica.
Kolektívom záchrannej zdravotnej služby FNsP Skalica a. s. za obetavú, mimoriadne náročnú prácu, ktorou sa podarilo zachrániť životy a zlepšiť zdravotný
stav tisícom pacientov nášho regiónu.
Spjevulám ze Skalice pri Základnej umeleckej škole Dr. Janka Blaha za vzornú
reprezentáciu Skalice a za mimoriadne
výsledky dosahované na poli rozvoja
mesta v oblasti kultúry a zachovávania
tradícií.
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Štyrom osobnostiam boli udelené Ceny
primátorky Mesta Skalica.
Márii Kubovej za mimoriadne výsledky
dosiahnuté v oblasti sociálnej práce, za
podiel na založení OZ Mikádo a za založenie a vedenie Chránenej dielne Mikádo a Denného stacionára Mikádo.
Alexandrovi Tóthovi za celoživotnú
aktívnu angažovanosť sociálnej oblasti, za záslužnú dlhoročnú prácu v oblasti sociálno-zdravotnej problematiky
a za prácu v Združení na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Skalici.
Viere Drahošovej za významnú mnohoročnú odbornú prácu v múzejníctve, za
neoceniteľné výsledky v archeologickom
bádaní a terénnych výskumoch v regióne a za publikačnú činnosť, ktorou výrazne prispela k zviditeľneniu Skalice.
Pavlovi Loveckému za mimoriadne výsledky dosiahnuté v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a za celoživotnú prácu v zdravotníctve – v špecializovanom
odbore zubného lekárstva.
Slávnostné popoludnie v jezuitskom
kostole sa uskutočnilo za prítomnosti

senátorky parlamentu Českej republiky
Anny Hubáčkovej, delegácií družobných
a partnerských miest, poslancov Mest-

ského zastupiteľstva Skalica, starostov
a primátorov okolitých obcí a miest
a ďalších pozvaných hostí.

V pondelok 16. septembra sa uskutočnili prvé podujatia projektu Európsky týždeň
mobility. Počas nasledujúcich dní sme evidovali viacero Vašich aktivít, o ktorých
si viac povieme a aj fotky prinesieme v novembrovom Skalickom presse.
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Skalické dni
2019
Od 20. do 22. septembra sa uskutočnil
29. ročník Skalických dní. Ich program sa na
námestí pomaly rozbiehal už od piatkového
podvečera. Skalické dni oficiálne otvorila
primátorka Anna Mierna.
Tradičným lákadlom večerného programu bolo vystúpenie členov
tanečnej skupiny pri ZUŠ dr. Janka Blaha v Skalici Taxis. Nechýbal
ohňostroj nad ZŠ Strážnická a ďalšie vystúpenia na námestí.

V sobotu sa začal dvojdňový jarmok, ktorý bol
tradične rozdelený na časť remeselnú a časť so
stánkami s rôznym sortimentom. Návštevníci
si mohli vybrať z programov na troch miestach.
Vo františkánskej záhrade bol opäť priestor na
projekt Wanado, ktorý predstavil športy a športové
kluby v Skalici. Večer v tomto priestore vystúpilo
niekoľko kapiel a interpretov.
Na námestí dostali najprv priestor dychové hudby a potom
prišlo na rad obvyklé odovzdávanie kráľovských listín.

5

OKTÓBER 2019

Návštevníkom sa prihovorili zástupcovia družobných a partnerských miest a program
na hlavnom pódiu pokračoval. Najväčším lákadlom podvečerného programu bolo
vystúpenie folklórneho súboru Skaličan a stálice českej hudobnej scény Davida Kollera.
Počas dňa sa mohli o dianí
v Skalici dozvedieť diváci
Televízie Joj, ktorá pripravila
program Jojka v meste
živými vstupmi. Spomeňme
aj talkshow scénu, na
ktorom sa počas Skalických
konali rozhovory s rôznymi
osobnosťami.

so

V nedeľu Skalické dni 2019 pokračovali a vyvrcholili. Ráno primátorka Skalice Anna
Mierna a obaja duchovní Robert Urland a Peter Švehla prevzali posvätené dožinkové
vence. Na námestí v tento deň vystúpili domáci účinkujúci Skaličánek s ľudovou hudbou
Pláňava, Freďáci, Sokolie, seniori folklórneho súboru Skaličan a Spjevule ze Skalice.
Tradične sa v závere Skalických dní uskutočnilo oficiálne ukončenie letnej turistickej
sezóny, kedy sa primátorka poďakovala sprievodcom za ich sezónne služby návštevníkom
a z rúk vedúceho oddelenia stratégie a marketingu Michala Čunderlíka prevzala
symbolický kľúč od skalických pamiatok.
Skalické dni 2019 sú za nami. Počasie po
rokoch konečne vyšlo na jednotku. Veríme,
že si ich všetci návštevníci užili, že strávili
príjemné chvíle na námestí, v záhrade či
na priľahlých uliciach s rodinou, známymi
a priateľmi.
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Loretánske dni 2019

Nedeľa 8. septembra, kedy je v cirkevnom kalendári sviatok narodenia Panny
Márie, bola posledným dňom Loretánskych dní, podujatia, ktorého tradícia
sa začala písať pred 317 rokmi. Začali
sa 2. septembra a na nasledujúce dni
pripravila rím.-kat. farnosť mnohých
podujatí. Každý deň to bol rozjímavý
ruženec, loretánske litánie, eucharistická
pobožnosť, spovedanie a predovšetkým

niekoľko svätých omší. Na tie bol každý
deň pozývaný kňaz a boli medzi nimi aj
dvaja, ktorí pôsobili v Skalici – Ľudovít
Pokojný, ktorý pôsobí v Záhorskej Bystrici a Roman Stachovič, ktorý zo Skalice
odišiel do Jabonice.
Tohtoročné Loretánske dni vyvrcholili
slávnostnou svätou omšou vo farskom
kostole, ktorú celebroval Mons. Daniel
Ižold, generálny vikár Bratislavskej ar-

cidiecézy. Po jej skončení sa, aj napriek
nepriazni počasia, konala procesia ku
kostolu milosrdných bratov, kde bola socha Panny Márie uložená do Loretánskej
kaplnky.
Pripomeňme, že v roku 1702 bola v slávnostnej procesii prinesená socha sv.
Panny Márie Loretánskej z Viedne do
Skalice. V tom čase karmelitáni, ktorí
spravovali kostol Najsvätejšej Trojice,
v ňom vybudovali karmelitánsku kaplnku. Je to kópia domčeka, v ktorej žila
svätá rodina. A práve tu bola a dodnes
je umiestnená socha Panny Márie s Ježišom zo vzácneho tmavého dreva, ktoré
vyhotovil viedenský rezbár Ján Ignác
Bendl.

Výstavy Viktora Kováča a Eduarda Timka

V septembri boli otvorené dve nové výstavy.
V Galérii u františkánov sa 13. septembra konala vernisáž výstavy obrazov
a fotografií dlhoročného člena skalického Klubu výtvarníkov, maliara, fotografa a grafika Viktora Kováča pod názvom
Continuer Q. Tvorbu autora predstavil
kurátor výstavy Štefan Zajíček. V rámci
kultúrneho programu sa predstavili čle-

novia ľudovej hudby Skaličan. Výstava,
pripravená pri príležitosti životného jubilea autora, potrvá do 13. októbra.
V Záhorskom múzeu aktuálne vystavuje skalický grafik, fotograf a dizajnér
Eduard Timko. Slávnostné otvorenie
výstavy, pripravenej pri príležitosti životného jubilea, sa uskutočnilo 19. septembra aj za účasti primátorky mesta
Anny Miernej. Prihovorila sa riaditeľka

múzea Viera Drahošová a v kultúrnom
programe sa predstavil moravský unikátny Keramorchester. Prvá časť výstavy
s názvom Tváre a farby sveta približuje
návštevníkom ľudí z rôznych kútov sveta
prostredníctvom ich portrétov. Druhá
časť Skalica objektívom maľovaná prezentuje Skalicu obrazmi tvorenými objektívom fotoaparátu. Výstavu si môžete
prezrieť do 15. novembra.
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Šport

HK Skalica vo štvrtej sezóne
Streda 11. septembra bola prvým hracím
dňom nového ročníka druhej najvyššej hokejovej súťaže. Skaličanom žreb v prvom kole
prisúdil Martin. Úvodné buly medzi kapitánov oboch tímov hodila primátorka Anna
Mierna, ktorá potom zaželala klubu úspešnú
sezónu a veľa fanúšikov. Hral sa pomerne
svižný hokej s množstvom šancí, ktorých viac
mali najmä v prvej polovici domáci, ale, žiaľ,
využili iba jednu z hokejky Trnku. A to sa im
vypomstilo. Hostia sa gólovo presadili trikrát
a vyhrali 3:1.
O získanie prvých bodov sa Skaličania pokúsili už o dva dni, kedy opäť na domácom
ľade privítali trnavský HK. Už v 5. minúte
si svoj druhý presný zásah v sezóne pripísal
Trnka. Hostia však ešte v prvej tretine skóre
dvomi gólmi obrátili. Pred polovicou duelu

vyrovnal Nemec, ale iba pár minút stačilo Trnavčanom, aby skóre upravili na 2:4. Iskričku
nádeje na zisk prvých bodov vykresal v tretej
tretine v presilovke Šmída, ale nádeje ukončil
piaty gól hostí pri dvojnásobnom domácom
vylúčení.
Na prvé body v novom ročníku si tak Skaličania museli počkať do stredy 18. septembra,
kedy sa predstavili na ľade nováčika súťaže
v Leviciach. Ešte pred druhou sirénou to
na to nevyzeralo, pretože domáci viedli po
dvoch góloch Skaličana Michala Nováka
v drese Levíc. Šmída však znížil, Trnka vyrovnal a v samostatných nájazdoch o zisku
prvých dvoch bodov v sezóne rozhodol Jaša.
Vo 4. kola sa v Skalici predstavil vlaňajší
účastník najvyššej súťaže Žilina. Góly začali
padať od druhej tretiny. Na jej začiatku sa naj-

prv presadil domáci Šmída a na konci hostia
vyrovnali. V tretej tretine za domácich zvyšoval Trenčan, ale Žilinčania opäť vyrovnali
a v predĺžení rozhodli o bode naviac pre seba.
Našim hokejistom sa nedarilo ani v ďalšom
zápase, tentoraz na ľade Dubnice. Na konci
druhej tretiny to bolo síce vyrovnané, ale napokon ostali body doma. Hostia viedli v 25.
minúte 2:0, ale góly Horvátha a Janíka skóre
vyrovnali. V záverečnej tretine pridali Dubničania tri presné zásahy a vyhrali 5:2.

Veľmajstri v Skalici

Pred koncom augusta sa Skalica na niekoľko
dní stala doslova hlavným mestom šachu.
Do Skalice prišlo takmer sto hráčov z ôsmich krajín. Bolo medzi nimi 7 veľmajstrov, 4 medzinárodných majstrov a 6 FIDE
majstrov. Uskutočnil sa medzinárodný
FIDE Chess open Skalica.
Podľa slov hlavného organizátora podujatia,
predsedu Šachového oddielu Skalica Milana
Romana, to bol najsilnejší open turnaj na
Slovensku za posledných 20 rokov. Hrať na
turnaji mohli všetci registrovaní hráči, ktorí

si v ňom mohli prípadným úspechom zvýšiť svoj šachový rating. Prihlásili sa aj hráči
z domáceho Šachového klubu Skalica, ale aj
z Gbelov, Kopčian či Senice.
Hlavný turnaj i turnaj o pohár firmy Schaeffler vyhrali Rusi. Skalicu si určite veľmi dobre
zapamätá Mikhail Demidov, ktorý si v Skalici
uhral tretiu veľmajstrovskú normu a priamo
na mieste mu bol odovzdaný certifikát o získaní titulu veľmajstra. Na druhom mieste
skončil český medzinárodný majster Jakub
Pulpán, tretí bol najmladší slovenský veľmajster Jerguš Pecháč a štvrtú priečku obsadil
slovenský reprezentant Samir Sahidi. Vyhlásený bol aj najlepší skalický šachista – stal sa
ním Peter Kapusta.
Sto šachistov nesedelo celé dni pred 64 poľami, ale mali pripravený sprievodný program.
Ako doplnil Milan Roman bolo to veľmi zaujímavé podujatie plné stretnutí, nadväzovania priateľstiev, účastníci absolvovali výlety
na Baťovom kanále, návštevu miestneho vi-

Majstri začali novú sezónu
Po odloženom zápase 1. kola, ktorí skalickí
hokejbalisti mali odohrať proti Považskej
Bystrici, sa prvýkrát v novej sezóne predstavili v sobotu 14. septembra v Pruskom.
A bola to jednoznačná záležitosť hostí. V prvej tretine sa dvakrát presadil Martinusík,
v prostrednej pridal tretí gól Vadík a v záverečnej Martinusík najprv skompletizoval svoj
hetrik a na konečných 5:0 uzavrel Krýdl.
V sobotu 21. septembra bolo, okrem Skalických dní, rušno aj na hokejbalovom štadióne. Skaličania hostili bratislavský LG. Kto si
chcel užiť gólostroj, stačilo mu prísť na zápas
pred treťou tretinou. Kým v prvej padli dva
góly a skončila 1:1, za domácich skóroval
Vadík, druhá priniesla iba jeden presný zásah Daniela, čo znamenalo vedenie 2:1. Ale
na to, čo sa dialo v tretej časti duelu, budú

chcieť Skaličania určite rýchlo zabudnúť.
Padlo až sedem gólov, ale, žiaľ, až päť do domácej bránky. Hostia najprv vyrovnali na 2:2,
ale Martinusík zvýšil. Netrvalo dlho a bolo
opäť vyrovnané, ale domáci dokázali opäť ísť
do vedenia Vadíkom. To však bolo zo strany
Skaličanov všetko. Bratislavčania vyrovnali,
pridali gól na 5:4 a do prázdnej bránky uzavreli na konečných 4:6. Zápas bol s kvalitným súperom vyrovnaný, ale smolný. Záver
domácim absolútne nevyšiel.
V poslednú septembrovú sobotu Skaličania
cestovali do Bratislavy, kde sa im podarilo
získať tri body s Jokeritom po výhre 3:2. Na
druhý deň doma odohrali odložený zápas
prvého kola s Považskou Bystricou. Uspeli
aj tentoraz a po výhre 5:3 sa dostali na čelo
extraligovej tabuľky.

nárstva, prehliadku pamiatok. Analýzy partií
a debaty častokrát prebiehali dlho do noci.
Nečakane veľký bol aj záujem verejnosti a je
pravdepodobné, že podobné podujatie sa
v našom meste uskutoční aj o rok.

Capri-Sun cup 2019
Šport a zábava v jednom. Asi tak by sa
dal charakterizovať projekt Capri-Sun
cup, ktorý po dvoch ročníkoch u susedov za riekou Moravou vďaka trénerovi Jarovi Crlíkovi zavítal aj do Skalice.
V poslednú augustovú sobotu sa v Hant
aréne uskutočnil turnaj štvrtákov, ktorého účastníkmi okrem dvoch domácich tímov bielych a zelených, boli aj
Capri-Sun team, IHC Devils Zlín a HC
Zubr Přerov. Po celodennom kolotoči zápasov systémom každý s každým
boli vyhlásené výsledky, ale ako hovoril moderátor podujatia, nie je dôležité,
kto zvíťazí, ale dôležitá je radosť z hry,
radosť z pohybu. Ale predsa len pripomeňme, že prvý skončil Capri-Sun
team, druhé miesto obsadil Zlín a tretí
bol Přerov. Naše dva tímy na predsa len
kvalitnejšiu moravskú základňu nestačili, ale s rovesníkmi medailových tímov bojovali statočne.
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Krátke správy

Živo v Štíbore

Musica Sacra Skalica 2019
Jediným podujatím 14. ročníka medzinárodného festivalu
chrámovej hudby Musica Sacra Skalica bol koncert poľského organistu a organizátora mnohých hudobných podujatí
Przemyslawa Kapitulu. V jeho podaní si slušne zaplnené auditórium vypočulo diela Bacha, Chopina, Morettiho a tiež
poľských a talianskych skladateľov. Tento koncert bol venovaný pamiatke tragicky zosnulého talentovaného mladého
skalického organistu Timoteja Kyselicu.

Výstava kráľovských vín
V prvý septembrový deň sa v Dome kultúry uskutočnil po
tretíkrát Festival kráľovských vín. Spoločne ho zorganizovali Vinohradnícky spolek a občianske združenie Vínna cesta
Záhorie. Pripravených bolo 150 vzoriek vín, ktoré súťažili
o titul kráľovský a rubín a kráľovská frankovka. Ľuboš Horák získal najvyššie ocenenie za rubín a firma Vysoké pole
vyrobila najlepšiu frankovku. Organizátori boli spokojní
s kvalitou vzoriek, ale už menej s účasťou. Pripravili aj sprievodný kultúrny program, ale pravdepodobne budú musieť
do budúcnosti prehodnotiť najmä termín a možno aj program podujatia.

Začiatok školského roka
V prvý školský deň, 2. septembra, sa primátorka Anna Mierna zúčastnila otvárania nového školského roku vo viacerých
školských zariadeniach. Najprv to bolo na ZŠ Vajanského,
kde sa stretla s pedagógmi. Bola pri otvorení školského roka
na ZŠ Strážnická a tiež na slávnostnom otvorení skalického
gymnázia, kde svoj prvý príhovor v pozícii novej riaditeľky
školy predniesla Katarína Hyžová. A napokon primátorka
navštívila aj pedagógov ZŠ Mallého. Prajeme všetkým pedagógom, žiakom i rodičom, aby bol školský rok 2019/2020 čo
najpohodovejší.

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán
štátnej správy poľovníctva podľa príslušných zákonov, v čase prebiehajúcej danielej ruje odporúča „obmedzenie a zákaz vstupu do časti
poľovného revíru Skalica les v katastrálnom území Skalica od 30. septembra 2019 do 20. novembra 2019 v porastoch 313 až po 325 nazvané pod miestnymi názvami Šumár, Fráterka a v porastoch 276 až po
290 nazývané pod miestnymi názvami Lopata, Blahavy, Kríž, Čupy.“
Toto odporúčanie je predovšetkým z dôvodu bezpečnosti, pretože čas
prebiehajúcej danielej ruje je zároveň obdobím odlovu zveri a prípadný pohyb osôb v spomínaných miestach mimoriadne zvyšuje riziko
poranenia strelnou zbraňou.

5. septembra bolo v Štíbore veselo. Rehabilitačné centrum pre sluchovo postihnutých zorganizovalo pre svojich členov športové hry
spojené s opekačkou. Celé popoludnie sa skvelo zabávalo takmer
40 členov organizácie, ktorí ako hosťa privítali viceprimátorku
mesta Veroniku Hanzalíkovú. Tá víťazov športových disciplín prekvapila milou odmenou. Víťazkou športového dňa sa stala pani
Anička Horváthová a za mužov zvíťazil predseda organizácie pán
Ján Nemšovský.
V utorkové popoludnie 24. septembra sa na dvore Mestského centra sociálnych služieb – Štíbora stretli zástupcovia všetkých organizácií, ktoré tu sídlia. Pripravené pre nich bolo spoločenské stretnutie pri príležitosti ukončenia letnej sezóny a akási malá príprava na
nadchádzajúci mesiac úcty k starším. Okrem dobrého občerstvenia
sa o dobrú náladu starali členovia hudobnej skupiny Vyva band.
Prítomných prišli pozdraviť primátorka Anna Mierna i viceprimátorka Veronika Hanzalíková. Primátorka v príhovore pripomenula
historické súvislosti viažuce sa k Štíboru a jeho unikátne nepretržité fungovanie ako sociálnej ustanovizne. Pripomeňme teda, že
to bol Ctibor zo Ctiboríc (aj Stibor zo Stiboríc), ktorý v roku, a tu
sa pramene rôznia, 1414 alebo 1431 založil mestský chudobinec
– špitál (xenodochium). Odvtedy sa tu poskytovala pomoc núdznym a chorým a, samozrejme v novodobej forme, sa táto sociálna
funkcia Štíbora uchovala dodnes.
A ešte pre informáciu – v Mestskom centre sociálnych služieb Skalica Štíbore sídlia a vyvíjajú svoju činnosť Jednota dôchodcov, Klub
dôchodcov, Rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Združenie telesne postihnutej mládeže, Liga proti rakovine a Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska.

Verejná vyhláška
Mesto Skalica, zastúpené primátorkou Ing. Annou Miernou, v zmysle § 4
ods. 3 písm. h) zákona 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje celoplošnú deratizáciu (opatrenie na reguláciu živočíšnych škodcov).
Všetkým povinným subjektom podľa § 52 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vyzýva vykonať deratizáciu v termíne od 1. 10. 2019 do 30. 10. 2019.
Dovoľujeme si upozorniť občanov, majiteľov rodinných domov a bytov, aby
tejto výzve venovali náležitú pozornosť a aktívne doplnili celoplošnú deratizáciu aj v rámci svojho obydlia. Vynechanie plôch totiž výrazne znižuje
efektivitu deratizácie.
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