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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.

V Skalici prebehlo priateľské stretnutie ministrov životného
prostredia Česka a Slovenska

V sobotu 8. januára sa v Skalici stretli
ministri životného prostredia Slovenska a Česka. Za slovenskú stranu sa
stretnutia zúčastnil minister životného
prostredia Ján Budaj a za českú stranu
novovymenovaná ministerka Anna
Hubáčková, ktorá vyjadrila pozitívny
vzťah k Slovensku a k mestu Skalica.
Sama sa totiž narodila v neďalekom
meste Hodonín.
„Slovensko i město Skalica jsou pro mne
srdeční záležitostí, proto jsem ráda přijala pozvání na neformální setkání s jeho
primátorkou Annou Miernou a mým

přeshraničním kolegou, slovenským ministrem životního prostředí Jánom Budajom.“ ministerka Hubáčková.
Priateľské stretnutie sa týkalo spoločných vízií Baťovho kanálu, plánu obnovy i spracovávaniu škodlivého odpadu.
Dôležitým bodom stretnutia bol plán
Európskej únie na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030
takzvaný ,,Fit for 55“.
„Shodli jsme se na potřebě revitalizačních opatření na řece Moravě, kde máme
oboustranné zájmy v ochraně přírody
Při rozhovoru s panem ministrem jsem

zdůraznila, že během celého roku, a především během doby, kdy bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie,
uvítáme úzkou spolupráci. Pozice Česka
i Slovenska mají řadu styčných bodů, zejména v pohledu na přípravu balíčku Fit
for 55.“ zdôraznila ministerka.
Dôležitosť vo vzájomnej spolupráci
zdôraznil aj minister životného prostredia Ján Budaj: „Pevne verím, že hodnotná
diskusia, ktorú sme viedli v priateľskom
duchu v Skalici prispeje k dobrej vzájomnej spolupráci v nasledujúcich mesiacoch. Čerstvej ministerke životného
prostredia ČR Anne Hubáčkovej prajem
najmä veľa síl a odvahy pri správnom
rozhodovaní sa.“
Výsledkom stretnutia je tiež dohoda na
príprave spoločného memoranda na
spracovávanie škodlivých látok a tiež na
ochranu národných parkov.
„Mesto Skalica má dlhodobo nadštandardné vzťahy so svojimi českými partnermi. Ochrana životného prostredia je téma,
v ktorej má Slovensko a Česko množstvo
vzájomných prienikov. Som preto veľmi
rada, že sa diskusia o budúcnosti nášho
prírodného dedičstva mohla uskutočniť
práve v našom meste.“ povedala primátorka mesta Skalica Anna Mierna.
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Uctili sme si pamiatku Antona Srholca
Siedmeho januára sme si uctili pamiatku skalického rodáka, čestného občana
mesta Skalica a obľúbeného kňaza, ktorý nám zanechal trvalý morálny a humanitárny odkaz. Dôstojný pán Anton
Srholec (12.6.1929, Skalica – 7.1.2016,
Bratislava) inšpiroval farníkov aj širokú
verejnosť svojou šľachetnosťou, neza-

meniteľnou osobnosťou i silou prekonať ťažké životné skúšky cez lásku, dobrotu a odpustenie. Vence na hrob k 6.
výročiu Antóniovho úmrtia položili jeho
blízki spolu so zástupcami mesta, primátorkou mesta Annou Miernou a viceprimátorkou mesta Veronikou Buc. Nikdy
nezabudneme.

Vedeli ste, že?
Trnavský samosprávny kraj udeľuje od roku 2018 slovenskú nobelovku tzv. Cenu
slobody Antona Srholca osobnostiam verejného života za ich mimoriadny prínos
k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu a za prejavy
mimoriadnej občianskej statočnosti. Cena slobody nesie meno Antona Srholca,
ktorý bol celoživotne spojený s Trnavským krajom. Bol rodákom zo Skalice, štúdium absolvoval na gymnáziu v Šaštíne. Za jeho pokus prekročenia rieky Morava strávil niekoľko mesiacov vo vyšetrovacej väzbe v Leopoldove, neskôr nútene
pracoval v uránových baniach. Svojím postojom k životu sa stal symbolom viery
v človeka a boja za náboženské a politické práva a slobody.
Zdroj: TTSK

Na slovíčko
Pýtali sme sa pani primátorky Anny
Miernej na stav realizácie významných
investičných aktivít akými sú výstavba
multifunkčnej športovej haly a dostavba a rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli.
Výstavba multifunkčnej športovej
haly
„Skalica je mestom športu, ktoré však
nemá plnohodnotné zázemie pre halové
športy. Projekt Výstavba multifunkčnej
športovej haly v sebe spája plochu športoviska určenú pre halové športy ako volejbal, basketbal, floorbal, hádzaná, tenis,
nohejbal, futsal, bedminton, a ktorá bude
ponúkať pre návštevníkov v hľadisku
410 miest na sedenie. Dňa 19. 10. 2021
bolo vydané stavebné povolenie na stav-

bu multifunkčnej športovej haly. Mesto
Skalica sa bude uchádzať o finančné prostriedky z európskych fondov. Po získaní
finančných dotácií by mohol byť zámer
realizovaný v roku 2023. Rozpočtový náklad výstavby predstavuje sumu cca 4,9
mil. €.“
Dostavba a rozšírenie prístavu
Skalica na Baťovom kanáli
„Rozšírením prístavu, úpravou a predĺže-

ním prístavných hrán vznikne priestor pre
kotvenie približne 33 plavidiel. V navrhovanom riešení uvažujeme s umiestnením
nových objektov: Bufet a Reštaurácia. Vo
vonkajších priestoroch budú miesta na sedenie o celkovej kapacite 84 návštevníkov.
V areáli bude vybudovaný nový sociálny objekt s WC, sprchami a kuchynkou
a bude umiestnený v nadväznosti na plochy pre karavany a parkovisko. V súčasnosti je spracovaná dokumentácia pre
územné konanie. Územné rozhodnutie na
stavbu je vydané, spracováva sa projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
a realizáciu. Po získaní finančných prostriedkov z európskych fondov by mohol byť
zámer realizovaný v roku 2023. Celkový
predpokladaný náklad je cca 1,2 mil. eur.“

Čo pripravuje TTSK
v Skalici?
Trnavský samosprávny kraj pripravuje v Skalici 2 veľké investície
– Rekonštrukciu a nadstavbu Zeleného domu v Skalici a Rekonštrukciu a prístavbu telocvične Strednej
zdravotníckej školy v Skalici. Obe
investície sú zatiaľ v procese prípravy projektovej dokumentácie.
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Oznamy
Od marca parkovanie na chodníku už nebude pre
autá možné
Od 1.marca 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č.
8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Na základe ustanovenia § 52 ods. 2 citovaného
zákona parkovanie na chodníku už nebude pre autá možné
a to ani v prípade, že pri parkovaní bude ponechaný
chodcom voľný priestor jeden a pol metra. Platí to nielen
pre centrum mesta, ale aj pre sídliská. Podľa schválenej novely
je totiž chodník určený výhradne pre chodcov, cyklistov
a kolobežky. Parkovanie na chodníku bude prípustné len
pre bicykle a motocykle, avšak len v prípade, ak na ňom
zachovajú voľnú šírku jeden a pol metra. Motorové vozidlo
môže zaparkovať na chodníku iba v tom prípade, ak je takéto
miesto vyznačené príslušnou dopravnou značkou.
„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník
používať. To neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre
vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2,
ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je
určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla
alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka

Súťažíme o K Park
Chýba vám v Skalici priestor, kde si môžete zahrať pingpong, streetball, vyskúšať
lezeckú stenu, potrénovať triky na skejtborde alebo kolobežke či precvičiť si svaly na work-out konštrukcii?
Mesto Skalica sa zapojilo do výzvy spoločnosti KAUFLAND, ktorá plánuje
v tomto roku vybudovať nové športovo-oddychové areály
K Park. Jeden môže získať aj Skalica. Potrebujeme sa však
umiestniť na prvých 7 priečkach hlasovania. Hlasovanie prebieha od 6. 1. 2022 do 16. 2. 2022. Hlasovať sa dá každý deň
na webe : https://www.kauflandpark.sk/.
Veríme, že spojíme sily pre dobrú vec.

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica

chodníka najmenej 1,5 m. Okrem zóny s dopravným
obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia
a zóny s plateným alebo regulovaným státím,“ uvádza sa
v novelizovanom paragrafe 52.
Mestská polícia Skalica

Slovensko zálohuje
Od januára 2022 sa na Slovensku spustil zálohový systém na
nápojové obaly – plastové fľaše a plechovky. Pamätajme –
nekrčíme, nezahadzujeme, ale zálohujeme. Prinášame vám
fakty, ktoré by ste o zálohovom systéme mali vedieť.
Fakty o zálohovom systéme
• spustil sa od 1. januára 2022,
• zálohujú sa všetky plastové a kovové nápojové obaly od
0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom
mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu,
• zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných
šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“,
• výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky,
a to 15 eurocentov,
• spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov,
bude uvedený na cenovke alebo výveske oddelene,
• záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových
obalov na odberné miesto, výška zálohu teda nemá vplyv
na cenu nápojov,
• obaly sa vracajú do odberného automatu – zálohomatu
vo väčšom obchode, alebo v prípade menších potravín pri
pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener,
• zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom
a čitateľným čiarovým kódom,
• do zálohového systému je zaregistrovaných viac ako 2000
odberných miest, z čoho viac ako tisíc malých predajní po
celom Slovensku, ktoré budú odoberať obaly dobrovoľne,
• prechodné obdobie, kedy sa zákazník môže na pulte
obchodov stretnúť aj so starými nezálohovanými
plastovými fľašami a plechovkami, potrvá maximálne do
30. júna 2022,
• nezálohované obaly – bez symbolu Z-Zálohované nenoste
naspäť do obchodu, vyhadzujte ich do žltej nádoby na
triedený zber tak ako doteraz.
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Dôležité momenty mesta Skalica v roku 2021
Január
* Prvým občanom mesta sa stal Sebastián Štefek * Začiatky skríningových testovaní na Covid-19. * Navždy nás opustil PaedDr. Alexander Tóth – poslanec
MsZ, držiteľa Ceny primátorky mesta
Skalica za rok 2019. * Pripomenuli sme
si 5. výročie úmrtia kňaza Antona Srholca.
Február
* Začiatok sčítania obyvateľov, domov
a bytov 2021.
Marec
* Celoeurópska spomienková udalosť na
obete pandémie covidu na Námestí slobody v Skalici. * Zriadenie veľkokapacitného očkovacieho centra v telocvični
SZŠ Skalica.
Apríl
* Výsadba vlastného mestského vinohradu s rozlohou takmer 22 hektárov
/mesto Skalica a spoločnosť SMM,
s. r. o./, ktorý je slovenským i európskym
unikátom. * Zriadenie telefonickej linky
mesta Skalica na pomoc občanom pri
registrácii na očkovanie 0800 300 013.
* Upratovanie mesta ku Dňu Zeme
za účasti štátneho tajomníka životného
prostredia Juraja Smatanu. * Pietny akt
k 76. výročiu oslobodenia mesta Skalica.
* Usporiadanie Majstrovstiev SR a ČR
v behu na 10 000 m.
Máj
* Otvorenie plavebnej sezóny na Baťovom kanáli v Skalici. * Deň otvorených

búd na Vínnej ceste Záhorie.
Jún
* Humanitárna pomoc pre partnerské
mesto Hodonín. * Slávnostné otvorenie
nového onkologického pavilónu a detskej ambulancie v skalickej nemocnici.
* Navždy nás nečakane opustil Ing. František Kadlečík, poslanec MsZ v Skalici.
* Majstrovstvá Slovenska v plážovom
volejbale odštartovali v Skalici. Medzi
súťažiacimi bola aj Skaličanka Barbora Tokošová, ktorá sa stala Majsterkou
Slovenska 2021 v plážovom volejbale. *
Uskutočnil sa medzinárodný hudobný
festival Divergencie s otváracím koncertom Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru. * Pripomenuli sme si narodenie Antona Srholca.
* Prijatie matiek so slávnostným zápisom, ktoré pracujú v zdravotníctve.
Júl
* Sprevádzkovanie Kamennej búdy.
* Prvé podujatia festivalu Artleto 2021.
* Oslavy 140. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Skalici.
* Vznik nového občianskeho združenia
OZ Chatári-Skalické hory, vytvoreného
na komunikáciu medzi mestom a chatármi v rekreačnej oblasti Zlatnícka
dolina. * Charitatívne športové podujatie Beh pre zdravie, suma 2246 € bola
venovaná onkologickému oddeleniu nemocnice. * Vydanie knihy Pavla Dinku
Príbehy Skalického rubína a Skalického
trdelníka. * Festival ľudových umelec-

kých remesiel na námestí. * Koncert
kapely Kandráčovci vo Františkánskej
záhrade. * Prijatie zdravotníkov.
August
* Počas letnej turistickej sezóny 2021
navštívilo Skalicu asi 14 000 turistov,
z toho 893 zahraničných. Najúspešnejšou novinkou sa stala prehliadka
na konskom povoze ,,Kráľovský okruh
po Skalici“. * Odštartoval XVI. ročník
Medzinárodného festivalu sakrálnej
a organovej hudby Musica Sacra Skalica.
* Do Skalice za kultúrou – Artleto 2021,
multižánrové kultúrne podujatia organizované s finančnou podporou TTSK.
* Piata kráľovská výstava vín. * Pripomenuli sme si 77. výročie SNP i obete
Rómskeho holokastu. * Prijatie študentov Strednej zdravotníckej školy v Skalici. * Stretnutie s jubilantmi rokov 2020
a 2021 na Štíbore. * Stretnutie hráčov
európskej špičky v šachu na Skalickom
šachovom festivale 2021. * Koncerty
zoskupenia Legendy a Richarda Müllera
v Skalici. * Odoslanie materiálnej pomoci v podobe 12 kamiónov dreva pre ZŠ
U Červených domkú v Hodoníne, ktorá
bola zničená tornádom. Pomoc zaslaná
od mesta Skalica, LESOV Slovenskej republiky, Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Trnavského samosprávneho kraja.
Pokračovanie článku v budúcom
vydaní mesačníka.

V skalickej nemocnici sa v roku 2021 narodilo takmer 800 detí
Rok 2021 bol čo do pôrodnosti pre Fakultnú nemocnicu AGEL Skalica jedným z najúspešnejších. Pri 782 pôrodoch sa narodilo 788 detí. Od
roku 2013 ide o najvyšší počet
pôrodov v skalickej pôrodnici.
Rekonštruované priestory pôrodných sál s moderným prístrojovým vybavením a nové lekárske posily v tíme gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sú
prísľubom, že aj nadchádzajúci
rok bude v oblasti pôrodnej starostlivosti, ale aj diagnostiky
a liečby ženských ochorení nemenej úspešný. Svedčí o tom aj narastajúci podiel rodičiek so vzdialenejších oblastí Slovenska, ktoré

vyhľadali skalickú pôrodnicu na základe
získaných referencií. Pri 782 pôrodoch
sa v skalickej nemocnici v roku 2021

narodilo 424 chlapcov a 358 dievčat.
Pri jednom pôrode sa narodili najviac
dve deti. Pôrodov, pri ktorých sa narodili dvojičky, bolo šesť. Chlapci
dostali najčastejšie meno Jakub
a dievčatá Viktória. Prvé bábätko
v roku 2022, chlapček Alan, sa narodil 1. januára o 13.46 hod. Vážil
3100 gramov a meral 49 cm. Na
prvé dieťatko zo Skalice sa čakalo až do 5. januára. Alica, prvá
občianka mesta Skalica, prišla
na svet ako prvorodená dcéra
s pôrodnými mierami 3700 gramov a 51 cm.

Alica, prvá občianka mesta Skalica v roku 2022

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Budujeme a opravujeme

Investície v roku 2021
Názov: Územný plán – ZaD
Detail: Bol spracovaný návrh Zmien a doplnkov ÚPN mesta
Skalica, ktorý bude predložený na prerokovanie a schválenie
na zasadnutí MsZ 23.02.2022.
Náklady: 15 000 eur

Názov: Oplotenia kontajnerov
Detail: Boli zrealizované 3 ks oplotení
kontajnerov – zastrešených s prípravou na
uzamykanie – 1 ks na
ulici Pod hájkom, 2 ks
na ulici Dr. Clementisa.
Náklady: 44 784 eur
Názov: Vnútroblok Mallého – ihrisko
Detail: V rámci revitalizácie vnútrobloku na
ulici Mallého bolo realizované nové detské
ihrisko a ďalšie plochy
pre športové aktivity
detí.
Náklady: 20 993 eur
Názov: Parkovisko Mallého – Jurkoviča /pri Lidli/ –
prístupová cesta
Detail: Bola realizovaná rekonštrukcia povrchu prepojovacej
komunikácie Školská –
Jurkoviča – prístupová
komunikácia parkoviska vo vnútrobloku
Mallého (pri Lidli).
Náklady: 27 007,28 eur

Názov: Rekonštrukcie poľných /vinohradníckych/ ciest
Detail: Rekonštrukcie povrchov ciest vo vinohradníckych
lokalitách, najmä Vysoké pole, Lištiny – smer
Vrádište a v ďalších vinohradníckych lokalitách.
Náklady: 20 071 eur

Názov: Chodníky Obrancov mieru – SNP – rekonštrukcia
Detail: Bola realizovaná rekonštrukcia povrchov chodníkov
na uliciach SNP a Obrancov mieru. V rámci sídliska SNP bolo vybudovaných 7 ks nových
parkovacích miest.
Náklady: 75 527 eur

Názov: Rekonštrukcia cesty – Clementisa (od ul. Mallého
po ul. Športová)
Detail: Bola realizovaná
rekonštrukcia povrchu
dôležitej miestnej komunikácie na ulici Dr.
Clementisa – od ulice
Športová po ulicu Mallého.
Náklady: 165 585 eur
Názov: Rekonštrukcia cesty – Psíky – spevnenie a rozšírenie krajnice
Detail: Bola realizovaná
stavebná úprava cesty /
spevnenie krajnice/ –
smer Psíky v úseku od
Hájka po penzión.
Náklady: 19 882 eur

Názov: Chodník Kaufland – Jazerné pole
Detail: Bol predĺžený chodník a cyklochodník za obchodným centrom Kaufland
po novú križovatku
v smere Jazerné pole.
Náklady: 32 536 eur

Názov: Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti Skalica – Hodonín /oprava fasády, časti strechy a nákup infopanelov/
Detail: V rámci projektu Zachovanie kultúrneho dedičstva
prihraničnej oblasti Skalica – Hodonín bol realizovaný nákup infopanelov pre expozíciu. Stavebné práce na oprave
budovy Expozície kníhtlače – oprava fasády, časti strechy
a vnútorných omietok, budú dokončené v r. 2022.
Náklady: 9 100 eur
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Školy a CVČ

Rok 2021 v CVČ
Pri hodnotení činnosti za rok 2021 nás
napadá slávny Archimedov výrok: „Dajte mi pevný bod a pohnem zemeguľou“.
Mohli by sme ho parafrázovať: „Máme
vírus Covid-19, ktorý pohol zemeguľou“. Žiaľ, je to tak, mikroskopický vírus
zmenil takmer všetko, čo sa dalo. Museli
sme sa mu podriadiť, museli sme upraviť
svoje životy, už druhý rok. A, samozrejme, týkalo sa to aj nášho centra voľného
času. Mali sme naplánovaných podstatne viac aktivít, ako sme napokon mohli
uskutočniť. Ale zbytočné je vypočítavať
to, čo sme chceli. Poďme k tomu, čo sa
nám podarilo. Pokračovali sme v skvalitňovaní a zútulňovaní interiérov centra, k čomu nám dopomohli finančné
prostriedky získané z občianskeho združenia Kvarteto.
Podobne ako v roku 2020, aj vlani bola
väčšina mesiacov, počas ktorých nemohla fungovať krúžková činnosť. Spustená bola počas jesene, ale fungovala iba
krátky čas. Protipandemické opatrenia
boli, žiaľ, veľmi prísne. Vzhľadom na
nemožnosť osobného kontaktu sme pre
deti prostredníctvom Facebooku pripravili niekoľko súťaží a kvízov.
Vyhlásili sme druhý ročník súťaže Farby
jesene pre školské i predškolské zariadenia okresu Skalica. Tentoraz bola súťaž,
okrem výtvarnej, rozšírená o témy lite-

rárne i fotografické. Výsledkom
výzvy bolo 225 výtvarných, 65
fotografických a 12 literárnych
prác z vyše dvadsiatich školských
a predškolských zariadení okresu, Zeleného domu a dokonca aj
z okresu Žarnovica.
Bez pripomienok bol schválený
strategický dokument Koncepcia
rozvoja športu v meste Skalica na
roky 2021-2027, ktorý bol pripravený
v CVČ. Zároveň sa začalo pracovať na
skvalitnení informovanosti o športovom
dianí v našom meste.
Za dodržania všetkých potrebných opatrení sme pripravili štyri turnusy letných
mestských táborov, ktorých sa zúčastnilo takmer 100 detí. Pripravený bol bohatý program – aktivity v centre a v meste,
výlety za poznaním a zábavou a počas
štvrtého turnusu sa natočil táborový
film.
Občianske združenie Karate DOJO
Skalica, pracujúce pod Centrom voľného času Skalica, bolo úspešné a získalo
finančné prostriedky z grantu Ministerstva obrany SR na projekt s názvom
„Branný deň pre deti a mládež v Skalici“.
Kompletne bol pripravený scenár a nakúpené športové potreby, ale vzhľadom na
Coivd-19 situáciu bolo podujatie presunuté na rok 2022.
16. októbra sa v športovom areáli
v Kátove uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti 30.
výročia založenia Baseball club
Outmen Skalica. Na jeho príprave
sme sa podieľali a zároveň dohodli spoluprácu i vznik záujmového
krúžku baseballu v CVČ.
Z projektu spoločnosti Tesco „Vy
rozhodujete, my pomáhame“ sa
nám podarilo uspieť so spoloč-

ným projektom so Zeleným domom
Skalica „Návrat k tradíciám – tkanie“.
Zo získaných finančných projektov sme
kúpili tkáčsky stav a otvárame krúžok
tkania.
Od 16. do 22. septembra sa konal už
dvadsiaty ročník celoeurópskeho projektu Európsky týždeň mobility, pričom
mesto Skalica sa zapojilo piatykrát. Koordinátorom projektu v Skalici bolo
CVČ. Do realizácie jednotlivých aktivít
opäť zasiahla situácia s Covid-19, ale napriek tomu viacero subjektov svoje aktivity realizovali.
Boli sme spoluorganizátormi a podporili sme prvý ročník rybárskeho podujatia Reki team kemp na skalických
rybníkoch. V tomto roku v tejto aktivite
budeme pokračovať.
Na výzvu Centra voľného času Skalica
sa do projektu Bubnovačka 2021 zapojila Materská škola Skalica a niektoré základné a stredné školy.
Pred koncom roka sme vydali nástenný kalendár, ktorého obsah tvorili fotografie detí, ktoré sa zúčastnili letných
táborov CVČ.
Chceli by sme touto cestou poďakovať
všetkým priaznivcom a podporovateľom
za pomoc a podporu v náročnom roku
2021. Želáme všetkým pevné zdravie
a skorý návrat života do normálu.
CVČ Skalica

Do nového roka s ukončenými rekonštrukciami s podporou mesta Skalica
V závere roka 2021 v Strednej odbornej škole strojníckej Skalica úspešne
finišovali s investičnými aktivitami.
Pre zabezpečenie izolácie budovy školy
bola dokončená rekonštrukcia chodníka pri škole na Ul. pplk. Pľjušťa, ktorú
sa aj napriek nepriazni počasia podarilo zvládnuť a v novom roku 2022 si
žiaci vykračovali do školy pevnou nohou a veríme, že aj s pevným zdravím.
Okrem tejto rekonštrukcie sa podarila

aj ďalšia aktivita v školských dielňach,
kde sa uskutočnila oprava strechy nad
prístreškom a momentálne v školských
dielňach už len netrpezlivo očakávajú nové stroje financované z projektu
IROP.
To znamená, že vianočné prázdniny žiakov boli aktívne využité na potrebné rekonštrukcie a vďaka získaným financiám
od zriaďovateľa a ústretovosti mesta Skalica je Stredná odborná škola strojnícka

v Skalici zase o kus modernejšia a bezpečnejšia.
V tomto roku 2022 čakajú školu ďalšie
investičné aktivity – spomínané nové
strojové vybavenie školských dielní
z prostriedkov projektu IROP a intenzívne sa buduje učebňa robotiky z prostriedkov EFRR v rámci programu Interreg SK-CZ.
Eva Lisková,
SOŠS Skalica

,
Skalica - 650 rokov slobodné královské mesto

Prehliadka sa uskutoční v režime OP.

Rezervácia nutná telefonicky alebo mailom v TIK Skalica.
Turistická informačná kancelária mesta Skalica, Námestie slobody (Dom kultúry)
tel.: +421 34 664 5341, mobil: +421 915 723 216, e-mail: tik@mesto.skalica.sk

Program prehliadky na tému 650. výročia:
- návšteva Záhorského múzea
a Štátneho archívu v Trnave - pracovisko archív Skalica
- prehliadka mestských hradieb

Kráľovská prehliadka k 650. výročiu povýšenia Skalice
na slobodné kráľovské mesto sa začne pri soche
Kráľa Ľudovíta I. na Námestí slobody.

Stretnutie účastníkov v TIK Skalica.
Vstup zdarma.

piatok, 18. 2. 2022 o 16:00 h

(1372 – 2022)

Pozývame Vás na prehliadku
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zmesový komunálny odpad

zmesový komunálny odpad + biodpad a
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

bioodpad a biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad

triedený zber - papier, plasty,
tetrapaky, kovové obaly (vrecia)

sklo

konáre

INFORMÁCIE :
» TRIEDENÝ ZBER, OBJEMNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD
môžu občania mesta Skalica odovzdať do zberného dvora VEPOS - SKALICA s.r.o.
» BIOODPAD, BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD - do 240 l hnedých zberných nádob
okrem pravidelného vývozu zberných nádob je možné umiestniť do priestoru kompostárne (areál ROD Skalica)
» ZVOZ KONÁROV
od 21.3.2022 do 24.3.2022 a od 14.11.2022 do 16.11.2022
ZMENY VÝVOZOV : aktuálne informácie nájdete na stránkach www.vepos.sk a www.skalica.sk a tiež na FB profiloch spoločnosti VEPOS - SKALICA a Mesta Skalica
ZBERNÝ DVOR ODPADOV : areál spol. VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybničná 1, PO - PI od 6:30 do 16:00; SO od 8:00 do 12:00 hod.
KOMPOSTÁREŇ SKALICA : areál ROD Skalica (zozadu), PO, UT, PI od 10:00 do 16:00; SO od 8:00 do 16:00 hod.

financuje
triedený zber
v Skalici

nevratné obaly zo skla z
alkoholických a nealkoholických
nápojov, sklenené nádoby, tabuľové
sklo z okien a dverí (väčšie
množstvo patrí na zberný dvor),
sklenené črepy
a pod.
PATRIA SEM:

Nápojové kartóny je potrebné pred ich
vyhodením vypláchnúť a zmenšiť ich
SLOBODNÉ KRÁLOVSKÉ MESTO

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
● Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
● Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
● Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová
farba. Napovie
Vám aj označenie
na obale:mesačník mesta Skalica. Ročník 27. Vydáva mestský úrad Skalica, Námestie slobo– FEBRUÁR
2/2022,
informačný

dy 10, 909 01 Skalica, IČO 00309982. Distribúciu zabezpečuje Slovenská pošta, a.s. bezplatne do všetkých domácností v meste Skalica.
sa pravidlami
triedenia
vašej obce.
Redakčná rada: Mgr. Sára Surová, Adrián Hertl, Bc. Andrea Riaďte
Orbanová,
PhDr.
Martina
Ondrušová, Ing. Renáta Medňanská, Jana Koutná.
● Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
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vyhradzuje
príspevky
skrátiť
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upraviť
alebo
uverejniť.
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