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Mestské zastupiteľstvo v Skalici schválilo dva volebné
obvody a zmeny v odpadovej politike
Poslanci mestského zastupiteľstva v Skalici
na svojom zasadnutí dňa 19. októbra 2020
odsúhlasili zmenu volebných obvodov a taktiež zmenu v odpadovej politike.
Prvá odhlasovaná zmena bude platiť už
v najbližších komunálnych voľbách 2022,
kde budú poslanci volení v dvoch volebných
obvodoch. Prvý volebný obvod bude zastupovaný deviatimi mandátmi a druhý volebný obvod desiatimi mandátmi poslancov.

„Poslanci mesta rozhodujú o veciach týkajúcich sa celej Skalice a voliči by mali mať možnosť rozhodovať o čo najväčšom počte zastupiteľov. Dva volebné obvody povedú k silnejšiemu mandátu od voličov. Nechceme, aby sa
naďalej stávalo, že kandidáti, ktorí získali vo
voľbách menej hlasov, sa dostali do zastupiteľstva na úkor tých, ktorí majú od verejnosti
väčšiu podporu,‘‘ povedala primátorka mesta
Anna Mierna.

(Pokračovanie na strane 2)

Volebné okrsky a volebné obvody mesta Skalica pre voľby do orgánov
samosprávy 2022-2026
2 VOLEBNÉ OBVODY
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Mesto Skalica schválilo VZN o nakladaní s komunálnym
odpadom (KO) a s drobným stavebným odpadom (DSO), v ktorom
sa upravujú podrobnosti o vývoze komunálneho odpadu.
Od 1. 1. 2021 obciam vzniká povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
Zavedením triedeného zberu kuchynského
odpadu by malo poklesnúť množstvo zmesového odpadu uloženého na skládku odpadov.
Prijatým VZN došlo k nasledovnej úprave:
• rodinné domy – kuchynský a reštauračný
odpad sa môže umiestňovať do 240 l hnedých zberných nádob určených na bioodpad
• bytové domy – do stojísk zberných nádob
budú umiestnené 240 l hnedé zberné nádoby na kuchynský a reštauračný odpad
Interval odvozu:

marec až november 1 x
týždenne
december až február 1 x
za 2 týždne

Ďalej je možnosť zaviezť kuchynský a reštauračný odpad do kompostárne, ktorá sa nachádza za areálom ROD Skalica.
U rodinných domov prišlo k zmene vývozu zmesového komunálneho odpadu z intervalu 1 x týždenne na interval 1 x za 2
týždne
V rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina sa
mení systém vývozu komunálneho odpadu.
Fyzické osoby vlastniace chaty sú povinné
umiestňovať komunálny odpad do príslušných zberných nádob umiestnených na par-

kovisku v Zlatníckej doline, v mieste svojho
trvalého bydliska alebo v zbernom dvore.
Ako správne majú vyvážať odpad občania
z vinohradníckych a záhradkárskych lokalít?
Ing. Ján Špaček, MsÚ Skalica: Vo vinohradníckych lokalitách a záhradkárskych osadách sú pôvodcovia komunálnych odpadov
povinní umiestňovať odpad do vriec PVC
a separovať podľa farieb nádob a vriec a odviezť na vlastné náklady do zbernej nádoby
v mieste trvalého pobytu alebo do zberného
dvora.
Čo Mesto Skalica plánuje do budúcnosti?
Ing. Ján Špaček, MsÚ Skalica: Mesto Skalica
plánuje v nasledujúcich dvoch rokov oplotiť
a zastrešiť stojiská kontajnerov v bytovej zástavbe s cieľom zaviesť vážiaci systém (množstvový zber) v celom meste (cieľom je zvýhodniť občanov, ktorí triedia odpad).
Mgr. Peter Kuba, Spoločnosť Vepos – Skalica
s.r.o: Už v týchto dňoch vyberáme na základe
dostupných informácií z odpadového prostredia najlepšie riešenie na zavedenie označenia zberných nádob. Ide o RFID čipy, ktoré
budú umiestnené na nádobách. My, ako zvozová spoločnosť, ale i Mesto Skalica ako objednávateľ služby, budeme mať presnú informáciu o mieste, čase, druhu nádoby i legálneho výsypu nádoby. Takto chceme označiť
všetky nádoby na zmesový odpad a bioodpad.
Ďalšou fázou bude montáž vážiaceho zariadenia na naše zvozové vozidlá a prepojenie
týchto dvoch technológií. Už budúci rok na
jar by sme chceli spustiť testovaciu prevádzku.
Samotné zavedenie množstvového zberu
motivuje ľudí k zodpovednejšiemu nakladaniu s odpadmi a vyššej miere triedenia. Čím
nižší objem odpadu, klesajú náklady na jeho
zneškodnenie.
Tiež by si vedeli predstaviť budovanie polopodzemných kontajnerov.
A čo neporiadok na stojiskách, ako sa plánuje riešiť tento problém?

Vážení občania,
primátorka mesta Skalica by Vám
rada dala priestor opýtať sa jej akúkoľvek otázku, týkajúcu sa jej práce
pre Vás. Napíšte jej čokoľvek vás zaujíma do komentárov na jej FB stránke
Anna Mierna. Rada Vám všetkým odpovie vo videu, ktoré natočí vždy
v najbližšom týždni.

Ing. Ján Špaček, MsÚ Skalica: Uzatvorením
stojísk do budúcna očakávame nápravu v čistote a poriadku. Dovtedy budú pravidelne
čistené.
Mgr. Peter Kuba, Spoločnosť Vepos – Skalica
s.r.o: Zastávame názor, že na tie najnečistejšie
stojiská je potrebné namontovať fotopasce
a Mestská polícia by mala občanov pokutovať
za porušenie poriadku. Taktiež sme názoru,
že stojiská by mali byť čistené aspoň 2 x mesačne.

Mgr. Peter Kuba, Spoločnosť Vepos –
Skalica s.r.o
Stáva sa, že auto zberá triedený odpad spolu (plast, a papier), načo potom triedime?
Mgr. Peter Kuba, Spoločnosť Vepos – Skalica
s.r.o: V našej spoločnosti dbáme na to, aby sa
zvoz z modrých a žltých nádob robil oddelene. Má to svoje dôvody. Vieme tonáže konkrétnej komodity a rýchlejšie vieme túto komoditu roztriediť na triediacej linke. Čiže, ak
by sme požadovali od našich zamestnancov
spoločný zvoz, išli by sme proti sebe.
Táto situácia ale môže nastať v situácií, keď
obsah nádoby obsahuje okrem komodity,
ktorá má byť v nádobe, prímesi iných. V tom
prípade je pre nás ekonomickejšie tú „znečistenú nádobu“ zobrať. Zber triedeného zberu
(soboty) sa tiež zberajú spoločne modré
a žlté vrece. Tiež je to z dôvodu ekonomického, na linke potom vysypávajú najprv modré
a potom žlté vrece.
Prečo sa opäť navyšuje cena za služby v odpadovom hospodárstve?
Mgr. Peter Kuba, Spoločnosť Vepos – Skalica
s.r.o: Toto sa opakuje každý rok, a každý rok
vysvetľujeme, že ak nám narastajú náklady
(povinnosti od štátu), musíme tieto náklady
premietnuť do ceny služby. Ide hlavne o navyšovanie minimálnej mzdy, rôznych príplatkov, navyšovanie počtov nádob, legislatívne
povinnosti atď.
Viac informácií nájdete na www.skalica.sk
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POĎAKOVANIE
Na úvod by som sa vo svojom mene, aj
v mene svojho tímu, poďakovala všetkým zdravotníkom, vojakom, dobrovoľníkom, mestskej polícii, štátnej polícii,
zamestnancom Mesta Skalica a sponzorom, za ochotu pomôcť pri plošnom testovaní obyvateľov Skalice.
Organizovať udalosť takéhoto rozsahu
sme si vyskúšali po prvýkrát a v pomerne krátkom čase sme museli zrealizovať
množstvo úkonov. Napriek tomu veľmi
oceňujem, že celý proces prebehol bezpečne a v poriadku.
Osobitné poďakovanie patrí Skaličanom
za trpezlivosť a pochopenie v priebehu
celého víkendu. Skaličania, ďakujem!
Anna Mierna, primátorka mesta

Zúčastnení
celoplošného
testovania si
počínali na výbornú
V rámci mesta bolo od začiatku testovania bez problémov spustených všetkých
11 odberových miest. Do akcie s názvom ,,Spoločná zodpovednosť‘‘ bolo
celkovo zapojených 44 zdravotníkov.
Odberné tímy boli na území mesta
kompletné, čo minimalizovalo aj čakacie doby pri testovaní. Víkendového testovania sa v réžii mesta zúčastnilo 8333
ľudí. Počty pozitívne testovaných sa pohybujú na úrovni 108, čo predstavuje
1,3 % zúčastnených. Niekoľko tisíc ľudí
sa nechalo otestovať prostredníctvom
skupinového testovania v réžii väčších
zamestnávateľov. Vlastné testovanie organizovala napríklad Fakultná nemoc-

Mesto Skalica
• informuje občanov, že na webovej
stránke mesta, v sekcii E-GOV sú rozšírené zverejňované informácie o zoznam daňových dlžníkov.
Zoznam je zverejnený v súlade so zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní. Obsahuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktorí k 31. 12. predchádzajúceho roka dlhovali mestu Skalica finančné prostriedky na miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku
za rozvoj. Zoznam dlžníkov obsahuje
meno dlžníka, adresu, súhrnnú výšku

nica s poliklinikou Skalica, či spoločnosť Schaeffler Skalica.
dlhu k 31. 12.a aktuálny stav dlhu evidovaného k 31. 12.
Pozn.: Výška dlhu predstavuje kumulovanú výšku dlhu za viacero období a aktuálna výška dlhu je aktualizovaná na dennej
báze, ale s časovým posunom (spracovanie prijatej platby na ekonomickom oddelení MsÚ).
• informuje podnikateľov pôsobiacich
na území mesta Skalica, že Mesto Skalica chápe ich neľahkú situáciu, ktorá je
spôsobená obmedzením ich podnikateľskej činnosti (z dôvodu niektorých
prijatých opatrení na zamedzenie šíreniu nákazy COVID-19) a ponúka im

Prvý deň testovania prebehol aj za účasti
štátneho tajomníka Ministerstva obrany
Mariána Majera. Na záver testovania
prešla primátorka mesta všetkých 11 odberných miest a v mene všetkých obyvateľov Skalica poďakovala zdravotníkom,
vojakom, dobrovoľníkom, polícii a zamestnancom Mesta Skalica za pomoc
pri testovaní. Poďakovanie patrí i občanom za ich disciplinovanosť a ústretovosť.
,,Na každom odberom mieste bola úžasná atmosféra. Všetkým zúčastneným,
vrátane sponzorov, patrí obrovská vďaka za výborný výkon. Veľmi ma potešilo, že viaceré tímy majú záujem pomáhať aj v druhom kole testovania.
Víkendové testovanie dopadlo na výbornú a Skaličania zanechali skvelý
dojem,‘‘ vyjadrila sa primátorka mesta
Anna Mierna.
možnosť využiť inštitút odstránenia
tvrdosti zákona v prípade vyrubeného
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V zmysle § 82 Zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, „Obec
môže na základe žiadosti poplatníka na
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť
rozhodnutím.“
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Spoločný stavebný úrad pracuje od 2. 11.
2020 v štandardnom režime, pri dodržovaní všetkých obmedzení vydaných vládou
SR. Od 3. 11. 2020 sa konania uskutočňujú
v pôvodne oznámených termínoch, účastníci konaní (max. 6 osôb) sa musia preukázať negatívnym testom na Covid-19.
Ďakujeme za porozumenie a zodpovednosť.
Milí Skaličania,
ak máte doma staré nepotrebné koberce,
plachty, posteľnú bielizeň, uteráky, ošušky,
deky, či plyšové hračky, prosíme, darujte im
druhotné využitie v útulku.
Aktuálne sa už psíkom vystielajú koterce,
aby boli v suchu.
Veci môžete nechať na paletách pred útulkom kedykoľvek, avšak schované v igelitoch
pred dažďom.
Plyšové hračky chýbajú psíkom na hranie.
ĎAKUJEME ZA POMOC A PODPORU,
Útulok Skalica

Oznam o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v zmysle Zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.7
bod b) Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu dňa 12. 11. 2020
(štvrtok) v čase od 8.00 h. do 15.00 h., z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného
vodovodu.
Miesto prerušenia dodávky je ulica L. Svobodu č. 2068, 1227, 1228, 1229 a ulica Pod hájkom č. 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1448, 2072, 2047, 2181, 2091.

Ospravedlnenie:
V článku „Slávnostne bola odhalená pamätná tabuľa“ v Skalickom presse z 9. októbra 2020
sme nesprávne uviedli meno slovenskej herečky a recitátorky Libuše Trutzovej.
Pani Trutzovej i všetkým čitateľom sa ospravedlňujeme.

„BE ACTIVE“
Európsky týždeň športu sa koná v 40 krajinách Európy. Je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity
v celej Európe.
Deti z Materskej školy Skalica – elokovaného pracoviska Pri Potoku, sa zapojili do
projektu BE ACTIVE, ktorého ambíciou je
motivovať deti a verejnosť k pohybovým
aktivitám, s názvom: „Hýb sa, kamarát!“.
Na školskom dvore boli pripravené jednotlivé stanoviská, kde si merali svoju rýchlosť,
obratnosť, vytrvalosť ale aj nebojácnosť. Vyskúšali si hod na cieľ, skákanie vo vreci, slalomový beh, chôdzu na chodúľoch, výstup na rebrík, lezenie v tuneli, futbal a iné. Cieľom
bolo vyzdvihnúť, že pohyb zvyšuje nielen našu kondíciu a posilňuje imunitu, ale pozitívne
vplýva aj na duševné zdravie.
Autor textu: Denisa Bederková

Aktuálne informácie týkajúce sa COVID-19 sledujte na www.skalica.sk, vo vysielaní Skalickej mestskej televízie a Záhoráckeho rádia.

Skalickú mestskú televíziu môžete sledovať prostredníctvom
bežnej DVB-T antény,
naladiť si ju môžete na
48 kanáli v pásme UHF
na 690 MHz.

Imatrikulácia prvákov
V piatok 8. októbra 2020 boli prváci ZŠ Vajanského 2, Skalica, prijatí už ako naozajstní žiaci na slávnostnej IMATRIKULÁCII.
Tá bola trochu iná ako obvykle. Stretnutie bolo doobeda na školskom dvore, bez rodičov. Inak ale všetko prebiehalo tak, ako vždy. Po slávnostnom nástupe a privítaní deti odpovedali na otázky pána riaditeľa. Vystúpili so svojimi pripravenými básničkami a pesničkami. Potom
boli deviatačkou Karolínou slávnostne imatrikulovaní priložením veľkej školáckej ceruzky. Od ďalších deviatačiek Ester, Dominiky a Sabíny
dostali prváčikovia knihu a sladký darček. Pani zástupkyňa im odovzdala diplom správneho prváka.
Po prváckej prísahe, v ktorej deti sľúbili, že sa budú dobre učiť a pekne správať sa už stali skutočnými prvákmi.
Autor textu: Alena Ovečková, ZŠ Vajanského
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Deti Sedmokrásky pre starkých

Vytvoriť úsmev na tvári, urobiť radosť
a rozveseliť starkých v Jesénii a v Zariadení pre seniorov v Skalici, sa rozhodli deti
a p. učiteľky z Materskej školy Hurbanova
v Skalici. Po celý rok a najmä v tomto ťažkom období chceme všetci vyjadriť úctu
k starým rodičom a prejaviť vďaku za starostlivosť, pomoc a lásku. Deti uvedomujúc si ťažký život chorých a starých ľudí
o to srdečnejšie vytvorili jesenné pozdravy a veria, že starkých potešia a dodajú im
sily do ďalších dní.
Text a foto: MŠ Hurbanova, Skalica

Technická škola –
Ovocie z balzového
dreva
V prírode slniečko zafarbilo plody stromov. V materskej škole Pri Potoku plody
zafarbili deti. No nie len zafarbili, ale aj
vyrobili. Pri výrobe využili už dobre známe balzové drevo a náradie ako lupienková pílka a brúsny papier. Pri práci treba
dodržiavať bezpečnostné pravidlá a tak si
deti obliekli montérky a nasadili ochranné okuliare. Samostatne si deti zhotovili
maketu jabĺčka, hrušky alebo hrozna. Obkreslili ju na balzové drevo, vyrezali pílkou a opracovali brúsnym papierom.
Takto vyrobené ovocie deti namaľovali
temperovými farbami a teraz už tvorí jesennú výzdobu vo vstupnej chodbe v žltom pavilóniku.
Text: Alžbeta Jirkovská

Október, mesiac úcty k starším
Mesiac október je venovaný úcte
starším. Pri tejto príležitosti si
v Skalici každoročne uctievame jubilantov, ktorí sa dožili krásneho
okrúhleho jubilea.
Dnešná doba je veľmi rýchla a v každodennom zhone často zabúdame
na našich seniorov. Nerobíme to
schválne. Nie je to znakom, že ich
nemáme radi. Len to tak jednoducho je, lebo taká je doba. Rýchla.
Mesiac október je venovaný úcte
k starším. Je to čas, ktorý by nám
mal pripomenúť, že naši seniori sú
tu s nami a môžu nám dať niečo, čo
sa nedá kúpiť, vymeniť, či dokonca
ukradnúť. Je to životná skúsenosť.
V mnohých kultúrach majú práve
starší ľudia výnimočné postavenie
a pozerá sa na nich s obrovskou úctou, rešpektom a uznaním. A pri
prijímaní dôležitých rozhodnutí majú posledné slovo.
Nech posledné dni mesiaca október sú
pre nás aspoň na chvíľu mementom, aby
sme sa na zastavili a spomenuli si na našich starších. Každý z nás má v okolí rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov
alebo len susedku od vedľa, ktorí sú väčšinu roka sami. Viac ako drahé dary je pre
nich kontakt s blízkymi. Chcú cítiť, že sú
pre nás dôležití a mať pocit, že stále môže
tejto spoločnosti niečo dať. A verte, že
môžu.
Preto skúsme aspoň na chvíľu zastaviť
naše rýchle životy a akoukoľvek formou

dajme našim blízkym seniorom najavo, že
sú pre náš dôležití.
Mesto Skalica si každoročne spomína na
seniorov mesta a pre jubilantov pripravuje
prijemné stretnutia. Tento rok je však špecifický a koronakríza nám nedovolila organizovať žiadne podujatie. Aj napriek
tomu sme navštívili 153 našich jubilantov
priamo v ich domácnostiach a potešili
malým darčekom. Aj takýmto malým gestom dávame najavo, že seniori v našom
meste majú nezastupiteľné miesto.
Všetkým oslávencom, ale aj ostatným seniorom, prajeme len to najlepšie, veľa zdravia
a tešíme sa ešte na veľa spoločných chvíľ.

Späť do lavíc!
V rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva pripravili pracovníčky Ministerstva vnútra SR,
štátneho Archívu v Trnave, pracoviska Archív Skalica, vo svojich
priestoroch, v budove františkánskeho kláštora v Skalici, výstavu
archívnych dokumentov s názvom Späť do lavíc, o histórií
školstva na Záhorí. Výstava bola
prístupná verejnosti 25. septembra 2020. Mnohými originálnymi
dokumentmi, fotografiami, plagátmi, brožúrami, zo svojich materiálov priblížili záujemcom spôsob
vzdelávania a výchovy detí a mládeže
v uplynulých storočiach. Návštevníkom
bol, okrem iných exponátov, ponúknutý
k nahliadnutiu album fotografií zachytávajúcich činnosť Gazdinskej školy v Skalici v prvej polovici 20. storočia, vystavené boli kronika a ročné správy skalického gymnázia, tlačivá z ľudovej školy
v Kuklove, viaceré typy vysvedčení z roz-

ličných období, školské tlačivá, originálne dokumenty, učebnice, školské osnovy,
i rozvrh hodín, ako sa tvoril pred tým
než bol generovaný počítačom. Vystavené archívne dokumenty okrem slovenského boli aj v maďarskom a latinskom
jazyku. Návštevníci mali možnosť nahliadnuť a zaspomínať na roky prežité
v škole, i dozvedieť sa zaujímavé informácie o vzdelávaní v minulosti.
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Obhliadnutie sa za rokom 2020 s Turistickou
informačnou kanceláriou (TIK)

Mesto Skalica sa v roku 2020 zúčastnilo
pod záštitou TTSK viacerých významných veľtrhov cestovného ruchu (Brno,
Bratislava, Praha, Viedeň). Prezentácie na
podujatiach, na ktorých sa v minulosti
mesto Skalica pravidelne zúčastňovalo, sa
v dôsledku koronakrízy nekonali (otvorenie sezóny v Lázňach Hodonín, otvorenie
sezóny v Smrdákoch, Letecké dni v Piešťanoch, Prvomájové Malacky, kultúrne
slávnosti mikroregión Šaštínsko...)
Mesto Skalica sa zapojilo do projektu
Tourist Region Skalicko – Hodonínsko,

v spolupráci s hotelom Sv. Ludmila bol
vytvorený pobytový balíček – Kráľovské
mesto, spojením miest Skalica, Holíč,
Šaštín-Stráže a obce Kopčany vytvorila
TIK balíček Po stopách Márie Terézie.
Mimo sezóny nadviazala TIK spoluprácu
s vybranými hotelmi v Skalici a okolí.
Na podporu Smarth riešení v oblasti cestovného ruchu ponúkla TIK návštevníkom mobilnú aplikáciu Geohru. Spolupráca TIK s farmou Hucul Vrádište
umožnožnila turistom jazdu na konskom
povoze po mesta Skalica.

Dyňová paráda
Tradičné tvorivé aktivity sme v MŠ Skalica,
EP Hviezdoslavova realizovali v týždni od 12.
10. 2020 do 16. 10. 2020. Deti si spolu s rodičmi počas víkendu vytvorili rôzne dyňové dielka a priniesli ich v pondelok ráno do materskej školy. Aj keď počasie ukázalo pravú jesennú tvár a dážď prekazil niektoré plánované
týždenné aktivity, dielka detí spríjemňovali
vstup do materskej školy po celý týždeň. Ale
nelenili sme a všetko pekne zrealizovali v triedach. Vytvárali sme postavičky z gaštanov,
riešili gaštankové sudoku i obrazce z nich, tvorili plátené obrúsky technikou obtláčania, riešili jabĺčkové a jesenné kreslené diktáty či maľované čítanie. Zdobené „DYNE“ z papiera hravo
zvládli aj najmladšie Svetlušky. Vo štvrtok nám počasie prialo a tak sme absolvovali Jabĺčkový
beh na školskom dvore, ktorý pre nás každoročne pripravuje klub Liga proti rakovine. Keďže
súčasná situácia nedovolila, aby túto aktivitu opäť organizovali, tak aspoň takto sme im vyjadrili našu podporu a samozrejme deti dostali zdravé jabĺčko z projektu Školské ovocie. V piatok sme absolvovali pátraciu misiu v rúškach okolo materskej školy a po jej absolvovaní nás
v triedach čakalo malé zdravé prekvapenie.
Aspoň takto sa snažíme posilňovať fyzické i duševné zdravie detí predškolského veku a veríme, že na budúci rok si našu dyňovú parádu vychutnáme v plnej paráde, teda spolu s rodičmi
i starými rodičmi na našom školskom dvore a nebude chýbať ani vôňa jesenných opekaných
špekáčikov.

Propagácia sa obohatila o nový propagačný materiál s názvom „Spoznaj to najlepšie zo Skalice“ a tiež sme zabezpečením nových suvenírov. Sezóna 2020
predstavila nové tematické prehliadky,
ktoré sa tešili úspechu. Každá prehliadka
bola spojená s ochutnávkou skalických
špecialít. Ďalšie tematické prehliadky sa
uskutočnia až keď súčasná covid-situácia
umožní.
Spolupráca so spoločnosťou SKAND
rozšírila spôsob informovanosti obyvateľov. Turistickú kanceláriu zatraktívnila
modernizácia a obnova jej výkladu, samozrejmosťou je bezplatné wifi pripojenie priamou v turistickej kancelárii.
Mesto sa zapojilo do projektu Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, ktorého podstatou je výmena propagačných
materiálov vo vybraných turistických
informačných kanceláriách (Viedeň,
Bratislava – letisko, železničná stanica,
Malacky, Stupava, Senec, Pezinok
a Modra).
Všetky pamiatky mesta Skalica sa môžu
pýšiť zrekonštruovanými informačnými
tabuľami.

Letná turistická sezóna
2020
Letná turistická sezóna (LTS) sa otvárala
až 30. 5. 2020 – 4. 7. 2020, naplno so sprievodcami v pamiatkach bola spustená až
po zvoľnení opatrení od 4. 7. 2020 do 30.
8. 2020.
Počas LTS (4. 7. 2020 – 30. 8. 2020) mesto
Skalica ponúkalo 12 pamiatok so sprievodcom, z ktorých 8 pamiatok bolo spoplatnených. V každej pamiatke sa nachádzal vyškolený sprievodca, ktorý návštevníkom poskytoval odborný výklad k danej
pamiatke.
Farský kostol, kostol Milosrdných bratov,
evanjelický kostol a františkánsky kostol
boli sprístupnené zdarma. ostatných 8 pamiatok bolo spoplatnených podľa stanoveného cenníka na rok 2020.
Najnavštevovanejšími pamiatkami celkovo
boli farský kostol sv. Michala a františkánsky kostol, pričom zo spoplatnených pamiatok to boli jezuitský kostol, Rotunda sv. Juraja a veža farského kostola sv. Michala.
Počas letnej turistickej sezóny 2020 (júl
a august) sme zaznamenali 11 013 vstupov
do pamiatok. Z toho 9 070 domácich
a 1 943 zahraničných návštevníkov. Počas
posledného augustového víkendu boli
všetky pamiatky sprístupnené bezplatne,
kde sme zaznamenali zvýšený počet turistov aj domácich návštevníkov.
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60. výročie založenia Strednej zdravotníckej školy v Skalici

Dovŕšenie šesťdesiatky v živote človeka
býva dôvodom chvíľu sa pozastaviť v kolobehu dní, obzrieť sa späť a bilancovať. Ľudia sa zamýšľajú nad svojím, dovtedy prežitým životom, spomenú si na úspechy,
prehry, sklamania...
Šesťdesiate výročie založenia inštitúcie,
ktoré Stredná zdravotnícka škola v Skalici
slávi na jeseň v roku 2020, je tiež dôležitým
medzníkom jej existencie, kedy možno
spomenúť časy minulé a zhodnotiť ich prí-

nos pre súčasnosť. Od čias vzniku školy
štúdium úspešne ukončilo množstvo zdravotných, všeobecných, detských sestier
i sanitárov. Od roku 2001, kedy bol aktivovaný študijný odbor zdravotnícky asistent,
ukončilo v Strednej zdravotníckej škole
v Skalici štúdium takmer 900 absolventov
v tomto odbore. Školský rok 2015/16 bol
výnimočný pre školu tým, že maturovali
prví žiaci v študijnom odbore masér. Vyhláškou o sústave odborov vzdelávania pre

Životné jubileum oslávil PhDr. Jozef Špaček
PhDr. Jozef Špaček, pedagóg, prozaik, literárny kritik pred pád dňami oslávil významné
životné jubileum.
Profesijný život venoval gymnáziu v Skalici, kde vyučoval slovenský jazyk a literatúru. Svojim zanietením vštepil záujem o literatúru mnohým študentom. V školskom roku 1986/1987
gymnázium opustil a jeden rok pôsobil ako riaditeľ Záhorského múzea. Vydal viacero próz,
viazaných na historické alebo súčasné prostredie Skalice. Je spoluautorom a autorom stredoškolských učebníc, známy je
ako vnímavý recenzent a kritik.
Publikuje v slovenských periodikách, prispieva i do vlastivedného časopisu Záhorie. Žije v Skalici, ktorú má rád, kde má vinohrad a svoje silno zapustené korene.
Text a foto: FB Záhorské
múzeum
Jozef Špaček (v strede) pri preberaní ocenenia v súťaži Kniha
Záhoria 2017 v Senici, 2018

Európsky deň jazykov
26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada
Európy v roku 2001 počas európskeho roka jazykov, si ZŠ Vajanského každoročne pripomína prostredníctvom rôznorodých aktivít – súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových
vysielaní či športových podujatí. Tento rok žiaci na hodinách
cudzích jazykov diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose
jazykového vzdelávania, o možnostiach, ktoré sa im výučbou
cudzích jazykov otvárajú. Na hodinách žiaci vytvárali rôzne
projekty, hrali hry a spievali pesničky.
Autor textu: Jarmila Lišková Fulierová

stredné školy prišlo od
školského roku 2019/20
k dlho očakávanej zmene. V stredných zdravotníckych školách SR majú
odvtedy možnosť študovať žiaci v novom štvorročnom dennom i večernom štúdiu, v odbore
praktická sestra. Mnohí
zo žiakov školy si po
úspešnom ukončení štúdia v SZŠ Skalica doplnili svoje vzdelanie a pôsobia v zdravotníctve, ale aj v oblasti podnikania, športu, kultúry a verejného života,
kde svojou prácou prispievajú k rozvoju
spoločnosti v regióne, v širšom okolí, či
v zahraničí.
Spomínanie na časy minulé, na úspechy
žiakov školy má aj iný cieľ – vyzdvihnúť
výnimočnosť a usilovnosť všetkých ľudí,
ktorí sa svojou prácou alebo akýmkoľvek
iným spôsobom pričinili o rozvoj školy.
Tieto riadky sú zároveň poďakovaním
všetkým bývalým a súčasným pedagógom,
nepedagogickým zamestnancom a priateľom školy, ktorí prispeli k jej rozvoju do
dnešnej podoby. V súčasnosti naša „zdravka“ nezaostáva, ani nestagnuje. Prešla viacerými rekonštrukciami a zmenami. Je
novo vybavená didaktickou technikou
a zdravotníckymi pomôckami. Organizujeme množstvo aktivít. Spolupracujeme
s viacerými sociálnymi partnermi a inými
školami. Realizujeme výmenné pobyty žiakov a učiteľov do zahraničia. Nadviazali
sme cezhraničnú spoluprácu. Podporujeme zdravie a zdravotnícku osvetu prostredníctvom rôznych projektov.
Veríme, že všetci žiaci, ktorí školu navštevovali, navštevujú, a aj tí, čo ju budú navštevovať, opustia jej brány s prekrásnymi spomienkami a vďačnosťou za všetko, čo im
dala a vždy sa do nej budú radi vracať.
Autor textu: Mgr. Ľudmila Bábiková,
riaditeľka SZŠ Skalica
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Európsky týždeň mobility v Skalici
Mesto Skalica sa v tomto roku už štvrtýkrát
zapojilo do Európskeho týždňa mobility,
ktorý sa koná každý rok od 16. do 22. septembra a ktorého vyhlasovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia
v Banskej Bystrici. Táto európska iniciatíva
nabáda obce a mestá, aby zaviedli a podporovali trvalo udržateľné dopravné opatrenia
a vyzývali ľudí, aby si vyskúšali alternatívy
k používaniu automobilov.
Výzvou v rámci ETM v roku 2020 bolo:
„Čistejšia doprava pre všetkých!“ V tejto
téme sa odrážali ambiciózne ciele stať sa
uhlíkovo neutrálnym kontinentom do roku
2050. Ďalším cieľom bolo zdôrazniť, že riešenia pre mobilitu s nízkymi alebo nulovými emisiami sa musia čoskoro stať cenovo
dostupné a prístupné pre každého. Pozornosť
bola venovaná tiež ľuďom, ktorí majú fyzické
a mentálne obmedzenia, ako aj mladým ľuďom,
seniorom, ženám, menšinám, ľuďom so špeciálnymi potrebami alebo sociálne znevýhodneným. Je potrebné si uvedomiť, že prístup k verejnej doprave podporuje sociálnu a hospodársku
inklúziu, prístup k voľnočasovým a kultúrnym
aktivitám a poskytuje slobodu pohybu pre všetkých, bez potreby spoliehania sa na vlastníctvo
auta.
Mesto Skalica, vďaka aktivitám ktoré prebehli,
sa prihlásilo do všetkých troch vyhlásených kategórií: Aktívna samospráva, Originálna aktivita
a Efektívne trvalé opatrenie.
V prvej kategórii prebehli podujatia, ktorých sa
zúčastnili všetky MŠ, ZŠ a SOŠS v Skalici.
Okrem nich sa zapojil SKAND, s.r.o. Skalica
a všetci zamestnanci Mesta Skalica. Z dôvodu
pandémie COVID 19 bol počet podujatí aj počet zapojených výrazne nižší, nekonali sa ani
niektoré tradičné podujatia. Uskutočnené podu-

ZŠ Vajanského
jatia boli zamerané na prínosy bezpečnej dopravy, čistejšej dopravy a zodpovednejší prístup
používania verejnej dopravy namiesto osobných
automobilov. Veľkým plusom bolo uzatvorenie
centra Mesta Skalica z dôvodu dojazdu cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“, kde sme sa
všetci mohli presvedčiť, že centrum bez áut je
určite lepšie, krajšie a najmä bezpečnejšie bez
hluku a znečistenia splodinami.
Do druhej kategórie, s názvom originálna aktivita, sme vybrali aktivitu „Oddychová zóna pri
Skalickom potoku“. Myšlienka tohto projektu
vznikla na základe potreby vybudovania oddychovej zóny viac-menej pre obyvateľov mestskej
časti Krivé kúty Skalica, keďže pri realizovanej
výstavbe cca 200 domov chýba obyvateľom
miesto pre oddych, relax a vyžitie detí v rámci
voľného času. Mesto Skalica s OZ AktiviSI podali predbežnú žiadosť o grant nadácie Ekopolis, kde prostriedky spolu s financovaním z Mesta Skalica a OZ AktiviSI mali zastrešiť tzv. štartovací balíček, ktorý zahŕňal kúpu stromov, seme-

Európsky týždeň mobility v MŠ Pri Potoku
Deti z materskej školy Pri Potoku sa aj
tento rok zapojili do Európskeho týždňa
mobility s aktivitami pre túto tému. Európsky týždeň mobility sa koná každoročne, od 16. do 22. septembra, kedy sa väčšina organizácií zapája do daného projektu,
ktorý podporuje alternatívnu formu dopravy: „Dni bez áut“.
Deti sa v týchto dňoch zúčastňovali na
športových aktivitách, ktoré sa konali na
školskom dvore: jazdili na kolobežkách,
odrážadlách, dbali na bezpečnosť pri jazde, poznávali a upevňovali si názvy dopravných značiek, kreslili na chodník, mali na sebe
všetky bezpečnostné prvky. Na vychádzke pozorovali dopravné situácie, upevňovali si
správny prechod cez vozovku. Svoje poznatky si overili prostredníctvom aktivity pri interaktívnej tabuli „Becepáčik“. Dňa 22. 9. 2020 sa pani učiteľky premenili na príslušníkov
polície, ktorá bezpečne riadila cestnú premávku na školskom dvore. Týždeň mobility priniesol veľa zábavy, dobrodružstva na kolesách, ale aj poučenia o tom, že hýbať sa, je zdravé.
Autor textu: Denisa Bederková

ná bylín a trávnika, materiál na lavičky,
pieskovisko... Úprava terénu sa podarila
a oddychová zóna sa už využíva.
Tretia kategória sa týkala efektívnych trvalých opatrení, medzi ktoré určite môžeme
zaradiť vodozádržné opatrenia, rekonštrukcie ciest a chodníkov v Skalici, realizáciu projektu „Regenerácia vnútrobloku
sídliska na Ul. Mallého, Deň čistenia rín
v Skalici. V blízkej budúcnosti sa plánuje aj
premostenie rieky Morava, preto sa dňa
13. 07. 2020 v Prístave Skalica na Baťovom
kanáli uskutočnil podpis Memoranda pre
peších a cyklistov cez rieku Morava v blízkosti skalického prístavu. Svojím podpisom dokument potvrdili primátorka Skalice Anna Mierna, starosta obce Rohatec
Jarmil Adamec a predseda dobrovolného svazku
obcí – Obce pro Baťův kanál Ladislav Ambrozek.
Na záver chceme poďakovať všetkým tým, ktorí
sa do ETM zapojili a ktorí budú v tejto činnosti
pokračovať aj naďalej. Keď sa ulice nášho mesta
stanú bezpečnejšími a čistejšími pre chôdzu
a cyklistiku, mesto sa stane otvorenejším s oveľa
väčším verejným priestorom dostupným pre
všetkých, vrátane malých detí a ich rodičov, starších občanov, či ľudí so zníženou pohyblivosťou.
Aj my môžeme prispieť k tomu, aby miera znečistenia ovzdušia a miera hluku z dennej dopravy klesla na bezprecedentnú úroveň tým, že radšej ako auto budeme využívať chôdzu, či dopravný prostriedok, ktorý patrí medzi ekologické a naše ovzdušie neznečisťuje.
Autor textu: PaedDr. Dagmar Jůzková

Detská Záhorácka
tenisová tour 2020
V termíne od 11. 07. – 12. 09. 2020 sa
v 3 mestách (Skalica, Moravský Svätý Ján,
Senica) konal detský tenisový turnaj, ktorého víťazom sa stal hráč TK 77 Skalica
Kolja Kabzáni. Tento mladý tenisový talent vyhral po sebe 29 zápasov.
Sériu víťazstiev zakončil vyhratím turnaja
MASTERS a stal sa tak suverénnym víťazom Záhoráckej tenisovej tour 2020 v kategórii Green.
Za spomenutie stojí fakt, že Kolja hrá
okrem tenisu aj hokej, čo potvrdzuje významnosť multisportingu.
Víťazi turnaja
1. miesto Kabzáni Kolja, TK 77 Skalica
2. miesto Holková Terézia, TK Slávia
Bratislava
3. miesto Blaškovičová Mária, TC
Moravský Svätý Ján
Autor textu: Matej Kabzáni
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