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Vážení spoluobčania, milé Skaličanky, milí Skaličania!

Len nedávno sme sa tešili z rozžiarených
očí našich detí a vnúčat pri rozbaľovaní
darčekov pod vianočným stromčekom
a užívali sme si tichú, rodinnú láskyplnú
atmosféru Vianoc pri štedrovečernom
stole. A len pred pár hodinami čas rýchlo pretiekol do noci, kedy sa naplnil pohár času roku 2020 a my sme – dúfam,
že šťastne a radostne – privítali rok 2021
s vierou, že bude úspešný a dobrý.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale
pre každého z nás znamená aj začiatok
plnenia nových plánov, predsavzatí a určenia si nových cieľov, ktoré by každý
z nás chcel počas nastávajúceho roka
uskutočniť.
Pri pohľade na dni, týždne a mesiace,
ktoré sú pred nami očakávame spoločne
zlom a nádej postupného zlepšovania
celosvetovej nepriaznivej situácie, s ktorou sme zápasili takmer celý uplynulý
rok.
Máme za sebou naozaj náročné obdobie,
ktoré kládlo mimoriadne nároky najmä
na zdravotníkov, ľudí v prvej línii, samosprávu, ale i na nás všetkých. Chcem
sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí
s veľkou dávkou trpezlivosti, zodpovednosti, profesionality a s ľudským prístupom pomáhali a pomáhajú zvládať toto
ťažké a zložité obdobie. Aj vašou zásluhou sa nám podarilo zabezpečiť plynulý
priebeh akcie „Spoločná zodpovednosť“
v našom meste.
Všetkým Vám chcem poďakovať za
dôveru, ktorú vkladáte do celého kolektívu mestského úradu a ľudí, ktorí sú
tu pre Vás. Na dobré riadenie mesta je
nevyhnutný nielen šikovný kolektív za-

mestnancov mesta, ale aj vnímaví spoluobčania, ktorí môžu svojimi podnetmi
prispieť k riešeniu problémov. Myslím,
že mnohé výsledky, ktoré môžeme prezentovať verejnosti, sú dôkazom toho, že
sme dokázali veci spoločne zorganizovať
a riadiť.
Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme,
napriek vyšším požiadavkám na ľudí,
techniku a infraštruktúru a stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčená, že zveľaďovať Skalicu a zvyšovať úroveň života v našom meste sa nám
spoločným silami darí.
Na radnici nezaháľame a môžem zodpovedne povedať, že sme nič neponechali
na náhodu a všetku prácu, činnosti a aktivity sme mali starostlivo naplánované
a rozložené na celý rok. Boli sme pripravení revitalizovať, rekonštruovať, opravovať, vynovovať a celkovo skrášľovať
mesto, ktoré je nielen naším spoločným
domovom, ale ako významná turistická
destinácia aj obľúbenou lokalitou mnohých domácich a zahraničných návštevníkov. Boli sme pripravení na veľkolepú
letnú sezónu, na tradičné podujatia s tisíckami hostí, jednoducho na všetko, čo
ku Skalici neodmysliteľne patrí.
Tešíme sa, že sa nám aj napriek neočakávaným okolnostiam, podarilo naplniť
mnohé z vytýčených cieľov.
V rámci investičnej výstavby na rok
2020 sme z investícií zaradených do
tohtoročného rozpočtu zrealizovali napríklad: Otvorenie klientského centra
ESO – Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená
štátna správa, oplotenie kontajnerov vo
vnútrobloku Mallého, kde sme zároveň
vynovili chodníky a revitalizovali zeleň,
rekonštrukciu cesty na ulici Pod hájkom
– pri zdravotnom stredisku, čo prinieslo
aj sedem nových parkovacích miest, vybudovanie parkoviska namiesto starého
ihriska na ul. Dr. Clementisa, rekonštrukciu chodníka, vybúranie starých
ihrísk a výsadbu stromov na sídlisku
SNP, opravu komunikácie Predmestie
smerom k útulku, tiež sme opravili poľ-

né cesty vo vinohradníckych lokalitách
a záhradkárskych osadách, zrekonštruovali sme strechu „Židovne“ na Štefánikovej ulici a strechu Mlyna bratov Pilárikových. Zrealizovali sme výmenu okien,
zateplenie a rekonštrukciu strechy na telocvični ZŠ Strážnická. Na tej istej škole
sme zrealizovali i výmenu vzduchotechniky v kuchyni. Deti a mládež sú našou
budúcnosťou, preto sme radi, že sa nám
konečne po desiatkach rokov podarili
všetky tieto rekonštrukcie. Niektoré projekty sú stále v realizácii.
Do nového roka vstupujeme s ďalšími
výzvami. V procese hodnotenia sú predložené žiadosti o dotáciu na projekty Zelená strecha – MŠ Skalica – pracovisko
ul. Dr. Clementisa, CVČ Skalica vzdeláva mládež, Moderné technológie mesta
Skalica, Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta, Vytvorenie kvetinových
lúk s lavičkami na sídlisku Trávniky,
Obnova interiérového vybavenia v CVČ
a Zvýšenie kvality ovzdušia v Skalici.
Veríme, že budeme úspešní. Dúfame, že
zvýšením príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov sa nám podarí skvalitniť život našich seniorov.
Ako mesto zamerané na turizmus sme
aj rok 2020odštartovali vo veľkom štýle.
V januári a vo februári sme sa zúčastnili
viacerých významných veľtrhov cestovného ruchu, a to: REGIONTOUR 2020
v Brne, SLOVAKIATOUR 2020 v Bratislave a HOLIDAY WORLD v Prahe.
Skalica sa predstavila i na prezentácii
cestovného ruchu v Hofburgu vo Viedni. Je skvelé a nesmierne dôležité, že
sme to takpovediac stihli, pretože všetky
nasledujúce podujatia, kde mala Skalica tradičné zastúpenie, sa nekonali.
Nepriaznivá situácia ovplyvnila aj ďalšie prípravné aktivity v oblasti turizmu,
avšak záujem o naše mesto neustal. O to
sa zaslúžila predovšetkým Turistická informačná kancelária so svojou ponukou.
Zaznamenali sme vyše 11 tisíc vstupov
do historických pamiatok. V rámci Artpokračovanie na strane 2
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dokončenie zo strany 1
leta 2020 pripravilo oddelenie kultúry
viaceré tradičné podujatia, ktoré boli
sprístupnené zdarma. Skalické leto 2020
dalo možnosť prezentovať sa skalickým
a regionálnym producentom, výrobcom
a živnostníkom. Na týchto podujatiach
sme privítali viac ako 12 tisíc návštevníkov.
Je zrejmé, že život v našom meste aj napriek neľahkej situácii neustal. Boli ste
to predovšetkým Vy, milí spoluobčania,
ktorí ste boli hnacou silou nášho snaženia. I naďalej budeme počúvať Vaše námety, postrehy či požiadavky pri riešení
problémov mesta a jeho obyvateľov a pri
určovaní priorít a nášho smerovania.
Som veľmi rada, že sa nám postupne darí
napĺňať ciele a predsavzatia, ktoré sme
si spoločne predurčili. Chcem pomôcť
ľuďom preklenúť toto náročné obdobie
a všetko smerovať k zlepšovaniu život-
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ného komfortu občanov našej krásnej
Skalice. Mnohé je však ešte potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to všetko
treba vynaložiť nemálo úsilia, práce, absolvovať veľa rokovaní, pripraviť kvalitné
projekty. Chce to i dobrú vôľu, ochotu,
toleranciu, efektívnu spoluprácu a samozrejme aj finančné prostriedky. Pevne
verím, že sa nám všetko spoločnými silami podarí postupne zrealizovať k spokojnosti občanov i návštevníkov Skalice
s dôrazom na zachovanie tradícií. Verím,
že spojíme úsilie každého z nás, aby naše
srdcia spoločne bili pre naše krásne mesto, pre jeho prospech a ďalší rozkvet.
Dovoľte mi, aby som sa v závere svojho dnešného príhovoru poďakovala
všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a zveľadenie
nášho mesta v uplynulom roku.
Ďakujem všetkým občanom, pracovníkom Mestského úradu, riaditeľom škôl

a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcií na území mesta,
živnostníkom, podnikateľom, zamestnávateľom a organizáciám, ktoré pôsobia
v našom meste a svojou činnosťou ho
dennodenne formujú.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k obohateniu kultúrneho i duchovného života
Skalice.
Dovoľte mi, úprimne Vám zaželať v novom roku pevné zdravie, veľa lásky
v každej jej ľudskej podobe, vzájomnú
úctu a pochopenie.
Želám Vám viac lepších dní ako tých
horších, viac lásky ako nenávisti, viac
hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Prajem Vám nádej na lepší zajtrajšok. Nech Vám nechýba pokoj a spokojnosť v osobnom živote i v kruhu Vašich
najbližších. Nech je rok 2021 rokom splnených prianí a naplnených príležitostí.
Anna Mierna, primátorka mesta

Na decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa odhlasoval
rozpočet na rok 2021
Dňa 14. decembra zasadalo
Mestské zastupiteľstvo. Poslanci na rokovaní schválili
viaceré body programu, pričom medzi najdôležitejšie
patrí bezpochyby schválenie
rozpočtu na rok 2021.
Bilancia príjmov a výdavkov
počíta pre budúci rok s prebytkom vo výške viac ako
398 tisíc EUR, ktoré budú
použité na krytie straty Správy mestského majetku, s.r.o.
V rámci výdavkov sa počíta s dokončením výstavby vnútrobloku na ulici Mallého (dokončenie výstavby detského ihriska),
vybavenie učební na ZŠ Strážnická aj
s oplotením kontajnerových stojísk
pri bytových domoch. Účelom tohto
opatrenia je zamedzenie nekontrolovateľného ukladania odpadov v jednotlivých stojiskách a príprava stojísk na
zavedenie množstvového zberu odpadu
v budúcnosti.
Rokovanie mestského zastupiteľstva
sa týkalo aj zvýšenia dotácie na mzdy
a prevádzku v základných umeleckých
školách, materských školách a škol-

ských zariadeniach na území mesta.
Zvýšenie dotácie je stanovené na základe
zákona a zohľadňuje počet žiakov a študentov využívajúcich služby zariadenia.
Viac ako polovica výnosu podielovej
dane poputuje v roku 2021 na financovanie aktívneho školstva v Skalici.
Skalickí poslanci rokovali a následne aj
odhlasovali Návrh koncepcie regulovania parkovania v meste Skalica, na
základe ktorého chce Mesto Skalica pripraviť nové VZN o parkovaní v meste.
Poslanci zastupiteľstva rokovali aj o projektovom zámere výstavby multifunkč-

nej haly v Skalici. Podporu
pre začatie procesu k jej
výstavbe vyjadrila väčšina prítomných poslancov.
,,V súčasnosti máme stavebné povolenie a čiastkový
projekt zdedený z minulosti,
ktorý upravíme a prispôsobíme dnešným štandardom.
V prípade priaznivej situácie
a schválenia projektu sa plánovaná výstavba haly začne
už v budúcom roku,‘‘ vysvetlila primátorka mesta Anna
Mierna.
Schválená bola aj ambiciózna sedemročná Koncepcia rozvoja mesta Skalica,
ktorá avizuje prípravu projektov na
rozšírenie Baťovho kanála, rekonštrukciu mestskej búdy, revitalizáciu Hájku,
vodozádržné opatrenia na ulici Hviezdoslavova a sídlisku SNP, ale aj zelenou
strechou na MŠ Clementisa. Realizácia
týchto projektov bude závisieť od ich
schválenia na štátnej úrovni a finančnej
situácii mesta. Viaceré projekty majú
cezhraničných charakter, čo podmieňuje
aj záujem partnerskej strany.
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Zavedenie zberu kuchynského odpadu z domácností
Na základe novelizácie zákona o odpadoch vzniká obciam od 1.1.2021 zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu.
Hlavným cieľom triedenia kuchynského
odpadu z domácností je ho eliminovať,
ideálne i úplne odstrániť zo zmesového
komunálneho odpadu a zužitkovať ho
na ďalšie využitie, čím bude mať nižšiu
záťaž na životné prostredie, než ukladanie na skládku. V súčasnej dobe tvorí až
50% zmesového komunálneho odpadu.
Na Slovensku sa ročne vyhodí 100 kg
potravinového odpadu na obyvateľa.

V Skalici u bytových domov pribudne
k farebným kontajnerom v stojiskách
zberných nádob ďalšia 240 l hnedá zberná nádoba na kuchynský odpad.
U rodinných domov sa kuchynský odpad môže umiestňovať do súčasných 240
l zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad tzv. zelený bioodpad.
Interval odvozu:
marec až november: 1x týždenne
december až február: 1x za 2 týždne.
Do zberných nádob na kuchynský odpad patria: zvyšky ovocia a zeleniny
a šupky z ich čistenia, kávové a čajové
zvyšky, vajcia a vaječné škrupiny, starý

Do Skalice prišiel Mikuláš
Najmenších Skaličanov navštívil v nedeľu 6. decembra Mikuláš.
Detičky z Centra pre rodinu s deťmi, Azyloveho domu Cesta a klienti z Detského
domova a Zelený dom Skalica, o.z mali úprimnú radosť
nielen z Mikuláša, ale aj z anjela a dokonca aj z čerta.
Úžasnú atmosféru umocňovali aj dva koníky a koč, na
ktorom priniesla primátorka
mesta pre deti balíčky.
Mikulášovi sa podarilo vyčariť obdarovaným detičkám
úsmev na tvári.

Mesto Skalica a Centrum voľného času Skalica predložili
v rámci grantovej schémy Nadácie Slovenskej sporiteľne
v novembri 2020 dve žiadosti o dotáciu
Zámerom prvej žiadosti o dotáciu, ktorej predkladateľom bolo Mesto Skalica, je
vysadenie kvetnatých lúk a okrasných krov na sídlisku Trávniky spolu s osadením
lavičiek, domčekov pre motýle a tzv. hmyzie hotely. Celkové predpokladané výdavky tohto projektu sú 11.099,98 EUR a žiadaná dotácia 10.000 EUR.
Zámerom druhej predloženej žiadosti o dotáciu, ktorú predložilo Centrum voľného času Mallého 2 Skalica je rozšírenie poskytovaných komplexných služieb
komunitného centra jednotlivcom, rodine, ako aj celej komunite, ktorá z rôznych
dôvodov nemá možnosť na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností, či vlastnú sebarealizáciu podľa aktuálnej potreby a miestnych
problémov obyvateľov. Cieľom je podpora zmysluplného trávenia voľného času,
práca s deťmi a žiakmi, ktorí majú špecifikované problémy učenia a správania, poskytovanie poradenskej a intervenčnej činnosti ich rodičom, zapájanie do pestrej
činnosti ľudí s telesným a mentálnym postihnutím, zameriame sa aj na skupiny
detí, mládeže a dospelých z rodín s nízkym socio-ekonom. statusom a osôb z menej podnetného prostredia.
Celkové predpokladané výdavky projektu sú 7.295, – EUR, pričom spolufinancovanie sa v rámci tohto projektu nepožaduje.

chlieb a pečivo, zvyšky jedál, potraviny
po záruke (bez obalov!) …
Kuchynský odpad má na našu planétu veľký negatívny vplyv – znečisťuje
ovzdušie, pôdu, podzemné vody a pod.
Vyhodený kuchynský odpad nachádzajúci sa v zberných nádobách na zmesový
odpad sa odváža na skládku, kde hnije,
zapácha, pričom sa vytvára najsilnejší
skleníkový plyn – metán, ktorý prispieva
k neželaným klimatickým zmenám.
Zapojením sa do triedenia tohto odpadu
urobíme niečo pre seba ako aj pre našu
planétu.
Autor textu: Ján Špaček, MsÚ

Poďakovanie Redakčnej rady
Skalického pressu
Milí čitatelia,
radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za Vašu priazeň
v roku 2020. Ďakujeme aj všetkým autorom článkov, ktorí nám
pomáhali vytvárať a zlepšovať
jednotlivé čísla a tešíme sa na
pokračovanie našej spolupráce aj
v tomto novom roku 2021.
Redakčná rada

VEPOS – SKALICA s.r.o.
ďakuje všetkým
zákazníkom, obchodným
partnerom, občanom
mesta Skalica
a priateľom spoločnosti
za spoluprácu, priazeň
a dôveru v roku 2020.
Prajeme Vám všetkým
pokojné a radostné
prežitie vianočných
sviatkov a v novom roku
veľa šťastia, zdravia,
spokojnosti, osobných
a pracovných úspechov.
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rozložiteľný kuchynský odpad

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

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 22.3.2021 do 25.3.2021 a od 29.11.2021 do 1.12.2021
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

PATRIA SEM:

Nápojové kartóny je potrebné pred ich
vyhodením vypláchnúť a zmenšiť ich
objem napr. zošliapnutím

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:
Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.
● Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
● Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
● Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

sklo

konáre

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.
Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody:
presnejšie
a kvalitnejšie údaje

šetrenie životného
prostredia

bezpečnosť

skrátenie času
pri vypĺňaní

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa
obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.
V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni
asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým
je 1. január 2021.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje
budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA
Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach,
o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

PRIEBEH SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV V SKALICI
Aktuálne sa v meste Skalica elektronicky zapisujú tisícky dát o domoch a bytoch. Ku dňu 9.12.2020 je sčítaných 78% domov a bytov.
Sčítanie domov a bytov bude ukončené 12. februára 2020. Od 15. februára 2020 bude v meste pre účely sčítania obyvateľov k dispozícii 8
mobilných asistentov. Kontaktné miesto bude zriadené na Mestskom úrade Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú
všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný
alebo tolerovaný pobyt.

WWW.SCITANIE.SK

6

JANUÁR 2021

Krátke správy
Vrecko plné prekvapení
Už tradičnou adventnou aktivitou je Vrecko plné prekvapení
od detí MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova. Každoročne sme navštívili klientov DSS Jesénia Skalica a deti milým pásmom piesní a tancov spestrili čaro prichádzajúcich vianočných sviatkov babičkám a deduškom.
Tento rok sa priamo aktivity z dôvodu pandemických
opatrení zúčastniť nemôžeme,
ale spomínané vrecko sme
naplniť nezabudli. Veríme, že
o rok sa situácia zlepší a budeme môcť túto tradičnú spoluprácu so seniormi zrealizovať
v plnom nasadení. Naplniť
vrecká nám pomohli sympatizanti Materskej školy Skalica
a Rodičovského združenia pri
I. MŠ Hviezdoslavova.

Mikuláš u nás
Celý kraj sťa striebro svieti.
Príď, Mikuláš!, prosia deti.
Chytro sadaj na sane,
v školičke Ťa čakáme.
Každý rok je u nás tradíciou, že medzi deti našej
školy v Skalici na Vajanského ulici, zavíta Mikuláš. Inak
tomu nebolo ani tohto roku. Aj keď v trochu inej atmosfére
ako zvyčajne, náš Mikuláš nenechal ani tento rok deti bez
darčekov. A ako býva dobrým zvykom, zavítal medzi tých
najmenších. Spolu s anjelikom a čertom našich žiačikov
trošku preveril, či sa učia, či poslúchajú a tí to mali možnosť
dokázať peknou básničkou alebo pesničkou.
Všetky deti mali z Mikuláša radosť, sľúbili, že budú stále
poslušné a dobré, a tak sa celé dopoludnie nieslo v znamení
krásneho sviatku.
Ovečková Alena, ZŠ Vajanského

Vianočné trhy
Vianočnou atmosférou to u nás, na ZŠ Vajanského v Skalici, dýchalo už dávno pred Vianocami. Všetci sme sa v tomto
„inom čase“ snažili prispieť k vianočnej nálade. Na našich
tradičných predvianočných trhoch si deti mohli vybrať malú
drobnosť ako darček pre niekoho blízkeho.
Malé darčeky vyrobili pani vychovávateľky
spolu s deťmi. Dúfame,
že priniesli obdarovaným aspoň trochu potešenia a radosti, ktorú
sme my zažívali pri ich
vyrábaní.
Ovečková Alena, ZŠ
Vajanského

Úspech vo výtvarnej súťaži
PRAMIENOK 2020/2021
Celoslovenská súťaž vo výtvarnej
tvorbe detí predškolského veku
bola zameraná na formovanie
pozitívneho a ochranárskeho
vzťahu detí k prírode prelínaním
environmentálneho učenia sa
v interakcii s vlastnou tvorivou
aktivitou detí. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátor Mesto Trstená. V hodnotení prác organizátor uvádza, že do kategórie
materských škôl sa zapojilo 940 detí zo 406 materských škôl.
A práve v najmladšej kategórii detí do 4 rokov víťazstvo
získala Dorotka Stančiaková z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova. Vo svojej práci Veselý Macko jednoduchou detskou kresbou stvárnila svoj vzťah k zvieracej ríši v podobe
farebného usmiateho medvedíka. Téma pohybu medveďov
v blízkosti ľudských príbytkov rezonuje v spoločnosti stále
viac a viac, ale malá autorka vo svojej kresbe stvárnila túto
problematiku v pozitívnom vnímaní. Medveď patrí do nášho
ekosystému a je len na ľuďoch do akej miery budú ohrozovať
jeho prirodzené prostredie a tým pádom ohrozovať samých
seba. Dorotke srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom
súťaže prajeme veľa tvorivých nápadov. Informácie o hodnotení súťaže a prezentácii víťazných prác nájdete na stránke:
https://www.trstena.sk/oznamy/vyhodnotenie-celoslovenskych-sutazi-ekoposter-pramienok-a-voda-pre-zivot-zivot-pre-vodu.html. Súťaž sa realizovala pod záštitou Združenia
miest a obcí Hornej Oravy a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Národny projekt “Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok“ v našej Sedmokráske
Známy grécky filozof Herakleitos raz povedal „Panta
rei – všetko plynie“. Azda
niet príznačnejšej chvíle na
vyslovenie tejto myšlienky
ako práve teraz – na prahu
nového kalendárneho roka.
Vstupujeme doň s vierou, že
bude lepší a krajší ako rok
predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Tieto dni si viac ako
kedykoľvek predtým navzájom prajeme šťastie, spokojnosť,
radosť a pohodu v rodinnom kruhu.
Potešiť niekoho, kto na darček nečaká, bolo výzvou aj pre
naše deti a rodičov MŠ Skalica , EP Hurbanova – Sedmokráska. Vytvorili sme vianočné pozdravy a spolu s deťmi naplnili
krabice od topánok všakovakými dobrotami, ale aj praktickými darčekmi, ktoré priniesli samotní rodičia. Aj p. učiteľky
pripravili vianočné krabice a vložili sme do všetkých srdečné
vianočné pozdravy a vinše a kúsok lásky pre radosť každého
deduška a babičky.
Veríme, že potešíme starkých, ktorí najmä v týchto časoch
potrebujú lásku a pozornosť.
MŠ Skalica EP Hurbanova
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Adventné koncerty
Druhá adventná nedeľa patrila ľudovej
hudbe. Na Mikuláša sa v jezuitskom
kostole divákom predstavila speváčka
Oľga Baričičová s Lukášom Prajkom
a Ludvíkom Čihánkom. Po zmesi nádherných ľudových moravských a záhoráckych piesní nasledovala zmes vianočných piesní a kolied, ktoré umocnili
slávnostnú atmosféru koncertu.
V nedeľu 13. decembra zneli jezuitským
kostolom vianočné piesne v podaní
ženskej speváckej skupiny Kytica, ĽH
Dudíci s hosťom Miroslavom Dudíkom
a sólistkou Paulínou Šolcovou. Čaro
vianočnej atmosféry umocňovali ľudové
koledy, Hallelujah i Tichá noc, ktorú si
s inetrpretmi zaspievalo i publikum.
Vystúpenie Oľgy Baričičovej s Lukášom Prajkom a Ludvíkom Čihánkom.

Po čiastočnom uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu, sa
Mestu Skalica podarilo zabezpečiť adventné koncerty, ktoré už dlhé roky
spríjemňujú predvianočný čas nielen
obyvateľom Skalice, ale aj návštevníkom
mesta.
V prvú adventnú nedeľu, 29. novembra, sa v koncertnej sále františkánskeho kláštora divákom predstavila klavírna virtuózka Elena Letňanová. Jej koncertné umenie poznajú diváci na celom
svete. Je jednou z mála slovenských
umelcov, ktorí koncertovali v newyorskej Carnegie Hall. Teraz si jej umenie
mohli vypočuť aj návštevníci v Skalici. Predstavila sa v dielach J. S. Bacha,
L. van Beethovena, F. Chopina, F. Liszta
a F. Nietzscheho.

Koncert ženskej speváckej skupiny Kytica

Koncert ako poďakovanie dobrovoľníkom
Mesto Skalica zorganizovalo pre ľudí z odberných tímov pri celoplošnom
testovaní koncert Roba Opatovského, Mirky Partlovej a Spjevulí ze Skalice.

Adventný koncert klavírnej virtuózky Eleny
Letňanovej

Poďakovanie Mesta Skalica patrí všetkým ľuďom, ktorí tento rok prispeli
k tomu, že sa zvládla krízu a zodpovedne dodržiavali odporúčania.
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Činnosť a aktivity TJ SOKOL Skalica v roku 2020
Telocvičná jednota SOKOL Skalica mala
v roku 2020 naplánovanú bohatú činnosť.
Hlavným cieľom bolo dostať na športoviská a do telocviční najmä deti a mládež.
Naše plány však zabrzdila corona kríza
a tak od polovice marca boli pre našu telocvičnú činnosť zatvorené všetky školské
telocvične, v ktorých väčšina aktivít prebieha. Hľadali sme náhradné riešenia, aby
predovšetkým oddiel GymFit /gymnastika
detí/, ktorý sa sľubne rozbiehal neprerušil
svoje tréningy. Jediné možné riešenie bolo
presunúť tréningy do športového centra
BARBAR. Neskôr sa pridali s cvičením
i ženy a tak sme doteraz tam a cvičíme
a trénujeme za prísnych hygienických
opatrení Je to náhradné riešenie, pretože

všetky potrebné náradia i náčinia máme
uložené v náraďovni ZŠ Vajanského.
V marci ešte stihli naše cvičenky úspešne reprezentovať na festivale pódiových
skladieb v Trnave, kde získali vo svojej
kategórii zlatú medailu. S touto skladbou
sme plánovali predvedenie i na svetovom
festivale na Kréte. Žiaľ festival sa preložil
kvôli corone až na budúci rok. Stihli sme aj

sústredenie detí v Zlatníckej doline v júli aj
predstaviť sa s činnosťou na festivale Wannadoo v Skalici.
Keďže máme silný turistický oddiel, zorganizovali sme niekoľko turistických výletov
Všetky tieto naše aktivity sme uskutočnili
za pomoci finančnej dotácie mesta Skalica,
ktoré reprezentujeme na všetkých akciách.
Za túto pomoc mestu srdečne ďakujeme.

Rok 2020 v Centre voľného času

Je za nami rok, na ktorý budú chcieť mnohí
z nás zabudnúť. Životy všetkých ľudí a inštitúcií boli nemilosrdne zasiahnuté, väčšina
z toho, čo sme si na tento rok naplánovali, sa
nemohlo uskutočniť. Bolo tomu tak aj v skalickom centre voľného času.
Centrum fungovalo od začiatku roka v bežnom režime až do času, kedy muselo byť
v rámci prvej vlny Covid-19 epidémie pre
verejnosť zatvorené. Našťastie sme v našej
kronike mohli zaznamenať aj pozitívne informácie.
Pri príležitosti otvorenia svojej prvej predajne v Skalici sa spoločnosť Kaufland rozhodla finančne podporiť naše centrum. Počas prvých troch dní od otvorenia predajne
prispel Kaufland z každého nákupu v minimálnej hodnote 20 € sumou 1 € práve pre
CVČ. Celkom sa nazbierala suma vo výške
4.016 €, pričom tieto finančné prostriedky
boli v plnom rozsahu využité na výraznú

revitalizáciu našich priestorov. Kompletne bola obnovená telocvičňa (podhľady,
svietidlá, výmaľba), pribudol nový bojler
a možnosť osprchovania sa pre športovcov,
namontované boli vonkajšie žalúzie na oknách telocvične, položený bol nový gumolit
na chodbách.
Vo februári sme úspešne pripravili a zrealizovali tradičný jarný mestský tábor a tiež
veľký mestský karneval, ktorý sa konal
16. februára v Dome kultúry.
Šťastie sme mali aj v lete, kedy boli epidemiologické a hygienické opatrenia priaznivé
a mohli sme úspešne usporiadať šesť mestských detských letných táborov. Záujem
o ne bol, ako každý rok, mimoriadny a kapacitne boli komplet naplnené. Veríme, že
sme pre deti pripravili zmysluplné a zaujímavé využitie ich prázdninových dní.
Spomenúť musíme aj viacerých našich donorov, ktorí počas celého roka reagovali na
naše výzvy alebo spontánne sa rozhodli nás
obdarovať. Pribudlo nám predovšetkým viacero kusov kvalitného nábytku i počítač.
V septembri sme boli hlavnými koordinátormi, i keď za obmedzených podmienok,
štvrtého Európskeho týždňa mobility. Na
rozdiel od uplynulých rokov museli byť viaceré aktivity upravené alebo i zrušené, ale
i tak sme v rámci možností prispeli k naplneniu hlavnej myšlienky projektu pre rok
2020: Čistejšia doprava pre všetkých.
Pre všetky školy okresu sme vyhlásili výtvarnú súťaž Farby jesene. Zo všetkých prác,
ktoré nám z jednotlivých škôl prišli, sme
pripravili výstavu v Mestskej knižnici Skali-

ca, ktorú si môžete prezrieť aj v januári.
Napriek tomu, že sme mali kompletne pripravený plán práce a aktivít na školský rok
2020/2021, druhá vlna epidémie nám ho
doslova stopla. A, žiaľ, život v centre sa do
konca roka neobnovil. My sme však nezaháľali a začali sme pripravovať ďalšie aktivity, ktoré môžeme rozbehnúť hneď potom,
ako sa epidemiologická situácia zlepší.
Pred koncom roka sme dokončili prípravu
strategického dokumentu Koncepcia rozvoja športu v Skalici do roku 2027. Je to materiál, ktorý zo zákona musí mať každé mesto
a sme radi, že v ňom môžeme zhodnotiť
aktuálnu situáciu a načrtnúť možnosti a zámery, ktoré by v oblasti rozvoja a propagácie
športu v našom meste mohli nastať.
V decembri sme sa ešte pustili do ďalšej
obnovy priestorov, tentoraz spoločenskej
miestnosti a ďalšej časti chodieb. Získali
sme finančné prostriedky z projektu Raiffeisen banky Gesto pre rodičov. Kompletne
sme spomínané priestory vymaľovali a na
chodbách a v jednej kancelárii vymenili
svietidlá. Keď sa teda konečne budú môcť
naše priestory otvoriť, budú krásne vynovené a s radosťou v nich všetkých privítame.
Napokon sme pred koncom roka spracovali aj ďalší dokument – Koncepcia riadenia a rozvoja Centra voľného času Skalica.
Načrtli sme v ňom nové projekty a zámery,
ktoré by sme chceli začať realizovať v roku
2021 a nasledujúcich. To je však už téma,
o ktorej si povieme viac v niektorom z ďalších vydaní Skalického pressu.
D. Jůzková, M. Minďáš, CVČ Skalica
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