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Deň Zeme sme v Skalici oslávili naplno.
Skaličania, ste úžasní!
Každý deň je Dňom Zeme, hoci jeho
slávenie pripadá na 22. apríl. Pripomína
nám ako veľmi naše aktivity ovplyvňujú planétu a prostredie, v ktorom žijeme. Keď začala pandémia, celá Zem na
chvíľu stíchla a boli sme svedkami, ako
sa príroda začala opäť obnovovať, zvieratá začali vychádzať zo svojich teritórií a opäť naplnili svojou prítomnosťou
okolie aj územie ľudí. Príroda si oddýchla a pre nás ľudí sa stala útočiskom.
Uvedomili sme si nielen krehkosť nášho
zdravia, ale aj našej planéty a našu previazanosť s ňou.
Čo sa dá urobiť pre našu ZEM? Túto
otázku sme v Skalici zodpovedali tradičným „Jarným čistením mesta“. Tentoraz
sa však zapojili stovky dobrovoľníkov
počas celého týždňa od 19. 4. – 24. 4.

2021. Bol to týždeň plný odhodlania,
súdržnosti, úprimného záujmu o prírodu a spoločného cieľa – čistejšie a zelenšie prostredie v Skalici. Mesto Skalica vo
svojej réžii poskytlo materiálne vybavenie, ochranné prostriedky a vývoz nazbieraného odpadu. Ale boli ste to práve
Vy, drahí Skaličania, ktorí stojíte za tak
úžasným výsledkom, ktorý pozorujeme
a obdivujeme v týchto dňoch.
Počas týždňa pridali ruku k dielu naše
materské, základné i stredné školy. Oblasti v okolí veľkých firiem ako Schaeffler Skalica, Vepos, Grafobal, Protherm
upratovali samotní zamestnanci. Svoju
pomocnú ruku podalo aj niekoľko menších podnikateľov. Urobili obrovský kus
práce, ktorý pomôže ku krajšiemu prostrediu pre nás a našich blízkych. V so-

botu prišlo veľké vyvrcholenie. Stovky Skaličanov zobrali vrecia, rukavice
a vyzbierali stovky kilogramov odpadu
v meste. Zapojila sa primátorka mesta
Skalica Anna Mierna, štátny tajomník
pokračovanie na strane 2

Prečítate si
Konalo sa ďalšie rokovanie
MsZ
Oznamy
76 rokov od oslobodenia
mesta Skalica
Majstrovstvá SR a ČR
v behu na 10 000 m
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Milé Skaličanky – dámy, mamičky, staré mamy,
druhá májová nedeľa už tradične patrí Vám, všetkým mamám.
Mesiac máj patrí k najkrajším mesiacom v roku, a preto nie
je náhoda, že tento významný deň – Deň matiek, je zaradený
práve do tohto mesiaca. Veď byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Preto mi dovoľte vyjadriť zopár slov.
Mamičky, babičky neskutočne si Vás vážim. Vážim si to, s akou
nehou, starostlivosťou a vrúcnosťou vychovávate svoje ratolesti
– deti, vnúčatá a pravnúčatá. Že ich učíte ako kráčať životom,
ste im príkladom a máte srdce na rozdávanie. Ďakujem, že ich
učíte viere a láske, odovzdávate im kus seba a dokážete deťom nájsť správny smer vtedy, keď vybočia z rozbehnutej
cesty. Dúfam, že každá z Vás dostane od svojej rodiny slová vďaky a vráti sa Vám aspoň omrvinka z toho, čo rozsievate Vy. Pretože Vy, milé Skaličanky, si to zaslúžite. Zaslúžite si počuť akou úžasnou bytosťou ste. V mene Vašich
detí Vám ďakujem za každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby
človek nezablúdil.
V tomto náročnom období, kedy sa už druhým rokom boríme s pandémiou koronavírusu, ste to práve Vy, mamy,
ktoré svoje rodiny spájate a robíte súdržnejšími. Napriek tomu, že už viac ako rok zastávate rolu pedagóga, kuchárky, vychovávateľky, opatrovateľky, nájdete si čas na spoločné rozhovory, a tým aj viac času na spoznávanie radostí
a starostí svojich blízkych. O to viac Vám v tejto dobe chcem poďakovať za Vašu nekonečnú trpezlivosť, starostlivosť
a obetavosť. Želám Vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť. Aby slzy, ktoré sa objavia vo
Vašich očiach, boli len slzami šťastia a radosti. Aby Vás neopúšťalo zdravie a energia, aby ste boli šťastné a milované,
a aby ste s nami boli ešte dlhé roky.
A aj napriek tomu, že sa kvôli súčasným opatreniam nemôžeme stretávať, želám Vám, aby si k tej svojej mame našiel
cestu každý. Pretože MAMA je len jedna!
S úctou
Anna Mierna

Deň Zeme sme v Skalici oslávili naplno. Skaličania, ste úžasní!
ným podnikateľom a dobrovoľníkom,
ktorí sa do Jarného čistenia mesta zapojili,“ uviedla primátorka mesta Anna
Mierna.

dokončenie zo strany 1
ministerstva životného prostredia Juraj
Smatana, poslankyňa Bratislavy Elena
Pätoprstá, viceprimátorka mesta Skalica
Veronika Buc a niektorí poslanci MsZ
Skalica. Nápad ocenili a podporili umelci a známe osobnosti, podľa ktorých sme
inšpiráciou aj pre iné mestá na Slovensku. Podujatie prebiehalo v spolupráci
s projektom #sieko.

,,Spoločnými silami musíme robiť všetko
preto, aby sme svoje okolie chránili pre
seba aj pre budúce generácie. Skalica je
dlhodobo lídrom na Slovensku v separá-

Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu ešte
raz zo srdca ĎAKUJEME. Naše mesto je o niečo krajšie a Skaličania ukázali úprimný záujem o našu prírodu.
Dúfame, že sa nám ju podarí v takejto
kondícii udržať čo najdlhšie. Držme si
v tomto palce. Nemožno zabúdať na jednu vec: „Najväčším nebezpečenstvom
pre našu planétu je presvedčenie, že ju
zachráni niekto iný.“ Robert Swan

cii odpadov a radi by sme v ekologických
aktivitách pokračovali aj naďalej. Týmto
by som veľmi rada chcela poďakovať
všetkým materským, základným a stredným školám, veľkým firmám Grafobal,
Protherm, Schaeffler a Vepos, ale i ostat-
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Oznamy
Komerčná inzercia v Skalickom presse
Mesto Skalica pripravilo možnosť uverejnenia komerčnej inzercie v mestskom mesačníku Skalický press od nasledujúceho čísla v mesiaci jún, pre
ktorú je vyhradená jedna strana mesačníka. Váš inzerát sa tak dostane
do poštových schránok každej domácnosti v meste Skalica a zároveň sa
nestratí medzi ostatnými inzerátmi, keďže mestský mesačník ponúka obmedzený priestor určený na inzerciu. Jeho distribúcia je bezplatná.
Bližšie informácie o Všeobecných obchodných podmienkach a o možnosti objednania inzercie sa dočítate na 8. strane a na webovej stránke
mesta Skalica, v zložke oznamy.
V prípade nejasností sa so svojimi otázkami obráťte
na media@mesto.skalica.sk.

Otvárame detské ihriská
Mesto Skalica v sobotu 1.5.2021 OTVÁRA DETSKÉ IHRISKÁ za dodržania prísnych epidemiologických opatrení, ktoré budú popísané na
ozname vyvesenom pri vstupných dverách na každé detské ihrisko.
Ihriská otvárame v zmysle Vyhlášky 194 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Prírodná rezervácia Veterník
Na území rezervácie Veterník sa nachádzajú posledné zvyšky vegetácie
skalnej stepi s výskytom viacerých chránených a vzácnych druhov rastlín
a živočíchov. Nachádza sa tu napríklad jediná lokalita výskytu druhu európskeho významu ponikleca veľkokvetého v rámci Záhoria.
Ide naozaj o prírodne hodnotné územie v širokom okolí mesta Skalica,
a preto je zaradené do 4. stupňa ochrany prírody, kde nie je povolené zbierať rastliny vrátane ich plodov.
Preto prosíme občanov a návštevníkov mesta, aby dodržovali zákon a nepoškodzovali a ani iným spôsobom neničili jedinečné byliny a dreviny.

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku
Ešte stále sa môžete zapojiť so súťaže o najkrajšiu predzáhradku rodinného domu a o najkrajšiu predzáhradku pred bytovým domom v meste
Skalica. Súťaží sa o krásne ceny v hodnote 130 eur.
Fotografie vašej predzáhradky PRED a PO, vaše meno a adresu môžete
posielať na emailovú adresu media@mesto.skalica.sk v termíne od 1. 5.
do 14. 5. 2021.
Od 17.5. do 31.5.2021 sa bude súťažiť formou online získavania „páči
sa mi to“ na facebookovej stránke mesta s názvom „Mesto Skalica –
oficiálna stránka“. Ocenení budú 3 s najvyšším počtom „páči sa mi to“
z každej kategórie.
Tešíme sa na Vaše krásne botanické kreácie.

Nedeľné omše vo Františkánskej záhrade
Mesto Skalica pripravilo v spolupráci s farnosťou sväté omše
v priestoroch Františkánskej záhrady. Konať sa budú každú nedeľu
o 10:30 hod a prebiehať budú podľa predpokladov do konca mája za
dodržania bezpečnostných opatrení.

Oznámenie
Mestského úradu v Skalici o prevádzke a vstupe
do priestorov MsÚ
Na základe Uznesenia vlády SR č. 203 zo dňa 16. apríla bude
MsÚ v Skalici otvorený v pôvodných úradných hodinách.
Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest
použitím respirátora a po preukázaní sa: negatívnym výsledkom testu
na COVID-19 nie starším ako 7 dní, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní, dokladom o zaočkovaní proti
COVID-19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14
dní alebo s výnimkami uvedenými vo Vyhláške č. 187 ÚVZ SR

Aktuálne oznamy Mesta Skalica

Zahlasujte za náš projekt
Projekt Mesta Skalica s názvom
„HROU BLIŽŠIE K PRÍRODE“ sa
dostal v rámci dotačnej schémy Ahoj
krásne Slovensko do užšieho výberu
projektov, ktoré sú súčasťou verejného hlasovania. Aj vaše hlasy rozhodnú o tom, ktoré projekty budú podpo-

rené sumou 3000,– EUR.
Zahlasujte za náš projekt, v rámci ktorého by chcelo Mesto Skalica zatraktívniť prírodnú oddychovú zónu pri Skalickom potoku osadením
herných prvkov z agátového dreva. Veríme, že aj tento projekt môže
podporiť záujem detí a ich rodičov o aktívny pobyt v prírode.
Verejné hlasovanie bude prebiehať na www.ahojkrasneslovensko.sk
v termíne od 1. 4. do 30. 5. 2021.
Za Váš hlas ďakujeme!
Spôsob a pravidlá hlasovania sú uvedené
na www.ahojkrasneslovensko.sk.

Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022
Dňa 12.05.2021 bude prebiehať zápis do Materskej školy, Dr.
Clementisa 59, Skalica. Zákonný zástupca má možnosť zapísať svoje dieťa:
• Elektronickou formou (od 12. 5. 2021 do 13. 5. 2021)
Prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky Materskej školy, Dr. Clementisa 59, Skalica číslo
E0006563671 (IČO 378 42 129) podľa § 11 zákona č. 305/2013 Z.z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o E-Govermente)
v znení zákona č. 273/2015 Z.z. alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom OBIDVOCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
podľa čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú.v. EÚ L 257, 28. 8. 2014). Na
elektronickom dokumente je potrebné doložiť aj potvrdenie pediatra, ktoré je povinnou položkou žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
• Papierovou formou
Dňa 12.05.2021 od 07:30 do 16:00 v budove MsÚ Skalica vo veľkej
zasadačke.
Organizačné pokyny zápisu papierovou formou pre rodičov
Zápis bude na základe súčasnej situácie prebiehať s dôrazom na
dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení nasledovne:
• Zápis bude organizovaný bez osobnej prítomnosti detí.
• Rodičia budú prichádzať na MsÚ zadným vchodom (od parkoviska) a do veľkej zasadačky budú vstupovať po jednom.
• Každý rodič je povinný mať respirátor bez výdychového ventilu
s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1
• V prípade, že sa vytvorí väčšia skupina rodičov, sú povinní dodržiavať odstup min. 2 metre.
• Rodič prinesie vyplnené Čestné prehlásenie, žiadosť o prijatie
na predprimárne vzdelávanie (potvrdenú pediatrom) a súhlas so
spracovaním osobných údajov.
Tlačivá „Žiadosť o prijatie do MŠ“, „Čestné prehlásenie pre zber
údajov“ a „Súhlas so spracovaním
osobných údajov“ sú dostupné na
pracoviskách, v budove MsÚ Skalica
aj na https://ms.skalica.sk/
Žiadame rodičov, aby pri vstupe do
veľkej zasadačky na zápis detí mali
tieto tlačivá už vyplnené, potvrdené
pediatrom a podpísané OBIDVOMI
RODIČMI, a ak je to možné použili
na vypĺňanie na mieste vlastné pero.
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Dobrovoľní hasiči sú v meste už 140 rokov

Pomoc dobrovoľných hasičov pri záchrane životov a majetku je nenahraditeľná,
či už sú to požiare, povodne, snehové kalamity alebo najnovšie aj pandémia koronavírusu. Dobrovoľný hasičský zbor slúži obyvateľom Skalice už 140 rokov. Pri
príležitosti ich vzácneho výročia, priniesli dňa 21.4.2021 skalickí dobrovoľní hasiči
na úrad symbolickú vlajku. Prijala ich primátorka mesta Skalica spolu s viceprimátorkou.
V nedávnej minulosti podali úžasný výkon pri záplave aj veternej smršti. Pomáhajú tam, kde si sami pomôcť nevieme. Zaslúžia si preto naše veľké spoločenské
uznanie.
„Ako primátorka sa na nich vždy môžem spoľahnúť. Včera som ich preto prijala na
mestskom úrade a poďakovala za ich skvelú prácu pre Skalicu. Priniesli mi aj krásne
vyšívané vlajky symbolizujúce službu mestu. Drahí členovia dobrovoľného hasičského zboru, ĎAKUJEM,“ vyjadrila sa primátorka mesta Anna Mierna.

Rokovalo skalické mestské
zastupiteľstvo
V stredu 21.4. 2021 sa konalo ďalšie rokovanie
mestského zastupiteľstva v Skalici. Podobne ako
predchádzajúce, aj toto bolo v záujme bezpečnosti
sprostredkované videohovorom.
Samotná diskusia sa týkala schvaľovania viacerých
predložených materiálov. Konkrétne išlo napríklad o rozdelenie dotácií pre mládež, šport, kultúru a sociálnu oblasť. Poslanci rozhodli o podpore viacerých rodičovských združení, spolkov
a organizácií, ktoré pôsobia v meste a venujú sa
aktivitám v spomenutých oblastiach. Podpory pre
jednotlivé organizácie sa niesli v sumách stoviek,
miestami tisícok eur.
Ďalším bodom rokovania bolo prijatie nariadenia
o konaní mestského referenda. Je to jedna z aktivít, ktorou chce vedenia mesta prispieť k väčšej
transparentnosti a priameho spolurozhodovania
občanov.
Na rokovanie zastupiteľstva bol predložený aj dokument o hospodárení Správy mestského majetku. Konateľky SMM predostreli aj plány a aktivity
organizácie na najbližšie obdobie. Najväčšiu pozornosť mal rozvoj mestských vinohradov, ktoré
Skalica revitalizuje. Mesto sa svojou vinohradníckou politikou zapisuje medzi raritu samospráv na
Slovensku i v Európe.
Ďalšími bodmi pre diskusiu boli koncepcia rozvoja športu, vyhodnotenie programu rozvoja mesta
i schválenie žiadosti o príspevok na prihraničný
rozvoj. Mesto sa dlhodobo snaží o získavania finančných prostriedkov na projekty, ktoré prispejú
k rozvoju životného prostredia aj lepšiemu kultúrnemu a športovému životu v meste. Všetky predložené materiály boli schválené.

76 rokov od oslobodenia mesta Skalica
Mesto Skalica si v piatok 9. apríla pripomenulo 76. výročie oslobodenia spod
nemeckej okupácie počas druhej svetovej vojny. Stalo sa tak 11. apríla 1945.
Pietny akt kladenia vencov
pri Pamätníku slobody v Parku oslobodenia sa uskutočnil
v tichosti v rámci neverejného podujatia. Vzdať poctu
a vďaku všetkým, ktorí bojovali a padli v boji za naplnenie
túžby po slobodnom a mierovom živote, prišla aj primátorka mesta Anna Mierna.
Okrem iného v príhovore
uviedla:
Sú udalosti a dni, ktoré z dejín nemožno vymazať, ktoré
si treba neustále pripomínať
a venovať im patričnú pozornosť. 11. apríl 1945 k takýmto dňom nepochybne
patrí.

S vďakou spomíname aj na našich spoluobčanov, ktorí položili svoje životy počas bojov na frontoch II. svetovej vojny
a v Slovenskom národnom povstaní. Ich

mená sú zvečnené na kamenných doskách pri Pamätníku slobody.
Boli to vzácni ľudia. V krutých časoch

vojny neváhali brániť ideály slobody, demokracie a mieru.
Je našou povinnosťou predchádzať návratu vojnového utrpenia a hrôz. Práve
v týchto neľahkých časoch
musíme obhájiť ťažko vydobytú slobodu a krvou splatený
mier. Z úcty a vďaky k našim
hrdinom musíme spoločnými
silami presadzovať sociálne
spravodlivú, demokratickú
a slobodnú spoločnosť.
Vážme si to, čo máme. Vážme
si slobodu, vážme si zdravie,
ale aj také jednoduché veci,
akými sú kontakt či stretnutia s blízkymi. Naši predkovia
nemali vždy šťastie žiť v mieri
a slobode. Myslime na to, že
tú našu pre nás niekto vybojoval. Zodpovedným konaním budujme bezpečnejšiu budúcnosť pre nás a pre naše deti.
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Mobilný rozhlas – aplikácia, ktorej hlavným cieľom je zjednodušiť a zefektívniť
komunikáciu medzi samosprávou a občanom. Okrem zasielania informácii pomocou SMS, e-mailov a správ do mobilnej aplikácie informujúcich o výpadkoch
energií, oznamoch o dianí v meste ale tiež stratených zvieratách či osobách, zapájania občanov do diania pomocou ankiet a participatívnych rozpočtov ponúka
občanom priestor na zadávanie podnetov k zlepšeniu života v meste. Občania Skalice túto aplikáciu využívajú už viac ako rok a zaslali približne 200 podnetov. Na
riešení podnetov neustále pracuje a snažíme sa tým zvýšiť kvalitu bývania v našom
meste.

www.skalica.sk
www.tikskalica.sk
Mesto Skalica - oficiálna stránka

Skalica - Turistická informačná kancelária
@skalicamycity
Mesto Skalica

Registračná linka
má pozitívne ohlasy

Na fotografii od zadávateľa podnetu
(vľavo) vidno parkovisko na ulici Školská
pred opravou

Šachty spadajúce pod Správy
ciest TTSK po urgenciách
provizórne prekryté dňa
21. 4. 2021. Mesto bude
urgovať ich prekrytie poklopmi

Pokosená tráva pri oddychovej
zóne v lokalite Krivé Kúty

Registračná linka na očkovanie v Skalici, ktorú zabezpečujú pracovníčky
oddelenia sociálnej starostlivosti,
zdravotníctva a bývania MsÚ Skalica,
je v prevádzke viac ako mesiac a má
veľmi pozitívne ohlasy. Jej pomocnú ruku už využilo 117 volajúcich,
z ktorých bola približne polovica občanov Skalice. Medzi volajúcimi bolo
viac žien ako mužov. Na očkovanie
sa pomocou linky zaregistrovalo 49
ľudí, najviac z vekovej skupiny nad
60 rokov. Pre informácie ohľadom registrácie sa s operátorkami spojilo 45
ľudí a o možnosti očkovania v Skalici
20 ľudí. So zmenou registrácie sme
pomohli dvom občanom a jednému
aj so zrušením registrácie.
„Bezplatná registračná linka na pomoc
občanom s registráciou do čakárne
na očkovanie vznikla práve z dopytu
od samotných občanov, ktorí nemajú
prístup k internetu alebo mali problém
s registrovaním sa na očkovanie. Preto
nás veľmi teší záujem a spätná väzba
od volajúcich, ktorí vyjadrujú veľkú
vďaku a oceňujú, že na nich mesto myslelo a vyšlo im v ústrety,“ uviedla zástupkyňa primátorky, Veronika Buc.
Pokojne využite pomoc operátoriek,
ktoré sú Vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 na telefónnom čísle 0800 300 013.
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Letná turistická sezóna 2021

Symbolicky letnú turistickú sezónu otvoríme v sobotu 15. 5. 2021, kedy bol
pôvodne plánovaný Trdlofest, ktorý nám
opatrenia bohužiaľ neumožnia uskutočniť. Od tejto soboty budú každý víkend
až do konca letnej sezóny sprístupnené
skalické pamiatky. V každej pamiatke
sa v čase od 10:00 do 18:00 hod. bude
nachádzať sprievodca, ktorý bude návštevníkom poskytovať odborný výklad
o danej pamiatke. Sprevádzanie bude
fungovať na základe turistického pasu,
ktorý si návštevníci zakúpia v Turistickej informačnej kancelárii a umožňuje
im vstup do každej z 12 pamiatok. Popri
víkendovom sprevádzaní v letnej sezóne
si môžete v TIK-u celoročne objednať
prehliadku so sprievodcom po vami vybraných skalických pamiatkach.
Turistická informačná kancelária Skalica popri svojej hlavnej činnosti – poskytovanie sprievodcovských služieb
ponúka aj predaj suvenírov, predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia,
výlep plagátov a správa výlepných plôch,
poskytovanie propagačných materiálov,
letákov a máp, kopírovacie služby a príjem inzercie do regionálnej televízie.
Pre návštevníkov sú v TIK-u pripravené
viaceré novinky, ako napr. Hravý sprie-

vodca, kde zábavnou formou spoznáte
mesto Skalica aj so svojimi zaujímavosťami a taktiež krásne pexeso so skalickými pamätihodnosťami. Pripravené sú aj
tipy na výlety v podobe balíčka „Záhorie
plné zážitkov“, kde návštevníci bližšie
spoznajú Skalicu, Senicu a Šaštín-Stráže.
V spolupráci s Hotelom sv. Michal sme
pripravili pobytový balíček „Kráľovské
mesto Skalica“ s možnosťou ubytovania
spojenú s prehliadkou pamiatok mesta a ochutnávkou Skalického trdelníka
a vína.
Pre turistov sú pripravené nové informačné tabule na Baťovom kanále, Skalických rybníkoch a Perúnskej lúke, taktiež i v meste v čakárni na železničnej
stanici.
Sprievodcov v našich pamiatkach stretnete v nových uniformách a pred každou pamiatkou nájdete vynovené informačné tabule a informačné stojany. Pri
prehliadke františkánskeho kláštora si
môžete pozrieť krátku video prezentáciu o pečení pravého Skalického trdelníka.
Pripravili sme aj nové propagačné materiály orientované na trdelník a víno. Tiež
tematicky orientovaný bilboard a prezentačnú tabuľu v centre mesta.

Mestu Skalica bola v rámci Fondu
malých projektov programu Interreg
V-A Slovenská republika – Česká republika schválená dotácia vo výške
29. 112,91 EUR na realizáciu projektu
s názvom „Zachovanie kultúrneho
dedičstva prihraničnej oblasti Skalica – Hodonín“.
Hlavným cieľom projektu je priblíženie
kultúrneho dedičstva verejnosti prihraničného regiónu. V rámci tohto projektu bude na objekte tzv. Škarniclovskej
tlačiarne obnovená strecha, fasáda,
osvetlenie, budú obnovené poškodené časti vnútorných omietok a zrea-

lizovaná výmaľba celého vnútorného
priestoru Expozície kníhtlače. Súčasťou projektu je aj výroba a inštalovanie
6 ks interiérových výstavných panelov,
vrátane TV, tematicky zameraných
najmä na históriu kníhtlače a výroba
videofilmu tematicky zameraného na
expozíciu, ktorý bude dopĺňať výklad
sprievodcov o rozsiahlejšie informácie
a reálne ukážky výroby kníh.
Poslednou aktivitou, ktorá bude zrealizovaná je výroba a tlač 3000 ks publikácie, ktorá bude tematicky venovaná
technickým pamiatkam prihraničnej
oblasti Skalica – Hodonín.

Popri novinkách pre návštevníkov budú
organizované tematické prehliadky pamiatok mesta Skalica. Veľkou novinkou v sezóne bude prehliadka mesta na
konskom povoze s názvom „Kráľovský
okruh po Skalici“ sprevádzaná výkladom sprievodcu.
Taktiež návštevníci môžu využiť bezplatnú mobilnú zábavno-spoznávaciu aplikáciu
o našich pamiatkach
Geohra Skalica a wifi
pripojenie v TIK-u.

Spjevule
ze Skalice

Aj keď sme zostali doma, hrať a spievať sme neprestali.
Už to bude rok, čo si Spjevule zaspievali len tak z dlhej chvíle prvú
spoločnú online pieseň. Piesní „na
diaľku“ však postupne pribúdalo,
niektoré spestrila online hudba či
online tanec. V lete sa k tomu pridal online folklórny festival a začiatkom tohto roka celoslovenská online
súťaž v interpretácii ľudovej piesne
„Neprestaňme hrať a spievať“, ktorú
zorganizovalo Regionálne kultúrne
centrum v Prievidzi.
Dievčatá sa súťaže zúčastnili s dvomi spoločnými pesničkami zvanými
„Kucharenky“ a piesňami zo Záhoria
sa predstavili aj štyri „spjevulácke“
sólistky. Porota ocenila Spjevule ze
Skalice Zlatým pásmom a udelením
Špeciálnej ceny za autentickú reprezentáciu vlastného regiónu. Rovnako
s najvyšším ocenením skončili aj naše
sólistky . V 1. kategórii si Zlaté pásmo
odniesli dve Zuzky – Zuzka Kopáčová
a Zuzka Poláková a v staršej, 2. kategórii to boli Ester Danihelová a Aneta
Vávrová. Dievčatám a ich učiteľovi
Mirovi Buzrlovi patrí veľká gratulácia.
Skvelé výkony množstva účastníkov,
no predovšetkým ich chuť, radosť
a odhodlanie nám ukázal, že deti si
aj v tejto dobe stále uchovávajú lásku k folklóru a tradíciám. Myšlienku súťaže sa im tak podarilo naplniť
do bodky – NEPRESTALI HRAŤ
A SPIEVAŤ.
OZ Spjevule ze Skalice
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Kto veľa číta, veľa vie...

Kniha, najlepší priateľ človeka

V predposledný marcový deň našich tretiakov zo ZŠ Vajanského poctila svojou virtuálnou návštevou pani spisovateľka
Kristína Mišovičová.

Je sympatická, mladá, zhovorčivá, plná nápadov, má rada deti
a hlavne dobrodružstvo. Viete o kom rozprávame? Že nie?
Tak Vám to teda prezradíme.
O spisovateľke Kristíne Baluchovej. A prečo práve o nej? Lebo
sme sa s ňou my, žiaci štvrtých ročníkov, stretli. Pýtate sa:
„Ako je to možné? Toľko detí? V dnešnej dobe?“
Využili sme našu techniku a dňa 29. 3. <2021 sme sa stretli
na obrazovkách našich školských, ale i domácich počítačov.
Mali sme naozaj veľa otázok, pretože jej knihy, o kapitánovi
Padákovi, si v škole čítame na pokračovanie. Niektorí z nás
ich majú aj vo vlastnej knižnici. Zahrnuli sme ju množstvom
otázok. Dozvedeli sme sa, že pracovala ako letuška a preto sú
jej knihy inšpirované častokrát práve lietaním.
Hodinka s ňou nám ubehla skutočne veľmi rýchlo. Už sa tešíme, keď sa s ňou stretneme osobne a ona sa nám podpíše aj
do svojej najnovšej knihy, Tajomstvo knižnice na konci ulice,
na ktorú si už brúsime zuby.
Štvrtáci, ZŠ Vajanského Skalica

Deti sa na stretnutie s ňou veľmi tešili, lebo už spoznali jej
tvorbu prostredníctvom knihy „Decká z mesta sa nevedia biť“.
Príbeh dvoch rozdielnych chlapcov, Peťka a Samka, z ktorých
sa časom stanú dobrí kamaráti, sa deťom veľmi páčil. Preto
niet divu, že mali pre pani spisovateľku pripravených množstvo zvedavých otázok.
Ďakujeme pani spisovateľke Kristíne Mišovičovej za jej milé
a prívetivé slová, za jej čas, ktorý nám venovala a najmä za jej
knihy, ktoré zaujmú, pobavia, ale i poučia. Do knižnice nám
práve prišla kniha Malvínkine Vianoce, ktorú si určite prečítame. V knihách sú nádherné ilustrác
Tretiaci, ZŠ Vajanského Skalica

Kristína Mišovičová online u našich tretiakov

Kristína Baluchová online u našich štvrtákov

Šport

Majstrovstvá SR a ČR v behu na 10 000 m sa uskutočnili v Skalici
Nášmu mestu sa v sobotu 24. apríla dostalo veľkej pocty. Za ideálneho slnečného počasia sa na letnom štadióne uskutočnili majstrovstvá Slovenskej a Českej
republiky v behu na 10.000 metrov na
dráhe. Bolo to najvýznamnejšie atletické
podujatie v Skalici za posledné desaťročia. Na štart v kategóriách žien, mužov,
junioriek a juniorov bolo prihlásených
až 128 pretekárov zo všetkých kútov
Čiech a Slovenska. V rámci slávnostného otvorenia podujatia atlétov pozdravili
prezident Slovenského atletického zväzu
Peter Korčok, delegát Českého atletického svazu Petr Šíma a v Skalici všetkých
privítala primátorka Anna Mierna.
Kategóriu juniorov ovládli českí bežci,
ktorí obsadili prvých sedem priečok.
Zvíťazil Michal Stanik z Bežeckého klubu Lysá pod Makytou. Najlepší Slovák na
ôsmom mieste bol a majstrom Slovenska
sa stal Jakub Patúc z ŠK Vital Bratislava.
Aj v kategórii junioriek bola najrýchlejšia česká pretekárka Tereza Šedová

z klubu TJ Iskra Ústí nad Orlicí. Tretia
skončila a majsterkou Slovenska sa stala
Eliška Klepková z Atletického oddielu
TJ Slávia STU Bratislava. Aj kategória
žien sa skončila s prevahou českých atlétok, ktoré obsadili prvé štyri miesta.
Najrýchlejšia bola členka klubu Spartak
Praha Moira Stewartová. Margaréta Bičanová z klubu Zdravie
v pohybe Lučatín sa na
piatom mieste radovala
zo zisku titulu majsterky
Slovenska. A napokon
to bola kategória mužov.
Medzi 21 pretekármi bol
najrýchlejší Jiří Homoláč, člen VSK Univerzita Brno, ktorého veľmi
dobre poznáme ako
niekoľkonásobného medailistu medzinárodného
cestného Behu Skalica –
Holíč – Hodonín. Zo slovenských zástupcov bol

najlepší na treťom mieste Tibor Sahajda z klubu Bratislavský maratón, ktorý
pre tento získal titul majstra Slovenska
v behu na 10.000 metrov zo skalického
atletického oválu.
Na organizácii majstrostiev sa organizačne podielali športovci, tréneri a funkcionári AŠK Skalica.
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Inzercia v mesačníku Skalický press
Postup zadávateľa pri objenávaní inzercie

Výhody inzercie v SP
• Váš inzerát sa dostane do poštových schránok každej domácnosti v meste Skalica. Distribúcia je bezplatná.

• Váš inzerát sa nestratí medzi ostatnými inzerátmi, keďže mestský mesačník SP
ponúka obmedzený priestor určený na inzerciu.

Cena a rozmery komerčnej inzercie
Cena za jednu inzerciu v jednom vydaní
SP.
Formáty (š x v):
1/8 strany 98,5 x 69,5 mm 
63 €
1/4 strany 98,5 x142 mm
125 €
1/2 strany 200 x142 mm
250 €
1/1 strany 200 x 287 mm
500 €
V prípade záujmu o inzerciu 1/1 strany
je potrebná rezervácia minimálne 1,5
mesiaca dopredu.

Ukážka formátov inzercie

1/2 strany
200 x 142 mm

Základné informácie

Storno poplatky:

Zrušenie inzercie 7 dní pred uverejnením
100 % z ceny.
Zrušenie inzercie 14 dní pred uverejnením
50 % z ceny.
Ak vydavateľ nemohol uverejniť inzerciu
z dôvodu, že zadávateľ nedodal bezchybné
podklady objednanej inzercie, resp. ich dodal
neskoro, je zadávateľ povinný zaplatiť storno
poplatok vo výške 100 % z ceny inzercie.

1. Zadávateľ komerčnej inzercie najprv v časovom
predstihu elektronicky objedná uverejnenie inzercie v SP cez objednávkový formulár uverejnený na
www.skalica.sk/oznamy.
2. Vyplnený objednávkový formulár je potrebné zaslať elektronicky na adresu: media@mesto.skalica.sk.
3. Po vyplnení a zaslaní objednávkového formulára
bude redakcia zadávateľa spätne emailom kontaktovať s informáciou o prijatí alebo odmietnutí objednávky inzercie.
4. Po potvrdení možnosti zaradenia inzercie do príslušného čísla SP, uhradí zadávateľ stanovenú čiastku
do 10. dňa v mesiaci. Úhrada sa realizuje formou
faktúry.
5. Podklady k inzercii je potrebné dodať emailom
do termínu uzávierky príslušného čísla, t.j. najneskôr do 15. dňa v mesiaci. Mesačník SP vychádza
vždy v prvom týždni v mesiaci a distribuovaný do
domácností je do 5 pracovných dní od jeho vydania.
Podrobnejšie informácie poskytuje Redakcia SP.
6. Inzercia bude uverejnená až po uhradení faktúry.

98,5 x 69,5 mm

Periodicita: 1x mesačne
Celkový náklad: 6600
Regionálne pokrytie: mesto Skalica
Distribúcia: zadarmo do domácností evidovaných v meste Skalica
Rozsah: 8 strán

1/1 strany

Kontakty na vydavateľa a redakciu

1/8 strany
1/4 strany
98,5 x 142 mm

200 x 287 mm

Príjem inzercie: media@mesto.skalica.sk
Adresa: Redakcia mestského mesačníka Skalický Press, Mestský úrad Skalica,
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
Redakcia: redakciapress@mesto.skalica.sk

Technické parametre a všeobecné obchodné podmienky komerčnej inzercie
Mestský mesačník Skalický press (ďalej SP) vydáva Mesto Skalica. Distribuuje ho do každej domácnosti v meste Skalica, priamo do poštových
schránok začiatkom kalendárneho mesiaca. Na
inzerciu je vyhradená 1 strana SP, konkrétne posledná ôsma strana. Inzerent si môže vybrať zo
štyroch rozmerových typov s príslušnou cenou.
Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH.
1. Formát: PDF, TIF, JPG
Farebnosť: CMYK
Písmo: min. 7-bodové, ideálne bezpätkové písmo (dobrá čitateľnosť)
Rozlíšenie obrázkov: minimálne 300 dpi
Podklady PDF: pripnuté všetko písmo (ideálne, ak je písmo v krivkách)
Rozlíšenie fotografie: minimálne 240 dpi
2. Pri nedodržaní technických parametrov preberá zadávateľ (inzerent) tlačových podkladov
plnú zodpovednosť za prípadné chyby pri ich
ďalšom spracovaní.
3. Podklady k inzercii je potrebné dodať výhradne elektronicky najneskôr do 15. dňa v mesiaci.
Zadávateľ zodpovedá za včasné dodanie, formálnu, obsahovú a grafickú správnosť všetkých
podkladov nevyhnutných pre riadne uverejne-

nie inzercie v zmysle technických podmienok
inzercie vydavateľa. Vydavateľ nie je povinný tieto podklady po uverejnení inzercie uchovávať
alebo ich vrátiť zadávateľovi.
4. Ak vydavateľ nemohol uverejniť inzerciu
z dôvodu, že zadávateľ nedodal bezchybné
podklady objednanej inzercie, resp. ich dodal
neskoro, je zadávateľ povinný zaplatiť storno
poplatok vo výške 100 % z ceny inzercie.
5. Objednávka zadávateľa musí obsahovať všetky
údaje nevyhnutné pre riadne uverejnenie inzercie. Zadávateľ poskytne redakcii prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, uverejneného na webovej stránke mesta
Skalica, svoje osobné údaje (v rozsahu: meno,
priezvisko, príp. názov, adresa bydliska, sídla
alebo prevádzky, IČO, DIČ/IČ DPH, telefonický a emailový kontakt). Objednávky inzercie je
potrebné poslať na emailovú adresu: media@
mesto.skalica.sk.
6. Ochrana osobných údajov.
Informácie, ktoré poskytne zadávateľ vydavateľovi v súvislosti s objednávkou inzercie, používa vydavateľ len na zmluvné účely a je povinný
ich zabezpečiť pred zneužitím tretími osobami.

7. Redakcia SP nezodpovedá za pravdivosť a obsah informácií uvedených v inzercii, alebo za
chyby v inzercii.
8. Redakcia SP si vyhradzuje právo rozhodnúť
o prijatí alebo odmietnutí inzercie v aktuálnom
čísle z kapacitných dôvodov.
9. Redakcia SP si vyhradzuje právo neprijať inzerciu, ktorá je nezlučiteľná s dobrými mravmi, alebo ktorá obsahuje nevhodný či klamlivý obsah (podvody, úžeru, akúkoľvek formu
neznášanlivosti či diskriminácie, reklamu na
tabakové výrobky, omamné a psychotropné látky, erotické služby a predaj erotických pomôcok a pod.).
10. Keďže zámerom vydavateľa je koncipovať
mestský mesačník ako apolitické tlačové periodikum, redakcia nebude prijímať politickú
reklamu.
11. Vydavateľ je oprávnený upraviť niektorý z termínov stanoveného harmonogramu tlače periodika, prípadne doplniť vydanie nad rámec
periodicity, resp. vydať osobitné číslo SP mimo
stanoveného harmonogramu.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 5. 2021.
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