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Opravy a rekonštrukcie v meste prebiehajú v plnom prúde
Chodníky v našom meste dlhodobo potrebovali rekonštrukciu.
V týchto dňoch prebiehajú rekonštrukčné práce na ulici SNP. Nakoľko je v záuj-

me mesta aj zhotoviteľov rýchle a kvalitné dokončenie začatých prác, opravuje
sa v týchto dňoch napriek chladnému
počasiu nepretržite.

Samotného kontrolného dňa sa zúčastnila aj primátorka mesta so svojou zástupkyňou.
(Pokračovanie na strane 2)

Drahé Skaličanky, drahí Skaličania,
opäť je tu nádherný čas adventu a Vianoc a s ním aj príležitosť
privinúť k sebe svojich najbližších, aspoň na chvíľu zabudnúť na
starosti, ktoré nás dennodenne stretávajú. Tento rok bol pre nás
všetkých veľmi náročný. Všetci sme zažili odlúčenie, na aké sme
doteraz neboli zvyknutí. Po všetkých útrapách sa s príchodom
Vianoc objavuje svetielko nádeje. Už začiatok nového roka by
mal priniesť vytúženú cestu von zo súčasnej situácie.

Želám nám všetkým, aby sme sa opäť vrátili do stavu, ktorý nám
dovolí stretávať sa a žiť opäť slobodný život. Rada by som vyslovila jedno prianie. Bola by som bola veľmi rada, ak by sme si
niektoré momenty z tohto roka pamätali a podržali si ich do
všetkých ďalších rokov, ktoré nás čakajú. V priebehu roka sme
preukázali obrovskú dávku solidarity. Držali sme spolu ako jeden tím, ktorý má spoločný cieľ a ide za ním za každú cenu.
Naša odhodlanosť bola prekvapením nielen pre celú Európu, ale
najmä pre nás samých.
Želám nám, aby nám táto jednota vydržala, aby sme zotrvali
v úcte k všetkým ľuďom bez rozdielu, aby sme vymenili hádky za
porozumenie a lásku. Vianoce sú časom pokoja, mieru a tajomstiev. Sú časom najväčších darov, z ktorých najvzácnejšie sú láska,
pokoj a radosť.
Želám Vám, aby ste sviatočné dni prežili v kruhu tých, ktorých
máte radi a ktorým na vás záleží. Aby pri Vás stáli a dodávali
Vám odvahu, keď budete smutní, unavení a vyčerpaní.
Želám Vám, aby ste si našli čas na prejavenie lásky a porozumenia.
j
Želám Vám milujúce
a otvorené srdcia, ktorými sa necháte
viesť a ktoré sú plné radosti a lásky, ktorú v tejto ťažkej dobe
do môžete rozdávať ďalej.
Anna Mierna, primátorka mesta
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Opravy a rekonštrukcie v meste prebiehajú v plnom prúde

(Pokračovanie zo strany 1)

Rekonštrukciou v súčasnosti prechádza aj technická pamiatka
Mlyn bratov Pilárikových.

Na ZŠ Strážnická sa zateplila fasáda, opravila sa strecha a vymenili
sa okná, čím sa znížia energetické nároky.

Reealizovala sa rekonštrukcia kotolne na zimnom štadióne, ktorá
spočívala vo výmene bojlerov na ohrev teplej vody a v inštalácii
novej úpravovne vody.

2. etapa rekonštrukčných prác na letnom štadióne priniesla výmenu sociálnych zariadení.

Novozrekonštruovaná strecha tzv. Židovne novou farbou aj dizajnom zapadá do pôvodného štýlu.

Novembrové zastupiteľstvo prinieslo niekoľko zmien
V pondelok 16. novembra sa konalo rokovanie mestského zastupiteľstva. Hneď na úvod sa primátorka Anna Mierna poďakovala všetkým
občanom, ktorí sa zúčastnili na testovaní a celoplošné testovanie
v Skalici zhodnotila. Ocenila prácu odberových tímov a poďakovala
všetkým dobrovoľníkom, zamestnancom mesta, polícii i vojakom,
ktorí prispeli k úspechu testovania.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili zámer na zvýšenie hranice na poberanie príspevku na obed pre seniorov. Od nového
roka, osoby s výškou dôchodku do 400 EUR budú môcť využiť stravný
príspevok vo výške 1 EURO. S dôchodkom od 400 – 450 EUR to bude
0,76 EURAa s dôchodkom nad 450 – 500 EUR to bude 0,5 EUR. Tento príspevok sa dá využiť v niektorom z určených stravovacích zariadení, s ktorými má mesto uzavretú zmluvu. Ide o tieto zariadenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Gurmán, Mária Macháčková
(vývarovňa Svadebka) a Pecorella.

Ďalším schváleným návrhom rokovania bola dostavba prístavu na
Baťovom kanáli. Mesto v tomto zámere už rokuje aj s českou stranou. Zámerom investície na oboch stranách je splavnosť rieky až do
mesta Hodonín. V tejto súvislosti mesto plánuje rozšíriť kapacitu
prístavu na väčší počet lodí aj na väčší priestor pre kultúrne podujatia, ktorých je „Baťák“ čoraz častejším dejiskom.
Poslanci mesta schválili správy o činnosti základných škôl. Primátorka
mesta v tejto veci ocenila prístup zamestnancov škôl, žiakov i rodičov
k situácii, ktorú spôsobila pandémia vírusu. Schválené boli aj správy týkajúce sa letnej sezóny „Skalické leto“, ktoré bolo tento rok veľmi priaznivé. Počet návštevníkov mestských pamiatok prekonal minuloročnú letnú
sezónu. Len za august tohto roka navštívilo turistickú kanceláriu mesta
o takmer 3000 ľudí viac než minulý rok. Predmetom rokovania boli aj
plány na letnú sezónu budúceho roka, ktorá podľa slov primátorky záleží
od pandemickej situácie aj finančnej kondície mestského rozpočtu.
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Mobilný rozhlas prináša
prvé ovocie
Spätná väzba od občanov je pre Mesto Skalica
veľmi dôležitá a rôzne podnety zo strany obyvateľov môžu kvalitu života v našom meste výrazne zvýšiť. Posielanie podnetov a spätná väzba smerom k samospráve je našťastie dnes vďaka moderným technológiám veľmi jednoduchá
a bleskovo rýchla. Naše mesto je zapojené do
komunikačnej platformy Mobilný rozhlas
a občania teda môžu akýkoľvek problém jednoducho nahlásiť cez aplikáciu v telefóne. Vedenie mesta je tak o probléme informované
a môže ho okamžite riešiť. Hlásenia občanov sú
prevádzkovateľom ručne kontrolované, upresňované a triedené tak, aby bol prijímateľ v najkratšom možnom čase informovaný o probléme. Cez aplikáciu je možné nahlásiť akýkoľvek
problém od povaleného dopravného značenia,
cez uvoľnený poklop kanála, až po znečistené
stojiská na kontajnery, čiernu skládku, či vrak
auta. Väčšina telefónov má už dnes fotoaparát
a GPS modul, takže s hlásením o nedostatkoch
dostane kompetentný zamestnanec aj fotodokumentáciu a presné lokalizačné údaje, čo riešenie problému zjednodušuje. Touto cestou by
sme radi vyzvali občanov, aby používali pri zadávaní podnetov GPS modul a pri fotografovaní odfotili aj časť okolia. Podnety bez lokalizácie, resp. s neidentifikovateľným vyfoteným

miestom budú zmazané. Aplikácia však nie je
len portálom pre sťažnosti, občania môžu prostredníctvom nej mesto pochváliť. Zasielanie
podnetov je samozrejme zdarma, nezaberie
prakticky žiadny čas a profitujú z nej všetci
v obci.

Ku dňu 23. 11. 2020 bolo na základe vašich
podnetov vyriešených 94 podnetov, 59 ich zostáva stále v riešení. Zaregistrujte sa aj vy na
https://skalica.mobilnyrozhlas.sk
Ďakujeme, že spolu s nami vytvárate lepšie
miesto pre život.

Aj vďaka vašim podnetom sa zrealizovalo...

Parkovisko – pred

Sídlisko Lúčky – pred

ul. Clementisa – pred

Parkovisko – po

Sídlisko Lúčky – po

ul. Clementisa – po

Primátorka odovzdala jubilantom darčeky
V piatok 27. novembra primátorka mesta
Anna Mierna odovzdala v Zariadení pre seniorov Skalica a v zariadení pre seniorov Jesénia Skalica pre jubilantov mesta Skalica
darčeky, ktoré boli pre jubilantov pripravené
v rámci mesiaca októbra – mesiaca úcty
k starším.
Mesto Skalica každoročne v mesiaci október
pri príležitosti mesiaca úcty k starším organizuje pre jubilantov vo veku 80, 85, 90 a viac
rokov slávnostné stretnutie na počesť ich životné jubilea.

Nakoľko nebolo možné pre opatrenia súvisiace s koronavírusom navštíviť jubilantov
priamo v zariadení, chceme, aby vedeli, že aj
v tejto neľahkej dobe na nich myslíme, máme
ich radi, ctíme si ich za všetko čo v živote dokázali a prežili.
Všetkým jubilantom blahoželáme a tešíme sa
na ďalšie spoločné chvíle.
Autor textu: Mgr. Lucia Grófová,
vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti,
zdravotníctva a bývania
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Na Mestskom úrade v Skalici zavedené viaceré zmeny
ka na doplnenie chýbajúcich funkcionalít na
úrade. Zároveň sa ukázala potreba zlúčenia
niektorých procesov a presun niektorých pracovníkov v rámci oddelení úradu. Celkom bolo
organizačnou zmenou zrušených 5,5 funkčných miest, no pracovný pomer sa neukončil
so žiadnym pracovníkom.

Od októbra 2020 platí na Mestskom úrade
v Skalici nová organizačná štruktúra.
Zmeny s ňou súvisiace priblížil prednosta
MsÚ Ing. Dušan Vavrinec.
1. V čom vidíte hlavný dôvod organizačnej
zmeny na Mestskom úrade v Skalici?
Hlavným dôvodom zmeny bola optimalizácia
a skvalitnenie systému riadenia s dôrazom na
zefektívnenie procesov. Zmene organizačnej
štruktúry predchádzalo, okrem iného, i zavedenie pružného pracovného času najmä na
eliminovanie nadčasov a lepšieho využitia časového fondu.
2. Čo si sľubujete od organizačnej zmeny?
Spolu s ďalšími opatreniami sledujeme skvalitnenie systému práce na úrade s dôrazom na
spokojnosť klienta a občana a zlepšenie spolupráce s orgánmi mesta. Zmena by mala viesť
predovšetkým k zefektívneniu riadenia a k doplneniu funkcionalít, ktoré na MsÚ chýbali
a ktorých potreba vyplynula aj zo schváleného
komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Skalica. Aktuálna schéma organizačného poriadku je zverejnená na webovej stránke mesta, v sekcii legislatíva – ostatné dokumenty.

Podeľ sa a pomôž

Od októbra prebieha v skalickom obchodnom dome LIDL potravinová zbierka pre
klientov Azylového domu v Skalici s názvom
„Podeľ sa a pomôž“.
Každý týždeň obdarúvame z Vašich darovaných potravín našich klientov, mamičky
s deťmi, jednotlivcov, ktorí sú za každú malú
pomoc vďační a šťastní.
V mene klientov Azylového domu by sme
chceli zo srdca úprimne poďakovať všetkým,
ktorí nám doposiaľ do košíka prispeli, podelili sa a pomohli tam, kde je to potrebné.
Keďže potravinová pomoc stále pokračuje,
budeme nesmierne vďační za každú pomoc,
za každú maličkosť, ktorú vložíte do zbierkového košíka.
Ďakujeme, pracovníci Azylového doma
Skalica

4. Ako prijali zamestnanci túto zmenu?
Každá zmena je vždy prijímaná s obavou,
avšak som presvedčený, že väčšina zamestnancov ju prijalo pozitívne. O tom, či to bolo
správne rozhodnutie, možno hovoriť s odstupom času na základe spätnej väzby a následnej analýzy.

Prednosta MsÚ Skalica Ing. Dušan
Vavrinec
3. Ako sa dotkla organizačná zmena zamestnancov, resp. ukončili ste s niekým
pracovný pomer?
K posúdeniu využiteľnosti fondu pracovného
času boli vykonané samosnímky pracovného
dňa, na základe ktorých vyplynula požiadav-

Antigénové testovanie
pre verejnosť

FNsP Skalica, a.s. uviedla v novembri do prevádzky bezplatné odberové miesto k testovaniu na COVID-19 pre širokú verejnosť. Testovanému je do 30 minút od odberu vydaný
certifikát s výsledkom testu. Za testovanie
prostredníctvom antigénového testu sa neplatí. Na odber sa netreba objednávať. Samostatná odberová jednotka funguje v pracovné
dni od 7.00 do 15.00 hod. K tomuto účelu bol
postavený v areáli nemocnice červený stan.
Naďalej FNsP Skalica vykonáva aj PCR diagnostiku ochorenia COVID-19 v mobilnom
odberovom mieste (MOM, výsledok do 48
hod.). Obe odberové jednotky k testovaniu
na prebiehajúcu infekciu SARS-CoV-2 sú situované pri infekčnej ambulancii a patológii.

5. Pripravujete ďalšie zmeny vo fungovaní
úradu?
Od 1. decembra 2020 prechádzame na elektronický dochádzkový systém, ktorý by mal odstrániť manuálne zápisy do
kníh s prepojením na mzdový systém úradu a mestskej
polície. V novom roku budú
vyhlásené výberové konania
na novovzniknuté oddelenia a funkčné miesta.

Nové vozidlo mestskej polície
sa hlási do služby občanom
a návštevníkom mesta Skalica

Mestská polícia v Skalici obstarala nové služobné motorové vozidlo Daciu Duster, ktoré je vhodné aj do členitého terénu. Má vyšší podvozok ako bežné cestné vozidlá, čo
zabráni poškodeniu vozidla pri výkone
služby v okrajových častiach k.ú. mesta
Skalica, ako Zlatnícka dolina, Mlýnky, povodie rieky Moravy, či Skalické vinohrady.
Mestská polícia bude mať na hliadkovanie
k dispozícii dve vozidlá, pričom sa v službe
budú pravidelne striedať po 12 hodinách
služby s ohľadom na ich rovnomerné
opotrebenie.

SODB je najrozsiahlejším a najnáročnejším štatistickým zisťovaním na Slovensku s viac
ako 100-ročnou tradíciou. Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na
to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Koná sa každých 10 rokov. SODB 2021 je prvým integrovaným
sčítaním a prvým plne elektronickým sčítaním v SR. Sčítací formulár na sčítanie domov a bytov obsahuje 18 otázok. Doba
sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, čo predstavuje 255 dní a vykonávajú ho poverené osoby
obce. K 20. októbru je v meste Skalica sčítaných 62 % domov a bytov.
Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.
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.
Zdroj:https://www.scitanie.sk/
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Na pamiatku Československa
Je tomu 102 rokov, čo do Skalice prišla Československá dočasná vláda na Slovensku. Jej členmi bol Vavro Šrobár aj
skalický rodák Pavol Blaho. Skalica sa vtedy stala na krátke
obdobie hlavným mestom Slovenska. Dňa 7. novembra si
toto výročie s primátorkou mesta pripomenul premiér
Igor Matovič, podpredseda vlády Eduard Heger, minister
obrany Jaroslav Naď i poslanec NRSR Juraj Krúpa. Symbolickým povesením venca na priečelie mestského úradu si
spoločne uctili pamiatku dňa, kedy sa Slováci stali štátotvorným národom na tomto území.

V Skalici rozkvitne holandský dar

Vedenia mesta si pripomenulo pád totality

Komunistické režimy vo svete mali za éru
svojej pôsobnosti milióny obetí. Na Slovensku boli mnohí ľudia nespravodlivo zavraždení, väznení či umiestnení do pracovných
táborov.

Snaha o prekročenie štátnych hraníc či verejné šírenie vlastných názorov bolo prísne potrestané. Svoje o tom vedela aj významná
osobnosť Skalice Anton Srholec.
Otec Srholec sa z dôvodu, že nemohol študovať teológiu, rozhodol prekročiť štátne hranice. Útek sa nepodaril a za to bol odsúdený na
12 rokov väzenie. Prevažnú časť trestu si odpykal v uránových baniach.
Primátorka mesta, pri príležitosti výročia Novembra ’89, ocenila najmä jeho schopnosť
odpúšťať tým, ktorí mu znemožnili ísť za svojim snom.
Pamätným vencom si zároveň pripomenula
všetky obete totality v bývalom Československu.

Skalické centrum už budúci rok ozdobí
600 holandských národných kvetov. Mestu ich venoval veľvyslanec Holandského
kráľovstva Henk Cor van der Kwast. Tulipány boli zasadené a už na budúci rok ich
budú môcť obdivovať domáci i turisti.
To ale nie je všetko. V rámci skrášľovania
mesta je naplánovaná sadba a umiestňovanie ďalších kvetín.

Spjevule ze Skalice – Malé obhliadnutie sa za rokom 2020
Rok sa s rokom zišiel, o pár dní opäť
privítame Vianoce, potom Nový rok.
S príchodom sviatkov akosi prirodzene mnohí z nás začínajú bilancovať. Aj
my sme sa teda obzreli za starým rokom.
Koncom jesene 2019 dievčatá veľa
skúšali a nacvičovali, čakalo ich totiž
obdobie plné vianočných vystúpení
a koncertov. Koledami spríjemnili Mikulášske trhy na námestí, zaspievali
na adventných koncertoch v Jezuitskom kostole a svojím vystúpením
vniesli sviatočnú atmosféru aj na jedno mimoriadne pekné podujatie – Čaro Vianoc pod hradom v Trenčíne.
Rok 2020 sa začal pre Spjevule krásne. Najprv veľkým vystúpením v šou RTVS Zem
spieva, hneď na to hosťovaním vo vysielaní
dvoch rádií – Trnavského rádia a Slovenského rozhlasu. Z ďalších vystúpení spomenieme besiedku v Základnej umeleckej škole,
Kunovský ples a „Búranské“ fašiangové slávnosti. No vzápätí , hneď začiatkom jari, prišlo obdobie plné zákazov, nariadení, obmedzení...Spjevule však nezaháľali a aj za týchto
podmienok nacvičili online novú sériu pesničiek a nakrútili zopár videí. Začiatkom leta
prijali pozvanie na festival iFolklorní Strážnice, ktorý, ako to už jeho názov naznačuje,

sa tento rok konal inou formou, ako sme boli
zvyknutí.
Začiatkom júla pomohli v skalickom kine
priviesť na svet jednu krásnu knižnú publikáciu o skalickej histórii a podarilo sa im stať sa
súčasťou unikátnej celoslovenskej akcie Slovenský deň kroja. Jej veľké živé finále prebehlo v septembri na Donovaloch. Spjevule
vzápätí stihli nakrútiť ešte zopár záberov pre
program TV FOLKLORIKA a potom opäť,
tak ako aj na jar, zazvonil zvonec...
Poďakovanie OZ Spjevule ze Skalice
Milí naši podporovatelia a priaznivci,
radi by sme sa Vám poďakovali za Vašu podporu, vďaka ktorej sa nám oveľa ľahšie pracu-

je a darí zvládať aj celú túto situáciu okolo
nás.
Za to, že dievčatá môžu svoje mesto reprezentovať v krásnych skalických krojoch, patrí
veľké poďakovanie pani Rozálii Hladkej,
ZUŠ Dr. J. Blaha Skalica a FS Skaličan, ktorí
nám kroje vždy veľmi ochotne zapožičajú. Za
to, že máme konečne vlastnú folklórnu obuv,
chceme poďakovať Mestu Skalica, ktoré nám
na tieto „šnurovačky“ poskytlo finančné prostriedky v rámci projektu „Revitalizácia materiálneho dedičstva – čižmy“.
V neposlednom rade patrí poďakovanie Ministerstvu kultúry SR, ktoré nášmu občianskemu združeniu poskytlo dotáciu na realizáciu projektu s názvom „Zabezpečenie materiálneho vybavenia pre OZ Spjevule ze
Skalice – nákup tradičných ľudových odevov“ v rámci programu „Podpora miestnej
a regionálnej kultúry“. Vďaka tejto dotácii si
konečne môžeme začať budovať svoj vlastný
„folklórny šatník“.
K nadchádzajúcim sviatkom prijmite od nás
a od Spjevulí tento malý vinš. Je to úryvok
z jednej peknej koledy, ktorú Vám snáď už
o rok budú môcť zaspievať dievčatá naživo:
„Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám.
Či ste starí a či deti, nezáleží nám“.
Majte krásne Vianoce.
OZ Spjevule ze Skalice.
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Vianočné venčenie v útulku
OZ Útulok Skalica pozýva všetkých milovníkov zvieratiek na Vianočné venčenie v útulku
Skalica. Aktivita sa bude konať 24. decembra 2020 v čase 10:00 – 13:00 hod.
Vítaní sú všetci milovníci psíkov. Psíci sa v tento sviatočný deň potešia varenému kuriatku
a pamlskom. Na každého čaká tento rok aj krásny darček od dobrovoľníkov.

Staň sa sprievodcom Mesta Skalica!
Počas letnej turistickej sezóny 2021 ponúkame študentom stredných škôl zaujímavú prácu,
v rámci ktorej získajú skúsenosti v oblasti cestovného ruchu. Po absolvovaní seminára pre
sprievodcov nadobudnete teoretické a praktické
poznatky o pamiatkach
mesta Skalica.
V prípade záujmu treba vyplniť prihlášku, ktorú nájdete na webovej stránke
www.tikskalica.sk
alebo
osobne v Turistickej informačnej kancelárii mesta
Skalica (Dom kultúry).
Vyplnenú prihlášku
treba priniesť osobne
alebo zaslať emailom
tik@mesto.skalica.sk
do konca roka 2020.

SKALICKÚ MESTSKÚ TELEVÍZIU môžete sledovať prostredníctvom bežnej
DVB-T antény, naladíte si ju na 48 kanáli
v pásme UHF na 690 MHz.
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Ľudské telo
Predškoláci z materskej školy Pri Potoku sa prostredníctvom témy ,,Moje telo“ oboznamovali so základnými časťami ľudského tela. Formou hier, prezentácií, prezeraním encyklopédií, vhodných edukačných pomôcok a vypracúvaním pracovných listov si deti osvojovali poznatky o tele človeka. Najviac deti zaujala aktivita, pri ktorej si vyrábali na tričko
model základných orgánov nevyhnutných pre život človeka (srdce, pľúca, žalúdok, črevá...). Tričká si mohli obliecť a zistiť tak, kde sú uložené orgány v našom tele. Na záver
týždňa si deti v tričkách zatancovali, naučili sa tanečnú choreografiu na pieseň od Mira
Jaroša ,,Moje telo“.
Autor textu a fotografie:
Denisa Bederková, MŠ Pri Potoku

Deň materských škôl 2020 – priateľské pozdravy

Jesenná pošta z Hviezdičky

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky
na Slovensku sa stal dátum 4.
november 1829. V tento deň
vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej
zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť
a vďaka patrí tejto grófke za to,
že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani
nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“
Preto si každoročne 4. 11. vo všetkých pracoviskách MŠ Skalica organizujeme rôzne akcie pre deti i verejnosť. Keďže tento rok je výnimočný, ako
spôsob vzájomnej spolupatričnosti sme prijali výzvu prepojenia sa pomocou známej detskej piesne Ak si môj kamarát. Túto pieseň prespievala
a choreografiu pripravila naša kamarátka Víla Ella (https://www.youtube.
com/watch?v=SLBW8U-EjaE). Na každom pracovisku si deti v triedach
túto choreografiu zatancujú a pani učiteľky zaznamenajú prostredníctvom
videa a vytvoria tak pozdrav pre ostatných. Krátke pohybové etudy budú
zverejnené na stránke Materskej školy Skalica https://ms.skalica.sk/. Elokované pracovisko Hviezdoslavova do výzvy zapojilo i kamarátov z DSS
ZELENÝ DOM SKALICA a MIKÁDO SKALICA. Ich pozdravy budú súčasťou videa tohto pracoviska. Ani v týchto dňoch nezabúdame, že duševné zdravie, dobrá nálada a detský úsmev sú základom pokojného ľudského bytia.

Jeseň sa pomaly už ukladá k spánku, ale naše Hviezdičky
z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova sa k oddychovaniu nechystajú. Naopak, plný nápadov a tvorivých aktivít hľadajú spôsob
ako čo najlepšie využiť svoje schopnosti. Rozhodli sa potešiť
klientov ZSS Jesénia v Skalici a zaslali im jesennú obálku s pozdravom a farebnými vykreslenými obrázkami. Nešlo o žiadne umelecké výtvory, ale o malý milý darček, ktorý isto potešiť
nejedno srdiečko. A týmto skutkom nekončia, ale stále premýšľajú, ako sa so starkými spojiť virtuálne alebo inou formou spolupatričnosti. Akou? To je zatiaľ ich tajomstvom.
Autor: Mgr. Mária Masárová

Ekologický čin roka 2019
V utorok 20. októbra 2020 Trnavská župa zverejnila výsledky súťaže Ekologický čin roka 2019.
V rámci nej boli už po deviatykrát ocenené aktivity prispievajúce k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a zachovaniu biodiverzity.
Hodnotiaca komisia vybrala po tri víťazné projekty v dvoch kategóriách, ktoré získali finančnú
odmenu 1200, 800, respektíve 500 eur. Jedna
bola určená pre občianske združenia, obce
a dobrovoľníkov a druhá pre materské, základné
a stredné školy.
V silnej konkurencii mnohých kvalitných projektov získala 2. miesto v kategórii škôl aj Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica, ktorá
bola ocenená za svoj projekt „ekoDOMček“.
V Skalici už nie je žiadnym tajomstvom, že Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica sa
v posledných dvoch – troch rokoch mimoriadne
intenzívne venuje propagácii recyklovania a minimalizácie odpadu. To, čo je pre iné školy a organizácie vzdialeným snom, je v tejto malej škole zažitou realitou. Samozrejmosťou je triedenie
odpadu, krabičky na desiatu namiesto vrecúšok,
umývanie téglikov, aj vedierko na BIO odpad.
Škola zbiera nielen vrchnáčiky od PET fliaš, ba-

terky, žiarivky ale aj použité zubné kefky a triedi
aj hliníkové obaly.
Veľká časť jej vzdelávacích a výchovných aktivít
je zameraná na propagáciu zdravého životného
štýlu a nakupovaniu bez obalu. Deti, ich rodičia,
učitelia a celá školská komunita pochopili, že
nestačí len odpad správne triediť. Dôležité je odpad vôbec nevytvárať. V škole sa našli viacerí
podobne zmýšľajúci žiaci a podarilo sa nadchnúť ďalších a získať ich podporu. Tak postupne
začali pribúdať spoločné nápady a všetky ich zastrešil projekt ekoDOMček. Svojou iniciatívou
chceli upozorniť na skutočnosť, že v Skalici sa
odpad triedi a recykluje, a že záleží na každom
z nás ako zodpovedne k odpadom pristupuje.
Cieľom projektu ekoDOMček je preniesť návyky o triedení a minimalizácii odpadov do čo
najväčšieho počtu domácností v meste Skalica
a jeho okolí.
Hlavné témy projektu sú:
– tvorba vlastného environmentálneho programu školy,
– implementácia tém do školského vzdelávacieho programu a výchovného programu školy,

– metodické materiály (postery a prezentácie)
podporujúce environmentálny program školy,
– „Zo starého nové“ – renovácia a recyklácia použitých produktov.
Na celomestských podujatia ako napr. Skalické
dni a Trdlofest deti spolu s učiteľmi vykonávali
tzv. eko hliadky, v ktorých upozorňovali návštevníkov na potrebu správneho triedenia odpadu.
V škole na krúžku šitia, aj doma spolu s rodičmi,
sa deti učili šiť textilné vrecúška z použitého materiálu (záclony, staré plachty), ktoré slúžia na
nakupovanie. Rovnako s cieľom minimalizácie
odpadu sa naučili vyrábať včelobaly – obaly
z plátna namočené do roztopeného včelieho
vosku, ktoré po stuhnutí slúžia ako servítky na
zabalenie desiatej.
Úspech projektu, v ktorom budú pokračovať aj
v budúcom období, spočíva najmä v tom, že sa
im podarilo postupnými malými krokmi meniť
zmýšľanie a uvažovanie detí i dospelých v duchu
ochrany životného prostredia, prírody, minimalizácie odpadov a trvalo udržateľného rozvoja.
Veľmi pekne to vyjadrili deti aj tvorivým spôsobom pri písaní tzv. Eko knihy, v ktorej spracovali poéziu a prózu s environmentálnou tematikou.
Autor textu: PaedDr. Jana Štefancová,
ZŠ Štvorlístok
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Quo vadis ZŠ Strážnická?
Koncom roka zvykneme bilancovať... Aký bol rok, čo nám dal, prípadne vzal? Školstvo v tomto roku
dostalo príležitosť ukázať, ako je
pripravené na nečakané situácie
v oblasti komunikácie so žiakmi,
keď sa zo dňa na deň brány školy
zatvorili. Slovo „dištančne“a „online“ sa zrazu udomácnilo v našom
slovníku a postupne sme získavali
všetci dôležité zručnosti v oblasti
IKT pri učení žiakov na diaľku. Začiatky bývajú často ťažké, online
výučbu nevynímajúc. Bez pomoci
a spolupráce učiteľov s rodičmi, ako
aj vysokou dávkou tolerancie
a ochoty v mimoriadnom období
by bol pokrok nemožný. V súčasnosti sme hrdí na to, ako sa učitelia
i žiaci zhostili tejto náročnej úlohy
a zdokonaľujú svoje zručnosti a robia maximum pre dosiahnutie

úspešnosti a pokroku vo výučbe.
Uvedomili sme si, ako rýchlo sa
môže náš bezstarostný život zmeniť. Všetci zisťujeme, že tá „ŠKOLA“
nám chýba, dokonca nám chýbajú
aj učitelia, kamarátov a spolužiakov
nenahradí žiaden monitor počítača.
Začiatok roka sa niesol v znamení
okresných a krajských súťaží
a predmetových olympiád. Naši
žiaci pod vedením učiteľov reprezentovali školu s nadštandardnými
úspechmi vo všetkých oblastiach.
Škoda, že ich úspešné ťaženie zastavila „korona“, a tak napríklad naši
technici nemohli ukázať svoje vedomosti a kumšt na celoslovenskom kole. Stihli sme ešte absolvovať lyžiarsky výcvikový kurz so
siedmakmi, druháci ukončili korčuliarsky kurz, ale plavecký výcvik

PODPORA BEHU PRE ZDRAVIE
Pred pár dňami sa primátorka
mesta stretla na radnici so
zástupcami organizácie 246
baseactive.
Táto organizácia sa venuje organizovaniu letných hokejbalových kempov pre deti a taktiež zdravému životnému štýlu.
Primátorke mesta sa páčila
základná idea aktivity Beh pre
zdravie a plne podporila tento
nápad prisľúbenou spoluprácou zo strany Mesta Skalica.

pre tretiakov bol už prerušený. Zo
dňa na deň uzatvorená škola už nestihla privítať spisovateľov, ani budúcich prváčikov na slávnostnom
zápise.
Školský rok s poradovým číslom
45... plánovaná slávnostná akadémia k výročiu sa nekonala. Oslava
by bola potešením pre žiakov, rodičov, zamestnancov súčasných i bývalých. Koniec starého i začiatok
nového školského roka v rúškach...
pokyny, dezinfekcia, nemiešanie sa
v skupinách, necvičenie, nespievanie, nie... nie... a samozrejme rebélie.
Rok zmien, nariadení, karantén
a testovaní. Ale i napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a obáv
o verejné zdravie vedenie školy
v spolupráci s rodičmi a so zriaďovateľom neprestalo pracovať na
zlepšovaní podmienok v škole
a prichystalo pre žiakov viacero príjemných prekvapení. Kuchyňa školy prešla rekonštrukciou elektroinštalácie a vzduchotechniky. Zlepšili
sa bezpečnostné a pracovné podmienky prípravy obedov. Rozšírila
sa jedáleň školy, vymenené boli staré presklené steny jedálne za nové,
zároveň priestor oživili a sfunkčnili
novučké stoly ako aj pestrofarebné

stoličky. Chodby školy
opekneli novými lavičkami, triedy žalúziami.
Počet žiakov školy má
stúpajúci trend, z nevyužitých chodieb školy
vznikli dve nové učebne, jedna kreatívna
a druhá SINO ZERO
CLIENT učebňa- nová
PC4 učebňa informatiky, v ktorej je radosť
učiť a aj učiť sa. Vonkajší areál mení tvár na nepoznanie.
Už mesiace neustáva pracovný
ruch. Aj v rámci obmedzení pokračujeme v revitalizácii časti areálu
a jeho premene na edukatívno-hraciu plochu s finančným prispením
školy, rodičov, sponzorov a grantov.
Dobrovoľníctvo a školská komunita
sú u nás pojmy, rovnako ako spolupráca a nezištná pomoc. Všetko sa
nesie v duchu podpory a neustáleho budovania čo najlepších podmienok pre učenie i hru našich žiakov. A na záver to najlepšie – super
správa – najväčší strašiak školy
v podobe polorozpadnutej budovy
telocvične
postupne
mizne
a čochvíľa už zostane iba spomienkou na staré časy.
Na záver zaželajme našej školičke...
trojke... na zelenom moste... Strážnickej, aby spolupatričnosť, spolupráca a nadšenie vedenia školy, zamestnancov, rodičov a podpora
mesta boli hnacím motorom pre
ďalší rozvoj tejto veľkej vzdelávacej
inštitúcie v meste Skalica.
Ďakujeme všetkým menovaným za
podporu.
Autor textu: Mgr. Eva Hanzalíková,
riaditeľka školy

Na výzvu primátorky na kladenie otázok sa reagovalo viacero občanov.
V spolupráci so Skalickou mestskou televíziou pripravila primátorka
mesta odpovede na otázky občanov, ktoré nájdete vo videu zverejnenom na FB profile Skalická mestská televízia.
https://www.facebook.com/Skalick%C3%A1-mestsk%C3%A1-telev%C3%ADzia-211571479413997/
Primátorka sa ospravedlňuje občanom za predĺžený čas
čakania na odpovede, avšak organizácia plošného testovania vyžadovala jej plné nasadenie a kapacity úradu.
Ďakujeme za pochopenie.
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