ZDARMA

VYDÁVA MESTO SKALICA

Vážení spoluobčania, milé Skaličanky, milí Skaličania!
Ubehlo neuveriteľných 365 dní, odkedy som sa Vám naposledy prihovárala touto formou. Čas sa opäť posunul o rok ďalej.
V mnohých z nás ešte rezonuje nálada sviatočných dní, ktorá
len pred pár dňami napĺňala naše domácnosti. Tešili sme sa
z pokojnej atmosféry Vianoc, vychutnávali si spoločnosť svojich
blízkych. Aj keď tohtoročné sviatky boli tak ako už minulý rok
poznačené pandémiou a nemohli sme si ich vychutnať naplno,
pevne dúfam, že ste si ich spravili také, aké majú byť a aspoň na
chvíľku ste sa zastavili v tejto náročnej dobe, oddýchlisi a načerpali potrebnú energiu do nového roka.
Prvého januára ukrojíme prvý z 365-tich dní nového roka. Roka,
ktorý bude na Slovensku rokom volebným, roka, v ktorom sa
bude bilancovať a ukáže sa, ako poslední víťazi komunálnych
a VÚC-kových volieb naplnili očakávania svojich voličov.
Pri pohľade na dni, týždne a mesiace, ktoré sú pred nami,očakávame spoločne zlom a nádej postupného zlepšovania celosvetovej nepriaznivej situácie, s ktorou zápasíme už takmer dva
roky a žiaľ, nezdá sa, že by tento boj mal byť v najbližších dňoch
u konca.
Máme za sebou naozaj náročné obdobie, ktoré kladie mimoriadne nároky najmä na zdravotníkov, ľudí v prvej línii, samo-
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správu, ale i na nás všetkých. Rok 2021 preveril našu osobnú
odolnosť, pevnosť medziľudských vzťahov. Epidémia ovplyvnila
smerovanie všetkých aspektov nášho života, nielen zdravotníctva, ale aj ekonomiky, školstva, či spoločenského a kultúrneho
diania. 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.
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
zamestnancov 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.
Rok, za ktorým sme len pred chvíľou zatvorili dvere, bol naozaj
mimoriadne náročný, poznačený pretrvávajúcou pandémiou.
Minulý rok poznačil hospodárenie mnohých domácností a aj
pokladnica nášho mesta prišla o časť svojich príjmov.
Vo svojom novoročnom príhovore by som sa rada vyhla zdĺhavému výpočtu investičných akcií, ktoré sa aj napriek nepriaznivej situácii podarilo v roku 2021 zrealizovať. Spomeniem opravu cesty na ulici Clementisa, rekonštrukciu komunikácie na
ulici Mallého, výstavbu chodníka pri Kauflande, rekonštrukciu
chodníkov na sídlisku SNP a ulici Obrancov mieru, opravu Pamätníka oslobodenia, opravu vinohradníckej cesty na Koziny,
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Zastupiteľstvo schválilo rozpočet
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Skalický trdelník sa zaradil medzi kultúrne
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opravu Domu kultúry a množstvo ďalších drobných investičných aktivít. Niektoré projekty sú stále v realizácii, preto chcem
občanov poprosiť o zhovievavosť, nakoľko realizácia sa odvíja
od viacerých faktorov a nie vždy sme schopní ovplyvniť všetky
z nich.
V rámci investičných aktivít sa Správe mestského majetku Skalica podarilo zrealizovať verejné osvetlenie smerom na Mokré
hory, vyčistil sa priestor pod mestskými hradbami, zrealizovala
sa výsadba nového mestského vinohradu, upravili sa nespevnené lesné cesty a tiež sa podarila čiastočná rekonštrukcia Kamennej búdy, ktorá bude slúžiť priaznivcom turistiky v rekreačnej
oblasti Zlatnícka dolina.
Ako turisticky atraktívne mesto sme aj tento rok pripravili počas
letnej sezóny viacero noviniek. Najúspešnejšou bolo organizovanie prehliadok mesta na konskom povoze, možnosť zhliadnutia prezentačného videa o pečení pravého Skalického trdelníka
v priestoroch františkánskeho kláštora, vytvorenie zážitkového
balíčka ,,Záhorie plné zážitkov“. Boli osadené nové informačné
a propagačné tabule, v priestoroch Domu kultúry bola pripravená nová prezentačná vitrína. Lákadlom najmä pre mladšiu
generáciu bol vznik mobilnej aplikácie Geohra. Nepriaznivá
situácia ovplyvnila aj ďalšie pripravené aktivity v oblasti turizmu, avšak záujem o naše mesto neustal. O to sa zaslúžila predovšetkým Turistická informačná kancelária so svojou bohatou
ponukou. V rámci tradičného podujatia Artleto pripravil referát
kultúry viaceré podujatia, ktoré boli záujemcom sprístupnené
zdarma. Navštívilo ich takmer 4000 návštevníkov.
Počas minulého roka sme samozrejme nezabudli ani na našich
seniorov, občanov s rôznym zdravotným postihnutím, občanov
bez domova, občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii, či už
sociálnej, finančnej či zdravotnej. Snažili sme sa pomôcť všetkým občanom v akejkoľvek núdzi a udržať primeranú životnú
úroveň, uľahčovať a zmierňovať dopady sociálno-patologických
javov v našom meste. Či už to bola poskytnutá pomoc rôznym
organizáciám, ktoré združujú takýchto ľudí, poradenstvo, či už
osobné alebo telefonické. Okrem týchto aktivít sa nám podarilo
navýšiť sumu príspevku na stravovanie pre seniorov s nízkym
dôchodkom.
O bezpečnosť v meste sa starali príslušníci MsP, ktorá si v roku
2021 pripomenula 30. výročie zriadenia. Okrem bežných činností, ktoré ukladá zákon o obecnej polícii,si mestská polícia
plnila úlohy súvisiace s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a vlády SR proti šíreniu pandémie Covid-19. To všetko
aj v súčinnosti s členmi Dobrovoľného hasičského zboru v Skalici, ktorí okrem výpomoci pri boji s pandémiou vykonali v roku

2021 celkom 41 zásahov z rôznych oblastí. Treba pripomenúť,
že aj DHZ v Skalici oslávil v roku 2021 významné výročie, a to
140 rokov od jeho založenia.
Do nového roka vstupujeme s ďalšími výzvami. Je rozbehnutých
množstvo projektov, mnohé sú v stave žiadostí, niektoré z nich
sa už začali realizovať.Či už sa jedná o modernizáciu učební na
ZŠ Strážnická, projekt Moderné technológie mesta, revitalizáciu
skalického Hájku, výstavbu novej cyklotrasy. Rok 2022 bude pre
naše mesto rokom, kedy si pripomenieme 650.výročie povýšenia
Skalice na slobodné kráľovské mesto. Množstvo pripravovaných
aktivít bude zamerané práve na túto významnú historickú udalosť. Treba dúfať, že pretrvávajúca pandémia naše plány nezastaví, ako to bolo v predošlých dvoch rokoch.
Nový rok prináša so sebou mnoho otáznikov a očakávaní. Aký
bude? Lepší alebo horší ako ten predchádzajúci? Zlepší sa epidemická situácia natoľko, aby sme sa mohli opätovne vrátiť
k svojim štandardným životom spred začiatku pandémie? Pevne dúfam, že áno. Ako primátorka okresného mesta pred Vás
predstupujem s tým, že sme na rok 2022 pripravili zodpovedný rozpočet. Dúfajme, že zvládneme možné riziká či výpadky
v príjmoch tak, aby to obyvatelia mesta pocítili v čo najmenšej
miere. 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 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.
Na prahu nového roka Vám všetkým želám to najpotrebnejšie –
pevné zdravie, silu, blízkosť rodiny, priateľov a tiež optimizmus.
Želám si, aby rok 2022 bol rokom dobrých správ, na ktoré všetci
netrpezlivo čakáme a aby jeho bilancovanie bolo omnoho veselšie, ako to bolo za uplynulý rok. Verím, že v novom roku v nás
všetkých budú prevládať tie lepšie vlastnosti, akými sú prajnosť,
ochota a empatia. Našej krásnej Skalici prajem spokojných
a úspešných obyvateľov, ktorí sú hrdí na svoje mesto.
Prajme si šťastný a po každej stránke úspešný nový rok!

Zastupiteľstvo schválilo rozpočet
Decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva sa realizovalo prostredníctvom
internetovej komunikácie. Poslanci rokovali o budúcoročnom rozpočte, investičných projektoch či správach o činnostiach
mestských škôl.
Zo strany mestského úradu bol vypracovaný návrh rozpočtu mesta Skalica na rok
2022 a viacročného rozpočtu na roky 2022
- 2024, ktorý bol schválený väčšinou členov mestského zastupiteľstva. Rovnako bol

schválený aj návrh plánu investičnej výstavby a zámer predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na viaceré
projekty.
Mesto sa v tomto roku bude uchádzať o finančné prostriedky na projekty s názvami
„Cyklotrasy v meste Skalica – ul. Pplk.
Pľjušťa a D. Jurkoviča“, „Rozvoj turistickej
infraštruktúry prihraničného regiónu“,
„Poznej přírodní a kulturní krásy sousedů“
a „Vinohradnícke cyklotrasy v Skalici - časť

Hliníky a Mokré Hory“.
Schválený bol aj hospodársky výhľad spoločnosti SMM, s.r.o. pre rok 2022 spolu
s plánom investícií a opráv na rok 2022
realizovaných spoločnosťou SMM, s.r.o.,
správy o výchovno-vzdelávacích činnostiach Základných škôl Vajanského, Mallého a Strážnickej, Materskej školy Skalica,
Centra voľného času Skalica a Základnej
umeleckej školy Dr. Janka Blaha za školský
rok 2020/2021.
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Oznamy
Pozor na zosuvy snehu zo striech a haluzí zo stromov

Jednorazové finančné príspevky

Občanov žiadame o zvýšenú opatrnosť
Upozorňujeme občanov, aby boli opatrní v prípade výskytu snehu a nepriaznivých poveternostných podmienok a čo najmenej
sa zdržiavali pod vysokými a staršími stromami (Hájek a aleje).
Vplyvom váhy snehu môže prísť k zlomeniu a pádu haluzí. Rovnako vyzývame chodcov na zvýšenú opatrnosť pri pohybe popri
budovách v centre mesta, kde zo striech môže padať ťažký sneh.

Prvým januárom tohto roku nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a pri dosiahnutí životného
jubilea. O ktorý príspevok treba žiadať a ktorý získate automaticky?

Staň sa sprievodcom Skalice 2022
Uchádzači o prácu sprievodcu si môžu do 21. 1. 2022 posielať
prihlášky.
Počas letnej turistickej sezóny 2022 ponúkame študentom stredných škôl zaujímavú prácu „Sprievodca v skalickej pamiatke“,
v rámci ktorej získajú skúsenosti v oblasti cestovného ruchu.
Po absolvovaní seminára pre sprievodcov nadobudnú teoretické a praktické
poznatky o pamiatkach mesta Skalica.
V prípade záujmu treba vyplniť prihlášku na webe a poslať na tik@mesto.
skalica.sk alebo priniesť osobne do Turistickej informačnej kancelárii mesta
Skalica do 21. 1. 2022.

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica

Vážení rodičia,
pokiaľ máte záujem o finančný príspevok pre narodené dieťa, je
potrebné oň požiadať, a to maximálne do 1 roka od narodenia
dieťaťa. Žiadosť dostanete na matrike pri vybavovaní rodného listu
dieťaťa, alebo ju nájdete na našich web stránkach: https://www.skalica
.sk/mestsky-urad/ako-vybavit/ako-vybavit/narodenie-dietata/
Finančný príspevok vo výške 50€ bude poskytnutý pri slávnostnom
prijatí pri príležitosti uvítania dieťaťa do života. Podmienkou jeho
získania je, aby ste boli občanmi mesta Skalica a mali tu trvalý pobyt
minimálne jeden rok. Finančný príspevok vo
výške 200€ bude poskytnutý pri slávnostnom
prijatí prvého narodeného občana mesta
Skalica s trvalým pobytom v meste Skalica
v danom roku. Veríme, že takto potešíme a pomôžeme rodičom v ich novej životnej úlohe.
Vážení jubilanti,
jednorazový príspevok pri dosiahnutí životného jubilea sa vypláca
každoročne v mesiaci október na základe spracovaného zoznamu
jubilantov. O finančný príspevok nemusíte žiadať. Budete automaticky oslovení mestom Skalica. Občanovi mesta Skalica pri dosiahnutí životného jubilea veku 80, 85, 90 a viac rokov bude poskytnutý maximálne vo výške 30€ (závisieť to bude od rozpočtu mesta
v danom roku). Občanovi pri dosiahnutí
významného životného jubilea – najstarší občan mestadostane príspevok vo výške 100€.
Celé znenie VZN nájdete na našich web
stránkach www.skalica.sk/legislativa/vzn/.

Tradícia sľubu pokračuje
Jednou z dlhoročných tradícií v Skalici je prosba jej najvyššieho predstaviteľa k druhému patrónovi mesta o ochranu
Skalice pred nákazlivými chorobami. Svätý František Xaverský bol osvedčeným ochrancom počas morovej epidémie. Tohto
svätca si v kresťanskom kalendári veriaci pripomínajú 3. decembra. Primátorka mesta Anna Mierna spolu s pánom farárom
Róbertom Urlandom nezabudla na túto tradíciu sľubu a prosila
o ochranu mesta a Skaličanov.

Veduta Skalice, a to z tlačených výsledkov volieb skalického magistrátu z roku 1822. Záhorské múzeum v Skalici, Lichardov archív 34. III – D/9.

650 rokov slobodného kráľovského mesta Skalica
Na jeseň v roku 2022 uplynie 650 rokov
od povýšenia Skalice na mesto. K tomuto
aktu došlo v stredu 6. októbra 1372 na oktávu sviatku sv. Michala Archanjela v Trnave. Príslušnú listinu vydal uhorský kráľ
Ľudovít I. Veľký. Samotný text privilégia
je pomerne neobvyklý. Najväčší dôraz je
položený na vojenské a obranné aspekty
vzhľadom na polohu Skalice na hraniciach s Českým kráľovstvom. Bolo to však
v súlade s mestskou politikou panovníckeho rodu Anjouovcov. V texte sa priamo
hovorí, že panovník sa rozhodol slobodnú
dedinu Skalicu po porade s prelátmi a barónmi „v záujme istejšieho a ľahšieho udržania pohraničia nášho kráľovstva obohnať,
zosilniť, opevniť múrmi, násypmi, kamennými stavbami a hradbami“, pričom mešťania a hostia usadení v meste alebo hodlajúci prísť, mali byť oslobodení od kráľovskej

dane a iných poplatkov, dokiaľ hradby
nebudú dokončené. Zároveň, ako sami
mešťania sľúbili, sú povinní vykopať základy pre hradby, napáliť vápno a nalámať
kameň. V privilégiu sa ďalej spomínajú
trhové výsady a oslobodenie od tridsiatku
a mýta. Zvyšné výsady sú charakterizované len veľmi všeobecnou formulkou, „aby
títo naši mešťania a ich potomkovia dosiahli
a natrvalo užívali všetky tie slobody, výsady, milosti, zákonné práva a výhody, ktoré
už majú iné naše kráľovské mestá“.
Vydanie privilégia v Trnave nebolo iste
náhodné, už i z toho dôvodu, že Trnava
ako najstaršie privilegované mesto na území dnešného Slovenska sa stala pre Skalicu tzv. „materským mestom“ a spočiatku radila skalickej mestskej rade na čele
s richtárom pri výkone práva.
Hoci takáto voľná formulácia privilégia

Listina panovníka Vladislava II. z roku 1493 potvrdzujúca staršie výsady mesta. Ministerstvo vnútra
SR, Štátny archív Trnava, pracovisko Archív Skalica, Listiny č. 16.

dávala Skaličanom voľné ruky pri budovaní mesta a užívaní meštianskych
práv tunajšími obyvateľmi, mesto prešlo
zložitým vývojom a definitívne si status
slobodného kráľovského mesta uhájilo
až v druhej polovici 16. storočia. Spôsobené to bolo pomerne častými zálohmi,
ktorými uhorskí panovníci riešili nedostatok financií. A tak v Skalici namiesto kráľa
predstavovali vrchnosť moravskí markgrófi Prokop a Jošt, od roku 1392 Stiborovci,
koncom 15. storočia Zápoľskí a v rokoch
1527 – 1568 Žerotínski. Mesto navyše
neobchádzali vojnové útrapy, ako obsadenie husitmi v rokoch 1432 – 1434 či pobyt kráľovskej vojenskej posádky po roku
1435. Napriek tomu bola Skalica dobovo
vnímaná ako mesto, čo aj potvrdil zákon
z roku 1514, prítomnosť na zasadnutiach
uhorského snemu v rámci vyslancov slobodných kráľovských miest najneskôr
od roku 1541, súdne ukončenie zálohu Žerotínskych v roku 1568 a prijatie do skupiny taverníckych miest v roku 1577.
PhDr. Richard Drška

Najstaršia mestská pečať je na dokumente
uloženom v Ministerstvo vnútra SR, Štátny
archív Trnava, pracovisko Archív Skalica, fond:
Magistrát mesta Skalica, šk. Acta metalia, fasc.
I. a II. 1490 – 1675.
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Skalica má k oslavám 650. výročia nové logo
Logo znázorňuje významnú historickú udalosť, akou je 650. výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto.
Korunka v logu symbolizuje slobodné kráľovské mesto Skalica.
Zlatá farebnosť loga umocňuje vznešenosť tohto významného medzníku v dejinách mesta.
Rozmedzie rokov v logu 1372 – 2022 znázorňuje časový úsek od minulosti až po súčasnosť.
Kráľovský motív sa spája s privilégiami, ktoré boli Skalici udelené:
• možnosť opevniť sa múrmi, násypmi, kamennými stavbami a hradbami
• oslobodenie od kráľovskej dane a iných poplatkov
• získanie trhových výsad a oslobodenie od tridsiatku a mýta
Autor loga: Mgr. Juraj Spáčil (v spolupráci s Oddelením marketingu a cestovného ruchu mesta Skalica)

Skalický trdelník sa zaradil medzi kultúrne dedičstvá Slovenska

Ministerka kultúry Natália Milanová
dňa 3. 12. 2021 oficiálne zapísala do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska šesť

nových prvkov. Medzi nimi aj Skalický
trdelník, sladká špecialita nášho mesta,
ktorého receptúru a dobré meno Skalica
po stáročia chráni. Držiteľom ocenenia

je Občianske zduženie Skalický trdelník. Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je
súpisom významných prvkov a praktík
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. K jeho existujúcim 26 prvkom
najnovšie pribudli: Skalický trdelník,
Jánošíkovská tradícia, Tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti,
Črpáky, Goralská kultúra, Karička z Parchovian. „Slávnostnými okamihmi ako
je aj tento dnešný, prispievame k tomu,
aby boli naše tradície a zvyky zachované pre ďalšie generácie, čo je obzvlášť
dôležité pre identitu a históriu krajiny
a národa,” sa vyjadrila počas slávnostného podpisu ministerka kultúry. Skalický trdelník získal v októbri 2007 ako
prvý slovenský potravinársky výrobok
ochrannú značku Európskej únie a Slovensko tak vďaka nemu prvé ochranné
zemepisné označenie riadne zaregistrované Európskou komisiou.
Zdroj: MK SR
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Jubilantka
Eva Fordinálová
17. decembra 2021
sa dožila vzácneho životného jubilea významná slovenská poetka, spisovateľka, esejistka, kulturologička,
znalkyňa slovenskej histórie, nároFOTO: Peter
dovkyňa, ktorá svoj
Procházka
profesionálny život s maximálnym nasadením zasvätila literárnej histórii, jazykovede a pedagogickej činnosti na základných, stredných i vysokých školách.
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. je
autorkou mnohých odborných i beletristických knižných publikácií, štúdií a článkov. No predovšetkým je veľmi milou,
múdrou, skromnou, jednoduchou, tichou,
obetavou, pracovitou, hlboko veriacou
ženou s vysokým sociálnym cítením, ktorá sa vždy naplno rozdáva a pracuje pre
iných a sama zostáva v úzadí. Narodila
sa v malom domčeku v blízkosti rodného domu Jána Hollého a kostola sv. Mikuláša v roku 1941 v Borskom Mikuláši.
V súčasnosti žije v Skalici. Je nositeľkou
viacerých ocenení. V roku 2018 získala
cenu Fra Angelico, ktorá je zo strany Konferencie biskupov Slovenska prejavom uznania zástupcom umeleckej obce, ktorí aj
dnes v čase úpadku kultúry, globalizácie,
komercionalizácie a liberalizmu, napriek
silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať
vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky
a hodnoty. V roku 2016 si za celoživotnú tvorbu prevzala cenu Spolku slovenských spisovateľov. V roku 2012 prevzala
z rúk predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča Cenu Daniela Rapanta. V roku
2011 jej bolo udelené čestné občianstvo
obce Borský Mikuláš za celoživotné dielo
prispievajúce k poznaniu a odovzdávaniu
odkazu národného dejateľa Jána Hollého
a mimoriadny prínos k šíreniu dobrého
mena a propagácii svojho rodiska Borského Mikuláša. V roku 2008 získala cenu
Trnavského samosprávneho kraja za vedeckú prácu v oblasti literárnej histórie
a výsledky dosahované v oblasti. V roku
2004 bola ocenená cenou primátora mesta
Skalica. 
Ľudovít Košík
Vážená pani Fordinálová, dovoľte nám
zablahoželať v mene vedenia mesta Skalica k Vášmu významnému životnému
jubileu. Z celého srdca Vám želáme, nech
každý deň prináša najmä pevné zdravie,
šťastie, spokojnosť a veľa ľudského dobra.

Mikuláš navštívil zariadenia v Skalici

Šiesteho decembra mal Mikuláš plné
ruky práce. Napriek mnohým povinnostiam zavítal aj do Skalice. Hoci sa
s detičkami nemohol stretnúť priamo
v meste, prišiel a rozdal kopec radosti
a sladkého potešenia v zariadeniach Mikádo, Centrum pre deti a rodiny, v Azylovom i Zelenom dome mesta Skalica.
Spoločnosť mu robili anjel i primátorka
mesta Anna Mierna. Nechýbali detské
básničky ani čarovná atmosféra. Deti
sľúbili, že budú poslúchať a trom milým
návštevníkom neostáva nič iné ako prísť
opäť o rok a skontrolovať, či svoje sľuby
dodržia.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku a lásku. Už štvrtý rok sa na
Slovensku pred Vianocami rozdáva radosť
tým najzraniteľnejším v krabici od topánok a pre mnohých z nich je to potešenie
a darček, ktorý je neočakávaný. Práve „krabica od topánok” naplnená maličkosťami
im môže vyčariť úsmev na tvári a priniesť
pocit šťastia nielen počas sviatočných dní.
Do jedinečného projektu „Koľko lásky
sa zmestí do krabice od topánok?“ sa zapojili aj Skaličania a skalické školy, vďaka
ktorým kontaktné osoby Ľubica Bučková,
Veronika Buc a Mária Kallová odovzdali

takmer 450 krabíc na obdarovanie klientov do Zariadenia pre seniorov Skalica
a Jesénia Skalica, Zariadenia pre seniorov
Mokrý Háj a osamelým seniorom v meste.
„Chceme sa poďakovať všetkým darcom
za láskyplné darčeky, pozdravy a pozornosť, ktorú tomuto projektu v rámci rodín
venovali. Seniori pre nás znamenajú veľa.
Obrazne povedané sú našimi pevnými koreňmi, bez nich by nebolo pevného pňa
a krásneho ovocia. Je potrebné sa o nich starať, vyživovať ich a to najmä láskavosťou,
starostlivosťou a pozornosťou,“ uviedla lokálna koordinátorka projektu za Trnavský
samosprávny kraj Veronika Buc.
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Prvý pretek obranársky

Víťaz kategórie IGP1 p. Palcová s NO Bathory

Kynologický klub Skalica zorganizoval
dňa 13.11.2021 za podpory mesta Skalica

a ďalších partnerov Prvý pretek obranársky zo XXIV. ročníka ZZLK na futbalovom
štadióne v Trnovci. Súťažilo sa o hodnotné
ceny v troch kategóriách :
• Podľa skúšobného poriadku IGP 1 (poslušnosť a obrana) súťažilo najviac 8
pretekárov. Zvíťazila p. Michaela Palcová so NO menom Bathory s pekným
bodovým výkonom 185 bodov z 200
možných. Túto kategóriu korektne posudzoval pán Anton Strasse.
• Podľa skúšobného poriadku SVV1 (poslušnosť a obrana)súťažili 3 pretekári
a víťazom sa stal p. Peter Tomašovič
s NO menom Ero, vybojovali 167 bodov
z 200 možných.
• Podľa skúšobného poriadku BH/VT
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súťažilo 6 pretekárov. Víťazom bola p.
Barbora Kapusňáková s NO menom
Nathan, s výkonom 58,5 bodu z 60
možných. Tieto kategórie korektne posudzoval pán Viliam Ružička. Obrany
s prehľadom figuroval pán Peter Marčišoský.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým,
ktorí nám pomáhali a pomáhajú: mestu
Skalica, obci Trnovec za azyl, ekonomicky silným subjektom, jednotlivcom, pretekárom, rozhodcom, figurantovi a v neposednom rade našim členom, ktorí nám
pomohli túto peknú športovú akciu zorganizovať.
Mgr. Ján Vašečka,
predseda KK Skalica

Školy a CVČ

Máme stromček zelený, máme stromček z lesa.
Bambuľkami pokrytý, celý ligoce sa.
Vianočný strom bol pre deti z materskej
školy Pri potoku veľkou inšpiráciou. Šikovní „stredňáci“ si opäť rozvíjali technickú zručnosť a vyrobili si svoj vlastný
stromček. Naučili sa orientovať v jednoduchom technologickom postupe pri
jeho zhotovovaní. Uvedomovali si, že
ak chcú niečo vytvoriť, musia vynaložiť
určitú energiu a pracovať opatrne. Zároveň sa naučili ovládať a dodržiavať bezpečnosť pri práci. Pri pílení vetvičiek si
rozvíjali manuálnu zručnosť a tvorením

Zažiarili farby jesene
Centrum voľného času Skalica v tomto roku vyhlásilo druhý ročník súťaže
Farby jesene pre školské i predškolské
zariadenia okresu Skalica. Tentoraz bola
súťaž, okrem výtvarnej, rozšírená o témy
literárne i fotografické. Prvý ročník priniesol súťažné práce z ôsmich školských
zariadení, ale do druhého sa zapojilo už
skoro dvadsať škôl a materských škôl.
Okrem toho sme dostali dvanásť literárnych pokusov a vyše 60 fotografií.
Veľmi nás teší mimoriadny záujem detí
a pedagógov o našu súťaž. V minulom
roku sme všetky výtvarné práce vystavili
v priestoroch mestskej knižnice. Tentoraz to nebude možné, a preto budeme
práce prezentovať predovšetkým elektronickou formou. Všetkým, ktorí sa do
našej súťaže zapojili veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na tretí ročník.
CVČ Skalica

ozdôb jemnú motoriku a trpezlivosť.
Po toľkom vynaloženom úsilí vznikol
krásny vianočný strom, ktorý zdobí šatňu v modrom pavilóne materskej školy.
technická škola MŠ Pri potoku

Jesenný WOCABEE
ŠAMPIONÁT 2021
Znalosť slovíčok v anglickom jazyku ukázali žiaci Základnej školy na
Mallého ulici v silnej konkurencii
takmer 60-tisíc žiakov zo základných
a stredných škôl na celom Slovensku.
Zvíťazili v krajskom kole a postúpili
do celoslovenského kola, kde skončili
na treťom mieste. Tentoraz pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si už po tretíkrát
precvičili znalosť slovíčok v špeciálnej aplikácii. Do celoslovenského
kola súťaže sa naši žiaci prebojovali
z okresného a krajského kola v konkurencii sto zapojených tried.
„Súťaž hodnotím veľmi kladne, je to
super aplikácia na precvičenie slovnej
zásoby. Mám žiaka so špeciálnymi
potrebami a aj u neho je vidieť veľký
pokrok. Žiakom veľmi ďakujem
v mene našej školy. Reprezentujú školu a opäť ukazujú, že nemáme len talentovaných športovcov, ale aj šikovných angličtinárov“, zhodnotil súťaž
a výkon svojich žiakov učiteľ Jozef
Kollár.
Mgr. Branislav Samson
ZŠ Mallého Skalica
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Čas radosti a veselosti 2021
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