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Tohtoročné veľkonočné sviatky boli iné. Boli viac o dodržiavaní bezpečnostných a hygienických opatrení, o obmedzení pohybu, bez návštev ... Ale neboli bez života, bez výzdoby. Toto je krásna koláž fotograﬁí, ktorá dokladá, ako to žilo v Zariadení
pre seniorov Skalica.
foto ZpS Skalica

Vážení spoluobčania,
nachádzame sa v zložitom období, za ktoré nemôže nikto z nás. Nemôžeme sa stretávať s našimi rodinami, blízkymi a priateľmi. Spoločne sa nám darí túto situáciu
zvládať. Touto cestou by som sa rada poďakovala všetkými z nás, ktorí pracujú

v zdravotníctve, sociálnych zariadeniach,
predajniach potravín, policajnom zbore,
upratovacích službách či vo výrobe. Vďaka nim ale aj mnohým ďalším sa nám darí
túto situáciu zvládať. Prvú výzvu sme
zvládli a Slovensko sa zaradilo medzi najlepšie krajiny v Európe a ďakujem vám
všetkým. Druhá fáza sa bude týkať bez-

pečnej obnovy našej ekonomiky. Budem
robiť všetko preto, aby sa pokračovalo
v otváraní obchodov, pretože malí podnikatelia sú tiež dôležití zamestnávatelia
v regiónoch. Ak budeme naďalej dôsledne
dodržiavať zdravotné opatrenia, čoskoro
sa naša ekonomika vráti do obdobia pred
krízou. Spoločne to zvládneme.
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COVID-19 nám mení život

8. apríla zasadali členovia Krízového štábu
okresu Skalica. Hlavnou témou boli opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti s veľkonočnými sviatkami. Týkalo sa to najmä obmedzenia pohybu a dôrazných odporúčaní
ohľadom návštev a cestovania. Boli to najsilnejšie opatrenia, ktoré boli prijaté od začiatku výskytu vírusu COVID-19. V tom čase
boli v okrese Skalica evidovaní štyri ľudia
s pozitívnym nálezom koronavírusu, ani jeden nebol zo Skalice.
Pozitívnou správou pre občanov mesta
v tomto období bolo, že spoločnosť Grafobal
darovala 15 tisíc ochranných rúšok, ktoré
boli následne distribuované do domácností
študentmi gymnázia (viac o tom na str. 6).
Skalická mestská televízia od obdobia
uzavretia chrámov poskytovala divákom
možnosť sledovať sväté omše i služby božie

v spolupráci s rím.-kat. i evanjelickou a.v.
cirkvou prostredníctvom internetu i vo svojom vysielaní. Mesto Skalica sa snaží svojich
občanov informovať o aktuálnych témach
prostredníctvom Skalickej mestskej televízie,
Záhoráckeho rádia, Mobilného Rozhlasu,
webu, Facebooku, Skalického pressu a začala
sa spolupráca so Západoslovenskou televíziou.
Ďalšie rokovania okresného krízového štábu
sa konalo 16. apríla. Odznelo na ňom pozitívne hodnotenie priebehu veľkonočných
sviatkov, kedy sa na základe monitorovania
orgánov štátnej správy a polície skonštatovalo veľmi dobré dodržiavanie prísnych opatrení, ktoré boli zavedené pred sviatkami. Počet
pozitívne testovaných osôb na COVID-19
v okrese Skalica sa zvýšil na 6, pričom opäť to
boli obyvatelia mimo Skalice.

Skalická mestská televízia v tomto období
priniesla pozitívnu správu, že realizácia projektu „Regenerácia vnútrobloku na ul. Mallého“ napriek čiastočnému obmedzeniu prác
pokračoval (viac na str. 4).
Po mnohých odborných diskusiách Vláda
Slovenskej republiky prijala Harmonogram
postupného uvoľňovania opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu, pričom prvá fáza
sa rozbehla od stredy 22. apríla (harmonogram nájdete na str. 3).
22. apríla priamo, ale zároveň s možnosťou
elektronicky, sa uskutočnil zápis do prvého
ročníka základných škôl. Na ZŠ Vajanského
bolo zapísaných 130 a na ZŠ Strážnická 102
detí.
Z iniciatívy vedenia Zariadenia pre seniorov
a Jesénie Skalica sa uskutočnilo plošné testovanie zamestnancov s negatívnym výsledkom (viď str. 8).
Ďalšou príjemnou správou pre Skaličanov bolo
inštalovanie piatich lavičiek do Hájku, ktoré
majú prispieť k príjemnému posedeniu v tomto
našom najkrajšom parku (viac na str. 4).
Hlavnou témou ďalšieho zasadnutia Krízového štábu okresu Skalica 23. apríla boli jednotlivé fázy uvoľňovania opatrení. Prednostka Okresného úradu v Skalici Viera Kučerová
skonštatovala, že jednotlivé fázy sa budú
prísne vyhodnocovať každé dva týždne a až
to prijaté kritériá dovolia, bude uvoľnená ďalšia fáza. Ideálny scenár by teda predpokladal
uvoľňovanie každé dva týždne. Zároveň sa
konštatovalo, že povinnosť nosiť ochranu
horných dýchacích ciest ostáva v platnosti,
podobne ako povinné rozstupy v predajniach. Skonštatovala sa tiež dobrá situácia
v skalickej nemocnici, neevidovanie žiadneho pozitívneho prípadu a príprava na zriadenie mobilného odberového miesta v areáli
nemocnice.

Pripomenuli sme si výročie oslobodenia Skalice
75. výročie oslobodenia Skalice si položením
kytice pripomenuli primátorka Anna Mierna
a viceprimátorka Veronika Hanzalíková. Náš
okres i naše mesto (11. 4. 1945) oslobodili
vojská Červenej armády a rumunské vojská
vedené podplukovníkom Viktorom Savičom
Pľjušťom. Pri oslobodzovaní nášho mesta
prebiehali ťažké boje. V našom chotári padlo

130 vojakov, z toho 51 červenoarmejcov, ktorých mená sú zvečnené pri Pamätníku slobody.
27. apríla Skalicu navštívil Dmitrij Vaščenko,
3. tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie
na Slovensku. Na pôde radnice ho prijala primátorka Anna Mierna spolu s viceprimátorkou Veronikou Hanzalíkovou. Potom pri Pa-

mätníku oslobodenia aj s predstaviteľmi oblastnej organizácie Zväzu protifašistických
bojovníkov v Senici položili vence pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Skalice, ktoré
sme si pripomenuli pred niekoľkými dňami.
V závere svojej návštevy si Dmitrij Vaščenko
prezrel naše mesto.
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Dôležité telefonické
kontakty (COVID-19)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Trnave – 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Senici – 0907 169 312
Infolinka mesta Skalica: 0907 837 401
(po-pi 8:00-14:00),
mail: korona@mesto.skalica.sk

Dôležité webové
stránky týkajúce sa
aktuálnych informácií:
všetko aktuálne o korona víruse:
www.korona.gov.sk
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky: www.uvzsr.sk
Úrad vlády Slovenskej republiky:
www.vlada.gov.sk
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Finišuje realizácia
projektu na ul. Mallého
Mesto Skalica s dodávateľom po nútenej prestávke kvôli situácii s koronavírusom, od polovice marca pokračovalo v projekte „Regenerácia vnútrobloku na ul. Mallého“. Projekt
je spolufinancovaný Európskou úniu v rámci
Integrovaného operačného programu sumou
181 tis. €.
Realizácia projektu začala ešte minulý rok
výsadbou cibuľovín. Projekt pozostával
z troch častí – rekonštrukcie spevnených
plôch a chodníkov, revitalizácie zelene a rekonštrukcie detských ihrísk. Predpokladané
ukončenie prác je naplánované na máj tohto
roku, pričom práce na rekonštrukcii detských ihrísk začnú až po schválení verejného
obstarávania.
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Vážení občania mesta Skalica,
v súčasnej dobe sa na pôde Mestského úradu v Skalici pripravuje
Koncepcia rozvoja športu v meste Skalica. Je potrebné, aby sa pri
jej tvorbe spolupracovalo s občanmi, školami, športovými klubmi.
Pripravili sme krátky dotazník, ktorým sledujeme zistenie širokého spektra informácií potrebných na spracovanie obsahu koncepcie. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nám pomohli a vyplnili
dotazník, ktorý nájdete na internete alebo v mobilnej aplikácii
Mobilný Rozhlas. Čas na to máte najneskôr do 15. mája 2020.
Ďakujeme za spoluprácu.

Mesto už v marci pristúpilo k dezinfekcii verejných priestorov, kde
sa najčastejšie zdržiavajú Skaličania. Ide o miesta okolo pošty, autobusových zastávok, úradov, lavičky či cintorín. Podieľajú sa na tom
pracovníci Správy mestského majetku Skalica a tiež skalickí dobrovoľní hasiči. Táto činnosť pokračuje naďalej.
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Tradične v máji
S piatym mesiacom v roku sa spája viacero zvyklostí. Staršia a stredná generácia si spája prvý máj s oslavou práce,
ktorý si pripomínajú v mnohých krajinách sveta. V jeho predvečer sa stavia
máj, strom, najčastejšie smrek, jedľa alebo breza, ktorý má symbolický význam
a je výrazom prírodného mýtu o boji
zimy s jarou, smrti so životom; symbol
na jar sa obnovujúcej prírody. Napriek
súčasnej náročnej situácii Mesto Skalica
aj v tomto roku zabezpečilo postavenie
mája na námestí.

Čo sa zvykne diať v našom meste v máji?
Rozprávkový pochod, v tomto roku malo
byť malé okrúhle jubileum – 35 rokov, od
roku 2005 je to Trdlofest, deň plný trdelníka, vína a dobrej zábavy, od roku 2006
tradičné otváranie plavebnej sezóny
v prístave na Baťovom kanáli, od roku
2014 kultúrno-spoločenské podujatie
v Hájku Ve Skalici na Hurbánka, otvára
sa sezóna plážového volejbalu, koná sa
tradičný medzinárodný detský futbalový
turnaj Schaeffler cup. Skalica je každoročne dejiskom krajskej
j j súťažnejj prep
hliadky detských
súborov
h folklórnych
folkl

a tiež folkoristov jednotlivcov a spevákov, okresnej nesúťažnej prehliadky ľudového spevu detí predškolského veku
Blahova notečka (v minulom roku bola
sedemnásta), absolventské podujatia
ZUŠ dr. Janka Blaha, pochodu Míľa pre
mamu ...
V tomto roku sa, žiaľ, ani jedno zo spomínaných podujatí neuskutoční.
Pripomenieme si niektoré z nich zábermi z minulých rokov. A verme, že budúci rok sa pri týchto podujatiach opäť
stretneme.
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Grafobal daroval,
gymnazisti rozniesli
Spoločnosť Grafobal, a.s. venovala Mestu Skalica viac ako 15.000 kusov
antibakteriálnych rúšok. Mesto zabezpečilo ich distribúciu, a to pomocou dobrovoľníkov – študentov Gymnázia F. V. Sasinka Skalica. Dobrovoľníci pomáhajú mestu a jeho obyvateľom opakovane.
Od 14. apríla prebiehalo doručovanie rúšok priamo do poštových
schránok Skaličanov. Trojvrstvové hygienické rúška sú vyrobené na
Slovensku, s obsahom iónov a striebra priamo vo vlákne vnútornej vrstvy a sú opakovane použiteľné.
Pripomeňme ešte, že gymnazisti predtým pomáhali mesto roznášať aj
rúška pre seniorov.

V priebehu uplynulých týždňov študenti skalického gymnázia dvakrát pomáhali mestu Skalica roznášať obyvateľom rúška. Nebola to ich prvá dobrovoľnícka aktivita.

„Je to taká otázka do histórie,“ hovorí
Daniel Richter, študent Gymnázia F. V.
Sasinka v Skalici a pokračuje „pred
dvomi rokmi sme ja a môj spolužiak
založili takú iniciatívu v rámci nášho
gymnázia Gympel pomáha a chceli
sme šíriť nejakú solidaritu a spolupatričnosť a pomáhať slabším. Jednoducho nejaké dobro spraviť zakiaľ sme
mladí a máme viac voľného času. Začalo to ako pomoc skalickému útulku,

kde sme im pomáhali buď materiálne
alebo sme brali psíkov na prechádzky.
Potom sme začali pomáhať Zariadeniu
pre seniorov a Jesénii. Začali sme chodiť so seniormi na prechádzky a rozprávať sa s nimi. Za tie
dva roky sme urobili viacero aktivít, ktoré spĺňali
funkciu propagácie dobrých myšlienok alebo
také aktivity, ktoré mali
spríjemniť čas niekomu
inému, ako boli napríklad tie prechádzky so
seniormi. Treba povedať,
že naše gymnázium má
dlhodobú prax v charitatívnej činnosti a na základe toho sme aj chceli pracovať ďalej.“
Na základe dobrých ohlasov a skúseností prišlo k spolupráci s mestom
Skalica. Jednalo sa o roznášanie rúšok
seniorom.
„K tejto spolupráci došlo tak, že mi napísala viceprimátorka mesta, keďže
dostala od pani riaditeľky gymnázia,
že ja takéto niečo mám na starosti.
Najprv sme sa dohodli tak provizórne,
lebo som chcel vedieť, ako na to mladí

ľudia zareagujú, či budú mať chuť pomáhať. A musím povedať, že ja si vážim každého, ktorý sa nami išiel roznášať tie rúška, lebo to bola makačka.
Začali sme teda roznášať rúška pre dôchodcov nad 65 rokov. Dohodli sme sa
ako to bude prebiehať, dostali sme rúška, my sme si to zobrali pod patronát
a pracovali sme. Potom prišla tá veľká
spolupráca, keď sme dostali tie informácie o 15 tisíc rúškach. To sme boli
naozaj v úžase, že to nie niečo a nevedeli sme, či to zvládneme. Ale skúsili
sme zohnať čo najviac ľudí, možno 25
študentov a dve profesorky nám ešte
pomáhali. Veľmi dobré bolo, že to akoby spojilo kolektív mladých ľudí naprieč tými ročníkmi, že tam boli aj maturanti aj z osemročného štúdia. Aby
sme mohli čo najlepšie pracovať aj do
budúcnosti, tak by sme potrebovali
vlastnú suverenitu a preto sme sa rozhodli spraviť z tejto iniciatívy občianske združenie. To by mohlo byť v nasledujúcich dňoch schválené. A plánujeme, že si to zoberú na starosti ďalší
mladí ľudia, nakoľko ja už odchádzam
z gymnázia. A verím, že budú naďalej
budovať nejakú spolupatričnosť v regióne,“ uzatvára Daniel Richter.
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Nové lavičky v Hájku
V priebehu apríla v Skalickom Hájku
pribudlo päť nových laviček. „Sú to la-

vičky z recyklovaného plastu a inštalovali ich pracovníci Správy mestského
majetku, „ informovala viceprimátorka Veronika Hanzalíková a pokračovala „v osádzaní ďalších lavičiek a ďalších prvkov, ktoré by občanom mohli slúžiť k oddychu
a relaxu na tomto mieste, by
malo pokračovať v rámci realizácie medzinárodného projektu s moravskou obcou Pet-

rov. Prípravy tohto projektu prebiehajú. Naším zámerom je revitalizovať
toto miesto, kde by ľudia mohli tráviť
príjemné chvíle svojho voľného času.“
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Mesto Skalica už pred tým, ako bol evidovaný vôbec prvý prípad ochorenia na území
okresu, zaviedlo na ochranu seniorov v ZpS
a v Jesénii prísne opatrenia. Pri ich zavádzaní
vychádzalo z odporúčaní Hlavného hygienika SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny a Ministerstva zdravotníctva.

Medzi niektoré z týchto opatrení patrili: zákaz návštev, zákaz pohybu klientov mimo
zariadenia, meranie teploty klientom aj zamestnancom, zavedenie čističky vzduchu,
germicídne ožarovanie spoločných priestorov, prísne epidemiologické opatrenia pre
zamestnancov, používanie ochranných pomôcok, profesionálna dezinfekcia spoločných priestorov a povrchov.
„Sme v pravidelnom kontakte so štatutármi
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a okresným úradom Skalica a takisto sa informujeme u zástupcov obcí v okrese Skalica o si-

tuácii v zariadeniach sociálnej starostlivosti.
Spoločným cieľom je zabezpečiť maximálnu
možnú ochranu našich seniorov s dôstojnosťou. Vieme, že sociálna izolácie je náročná
a vyžaduje si mimoriadne nasadenie od celého
personálu. Práve im patrí veľká vďaka za nadštandardné nasadenie počas mimoriadnej situácie. Naďalej ostávame bdelí a obozretní.
Je to situácia, ktorá je pre všetkých rovnako
nová a vyžaduje rýchle a správne rozhodnutia“ skonštatovala viceprimátorka mesta
Skalica Veronika Hanzalíková.
V súvislosti s bojom proti ochoreniu COVID-19 zaviedlo mesto v rámci mestského
úradu, ale aj vo svojich organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta viaceré preventívne opatrenia. Zamestnanci a klienti v zariadení pre seniorov, v Jesénii, nocľahárni a útulku majú každý
deň meranú teplotu, používajú ochranné prostriedky a dodržiavajú prísne hygienické opatrenia. Na účely hĺbkovej dezinfekcie boli zabezpečené dezinfekčné
prostriedky a vo všetkých zariadeniach sú
prísne zakázané návštevy.
V rámci sociálneho zariadenia Nocľaháreň
a Útulok bol vypracovaný plán pre zvládnutie krízovej situácie. Klienti dostali opakovane ochranné rúška aj od mesta Skalica,
sú informovaní o dodržiavaní prísnej hygieny a vyhýbaniu sa miestam, kde sa nachádzajú väčšie skupiny ľudí. Okolie týchto zariadení je v spolupráci s Hasičským a záchranným
zborom Skalica dezinfikované. „Mesto Skali-

ca sa ujalo iniciatívy v základných opatreniach v prvých marcových dňoch. Prekážky
v zabezpečení ochranných pomôcok zdieľalo
spolu s ostatnými obcami, avšak podarilo sa
nám vďaka našim donorom zabezpečiť rúška,
ochranné štíty a ochranné pomôcky ako pre
seniorov, tak aj zamestnancov mestského
úradu a občanov mesta Skalica. Naďalej sa
zaoberáme nariadeniami vydanými hlavným
hygienikom, opatreniami vlády či usmerneniami úradu verejného zdravotníctva SR
a aplikujeme ich do maximálnej možnej miery v praktickom živote mesta“ zhrnula informáciu primátorka mesta Skalica Anna Mierna.

Zariadenie pre seniorov zabezpečilo testovanie svojich zamestnancov. Osobne so svojim
tímom testovanie prišiel vykonať uznávaný
odborník Profesor Krčméry so svojím tímom. Výsledky testovania boli negatívne.
(foto ZpS Skalica)
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