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Mestský vinohrad – európsky unikát

Skalica je po stáročia známa pestovaním
viniča a výrobou vína. Jej pýchou je najmä Skalický rubín. Kedysi nebolo skalickej rodiny, ktorá by nevlastnila vinohrad a vinohradnícky dom tzv. „búdu“.
Dnes je situácia iná. Slovensko za posledných 30 rokov stratilo skoro polovicu hektárov vinohradov. Mesto Skalica
sa rozhodlo nadviazať na túto jedinečnú
tradíciu vinohradníctva a v máji tohto
roku vysadilo vlastný mestský vinohrad s rozlohou takmer 22 hektárov, na
ktorých dozreje 15 druhov vína. Výsadba mestského vinohradu Novosady dolné sa tak stáva slovenským i európskym
unikátom.
V Skalici počas rokov 1993 až 2005
prebiehali pozemkové úpravy, v rámci
ktorých na podnet vtedajšieho primátora Ing. Michala Srholca mesto požiadalo o vytvorenie niekoľkohektárových
pozemkov pre budúcu výsadbu vinohradov. Dnes sa môžeme hrdiť novým
vinohradom. Zámer projektu Výsadba
vinohradu Novosady dolné bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Skalici
v marci 2018. Následne bola v októbri
2018 schválená žiadosť o podporu na
výsadbu vinohradov Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou.
Realizácia projektu sa začala začiatkom

roku 2020 a bola rozdelená na štyri časti:
• príprava pôdy pre výsadbu vinohradu o ploche 21,6 ha,
• obstaranie sadeníc viniča v celkovom
počte 104 300 ks,
• výsadba sadeníc a vybudovanie opornej konštrukcie v celkovej dĺžke radov
takmer 100 km,
• vybudovanie oplotenia vinohradu
v celkovej dĺžke 1900 m, so 6 vstupnými
bránami.
Predpokladaná hodnota investície predstavuje čiastku okolo 500 tisíc eur. Začiatkom roku 2020 začali prvé práce na
zabezpečení prípravy pôdy, následne
bola v auguste 2020 zabezpečená dodávka sadeníc.
Príprava pôdy a práce spojené s vybudovaním oplotenia vinohradu začali
v októbri 2020 a boli ukončené začiatkom apríla 2021. Výsadba sadeníc vo
vinohrade Novosady dolné a Novosady
horné bola ukončená v máji 2021. Celkovo je vysadených viac ako 104 tisíc
kusov sadeníc, 15 odrôd, z toho bielymi odrodami sú Irsai Oliver, Rulandské
šedé, Chardonnay, Devín, Milia, Muškát
moravský, Pálava, Sauvignon, Veltlínske zelené. Medzi modré odrody patrí
Dunaj, Frankovka modrá, Hron, Modrý
Portugal, Svätovavrinecké, Váh. Strapce

vínnej révy sa použijú aj na výrobu Skalického rubína, ktorý získal ochrannú
známku. Prvá odroda sa očakáva o tri
roky.
Výsadba vinohradu bola realizovaná
najnovšími technológiami – strojom automaticky navádzaným cez satelit pre
dosiahnutie presnej výsadby v spone 2,2
x 0,9 metrov. Počas výsadby sa vyskytli viaceré prekážky, ako napríklad ťažké
pôdno-klimatické podmienky, ktoré
neumožňovali zrealizovať výsadbu len
strojovou výsadbou. Proces sa nezaobišiel bez poctivej ľudskej práce s motykou a ručným prihŕňaním časti sadeníc. Keďže po výsadbe bola ílovitá pôda
v niektorých častiach vinohradu natoľko
stvrdnutá a vysušená, bolo nutné vysadené sadenice zavlažovať. Veľmi si ceníme pomoc Dobrovoľných hasičov mesta
Skalica, ktorí sa podieľali na zavlažovaní.
Čo sa týka vybudovania oplotenia vinohradu, zákazku realizovala spoločnosť
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU,
s.r.o (ďalej len „SMM, s.r.o.“) vo vlastnej réžii zamestnancami Stavebnej čaty.
Záverečnou časťou projektu je realizácia
opornej konštrukcie vinohradu, ktorá
je plánovaná do konca júna 2021. Ide
o opornú konštrukciu typu Rýnsko-hessenského vedenia, s jedným nosným
drôtom a tromi pármi vodiacich drôtov
(dvojdrôtia) pre zastrkávanie letorastov.
Opornú konštrukciu budú tvoriť radové
a koncové stĺpiky z ocele konštrukčnej
akosti, na ukotvenie koncových stĺpikov
bude použité oceľové lano a zemná kotva závrtná s diskom. Vzdialenosť medzi
pokračovanie na strane 2

Prečítate si
Oznamy
Čo je nové v meste
Turistická sezóna 2021
otvorená
Pozvánky
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strojom automaticky navádzaným cez
satelit a automatickou vertikalizáciou
stĺpika pre dosiahnutie presnej montáže.
Na tomto mieste patrí poďakovanie všetkým, ktorí podporili projekt výsadby
mestského vinohradu svojimi radami,
vedením a odborným dohľadom ako
aj samotným priložením ruky k dielu. Poďakovanie patrí pani primátorke
a pani viceprimátorke mesta Skalica,
konateľkám

Prijatie matiek

Deň matiek patrí určite k najmilším sviatkom v roku. Hold
mamám vzdávajú v druhú májovú nedeľu v mnohých
krajinách sveta. Pri tejto príležitosti prijala primátorka
mesta na skalickej radnici päť vybraných mamičiek, ktoré sa
zapísali do pamätnej knihy mesta Skalica.
Pozvanie na radnicu prijali pani Daša Zajdenová, zdravotná
sestra, ktorá pracuje na neonatologickom oddelení
Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici, pani Gabriela
Borovičková, terénna zdravotná sestra, pani Lenka Šmidová
z diabetologickej ambulancie, pani Andrea Feriancová,
opatrovateľka mesta Skalica a záchranárka pani Petra
Balážiková. Všetky dámy sú z prvej línie sa aktívne podieľajú
na testovaní a očkovaní Covid.
Primátorka mesta ocenila prácu prítomných dám, ocenila, že
dokázali skĺbiť náročné povolanie, nezištnú pomoc druhým
a starostlivosť o deti či vnúčatá a všetkým zaželala hlavne
pevné zdravie a veľa síl.

SMM, s.r.o., riaditeľovi a pracovníkom
SMM, s.r.o., mestským poslancom,
vinohradníkom a ostatným pracovníkom.
Samospráva svojim vinohradom pomôže k rozvoju domácich výrobcov vína na
Slovensku. „Vinohradníctvo na Slovensku
potrebuje podporu. Každý rok nám ubúda
vinohradnícka pôda. Verím, že mestský
vinohrad pomôže našim domácim výrobcom zachovať túto krásnu tradíciu v Skalici,“ uviedla primátorka mesta Skalica,
Anna Mierna.
Aj v ďalších vydaniach mesačníka Skalický press vás budeme informovať ako pokračujú práce na mestskom vinohrade.
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Oznamy
Centrum právnej pomoci obnovuje svoju činnosť

Registračná linka naďalej v prevádzke

Centrum právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) zabezpečuje právne služby – právnu
pomoc pre každého, kto nemá peniaze ani
majetok, na zabezpečenie právnej pomoci
a zároveň zvyšuje právne povedomie spoločnosti.
V prípade, ak majú občania záujem o predbežnú konzultáciu
je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 0650 105 100 alebo osobne v ktorejkoľvek kancelárii (najbližšia je v Trnave).
V meste Skalica vykonáva Centrum tieto konzultácie v budove Štíbor – v Mestskom centre sociálnych služieb, Kráľovská č. 9, na základe vopred dohodnutých termínov. Preto
je potrebné sa na vyššie uvedenom čísle objednať. Najbližšie
dohodnuté konzultácie budú 15. 6. 2021.
Viac informácií sa dozviete na www.centrumpravnejpomoci.sk.

Bezplatná telefonická linka na pomoc občanom pri registrácii
sa do čakárne na očkovanie je stále k dispozícii. Slúži naďalej
pre občanov, ktorí nemajú prístup k internetu alebo majú problém s registrovaním sa na očkovanie.
Bezplatné číslo 0800 300 013 je vám k dispozícii každý pracovný
deň od 8:00 do 14:00 hod.

Povinnosť vlastníkov, správcov a užívateľov
pozemkov odstraňovať invázne rastliny
Bežnou starostlivosťou o pozemok je aj povinnosť vlastníkov,
správcov alebo nájomcov (užívateľov) odstraňovať invázne
druhy rastlín. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 150/2019
Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Invázne nepôvodné druhy rastlín sú také druhy, ktoré boli na
naše územie dovezené alebo sa sem rozšírili z iných krajín.
Veľakrát boli vysádzané ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa začali rýchlo šíriť do okolia a zaberať nové plochy
zelene. U drevín ide v súčasnej dobe často o dospelé jedince
stromov, ktoré sú často súčasťou verejnej zelene najmä sídlisk.
Vo všeobecnosti sú však invázne byliny i dreviny veľmi škodlivé
a vďaka svojmu extrémne rýchlemu rastu vytláčajú pôvodnú
vegetáciu.
Upozorňujeme občanov, aby sledovali webové stránky mesta
Skalica alebo Štátnej ochrany prírody a krajiny SR, kde sú uvedené všetky potrebné informácie k téme výskytu a odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín.
Odstránenie inváznych drevín sa vykonáva v mimovegetačnom
období t.j. od 1. októbra do 31. marca. Odstraňovanie inváznych
bylín sa vykonáva vzhľadom na konkrétne sa vyskytujúci druh
(najčastejšie je to kosenie pred kvitnutím, spásanie a podobne).
Aktuálny zoznam inváznych druhov rastlín Slovenskej republiky, vyobrazenie jednotlivých inváznych rastlín a spôsoby
efektívnej likvidácie nájdete na webových stránkach Štátnej
ochrany prírody a krajiny Slovenskej republiky http://www.
sopsr.sk/invazne-web/ .
Potrebné informácie o výskyte inváznych nepôvodných druhoch bylín a drevín nájdete zverejnené na webových stránkach
mesta Skalica v sekcii Mestský úrad – Oddelenie strategického
rozvoja, výstavby a životného prostredia – Invázne druhy. Tieto
údaje sú zverejňované na základe informácii aktualizovaných na
webových stránkach Štátnej ochrany prírody a krajiny SR. Tu
nájdete mesačne aktualizované miesta výskytu
inváznych nepôvodných druhov ako aj upozornenia na ich výskyt. V prípade ich výskytu na
pozemkoch vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Upozornenia mesto zverejňuje aj na
úradnej tabuli.

Oznam
Prijímacie skúšky na ZUŠ
Riaditeľstvo ZUŠ Dr. Janka Blaha oznamuje záujemcom
o štúdium na našej škole v školskom roku 2021/2022
že prijímacie skúšky sa budú konať 21. a 22. júna 2021
v čase od 13:00 do 17:00 hod.
Hudobný odbor: v sídle školy, Kráľovská 16, 2 poschodie,
Výtvarný odbor: na Škarniclovskej ulici číslo 3,
Tanečný odbor /ľudový tanec, muzikál/: na Kráľovskej ulici číslo
18 /Orlovňa/,
Tanečný odbor /moderný tanec/: v sídle školy, Kráľovská 16,
koncertná sála, na prízemí,
V prípade záujmu o spoločenský tanec informácie na tel. čísle: 0903929977,
Literárno-dramatický odbor: v sídle školy,
Kráľovská 16, koncertná sála, na prízemí.
Prihlášku si môžete stiahnuť na webovej stránke
školy: www.zusskalica.sk

Oznam
Roznášanie rozhodnutí na miestne dane
a poplatok za KO
Vážení Skaličania, oznamujeme Vám, že od
začiatku júna začíname doručovať rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady. Rozhodnutia roznášajú poverení zamestnanci, ktorí sú vybavení
ochrannými rúškami, rukavicami a jednorazovými písacími
potrebami, ktoré vám zostanú. Zamestnanci budú označení
identifikačnými kartami s logom mesta.
Prosíme Vás o spoluprácu a súčinnosť, nakoľko je potrebné aby ste si rozhodnutie prevzali priamo do vlastných rúk.
Rozhodnutia, ktoré sa nepodarí doručiť osobne, budú doručované prostredníctvom pošty rovnako do vlastných rúk.
Zároveň Vás prosíme, aby ste uprednostnili bezhotovostný
spôsob platby.
Údaje v rozhodnutiach sú aktualizované k polovici mája.
V prípade, že ste medzičasom požiadali o zníženie alebo odpustenie poplatku a správca dane vám vyhovie, bude vám
doručené dodatočné rozhodnutie.

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku
predĺženie termínu do 30. 6. 2021.
Fotografie vašej predzáhradky PRED a PO, vaše meno,
adresu môžete posielať do 14. 6. 2021
na adresu: media@mesto.skalica.sk.

Aktuálne oznamy Mesta Skalica
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Čo je nové v meste?
Otvorené a obnovené detské ihriská
Mesto Skalica v sobotu prvého mája otvorilo detské ihriská za
dodržania platných epidemiologických opatrení. V mesiacoch
marec a apríl bola na detských ihriskách v Skalici – Pelíškova,
Clementisa, Letný štadión a Žihadielko vykonaná pravidelná
ročná revízia herných prvkov a štandardná údržba pozostávajúca z výmeny piesku v pieskoviskách – Pelíškova, Clementisa,
Žihadielko, náteru drevených konštrukcií herných prvkov – Pelíškova, Clemetisa, doplnenia plaveného štrku pod herné zostavy – Pelíškova, Žihadielko a upratania všetkých ihrísk.

Záchrana kaplnky sa podarila
Začiatkom roka 2021 bolo na kalvárii zaznamenané narušenie
podložia a statiky kaplnky VII zastavenia, pričom naklonenie
stavby mohlo spôsobiť jej pád a deštrukciu. Stavba bola provizórne podchytená drevenými hranolmi. Po obhliadkach statikom aj pracovníkmi KPÚ Trnava boli konštatované dve možnosti – kaplnku rozobrať a postaviť na vedľajšom priestranstve
alebo sa pokúsiť stavbu vyrovnať. Na mieste bol pracovníkmi
PFUK v Bratislave realizovaný prieskum georadarom za účelom zistenia stability podložia, ktorý potvrdil pomerne nestabilné podložie pod samotnou kaplnkou aj v okolitom priestore. Vzhľadom na neprístupnosť ťažkej techniky ako aj neistoty stability podložia, sa javilo ako najreálnejšie postavenie
rekonštrukčnej kópie. Úsilím mesta bolo túto historickú stavbu predsa len zachrániť na pôvodnom mieste. Našla sa skupina nadšených, ale aj skúsených stavbárov, strojníkov a ďalších
zapálených ľudí, ktorým osud kaplnky nebol ľahostajný. Po
krátkej operatívnej porade nastúpili mechanizmy, ktoré obkopali stavbu, podchytili lanami a reťazami. Základy stavby boli
podbetónované a rozšírené, kaplnka vyrovnaná a usadená do
pôvodnej polohy. Na druhý deň boli realizované terénne úpravy
a osiata tráva. Pôvodná kaplnka sa podarila zachrániť, stojí na
svojom pôvodnom mieste za čo všetkým zúčastneným zo srdca
veľmi pekne ďakujeme.

Opravené vinohradnícke cesty
V mesiaci máj bola realizovaná oprava povrchu cesty vo
vinohradníckej lokalite Lištiny v úseku od panelovej cesty
do záhradkovej osady Lištiny
v smere do Vrádišťa v dĺžke
cca 250 m. Povrch cesty bol
spevnený frézovaným materiálom z asfaltového betónu a následne zhutnený. Opravu cesty
privítali nielen vinohradníci v tejto lokalite, ale aj cyklisti, ktorí
cestu často využívajú. Na úprave sa spoločne rovnakým dielom
podieľali majiteľ jednej z nehnuteľností v lokalite (dodaním materiálu) a mesto Skalica (uhradením práce). Zlepšenie zjazdnosti tejto vinohradníckej cesty je dobrým príkladom spolupráce
medzi mestom a občanmi mesta alebo majiteľmi nehnuteľností
v našom meste. Za takúto pomoc zúčastneným veľmi pekne
ďakujeme. Cesta vo vinohradníckej lokalite Lištiny bola jednou
z viacerých vinohradníckych ciest, ktoré mesto v poslednom
období opravovalo. V minulom roku to boli napríklad cesty
v oblasti ZO Hájky, v lokalitách Darmovise, Staré hory, Kamence, Mokré hory, a Vysoké pole. V postupných úpravách vinohradníckych ciest mesto plánuje pokračovať aj v tomto roku.

Skalica pripravuje viac ako 50 európskych
projektov
Mesto sa aktívne pripravuje na nové programové obdobie 20212027, ktoré umožní čerpať ďalšie európske prostriedky. Hodnotiacej komisii plánuje Skalica predstaviť viac ako 50 projektov
za celkovú sumu presahujúcu 30 miliónov EUR. Pripravujú sa
projekty na regeneráciu vnútrobloku Športová, modernizáciu
učební na základných školách, vybudovanie cyklotrás i projektová dokumentácia pre športovú halu. V minulom roku sa mestu podarilo zrealizovať viaceré projekty v sume 310 000 EUR.
Išlo napríklad o vodozádržné opatrenia na ulici Dr. Clementisa,
regeneráciu vnútrobloku Mallého či rekonštrukciu kotolne pri
ZŠ Strážnická.
Z vlastných zdrojov zainvestovalo mesto v uplynulom období sumu 650 000 EUR
na ďalšie projekty. Išlo
o rekonštrukcie chodníkov na sídlisku SNP,
vybudovanie chodníka
v lokalite Jazerné pole,
vynovenú telocvičňu
ZŠ Strážnická či rekonštrukcie cesty na ulici
Pod Hájkom. O dotácie
môže mesto Skalica žiadať len na tie projektové zámery, na ktoré
je vyhlásená vhodná
výzva. Nie je teda možné žiadať o dotácie
na všetky projektové
zámery.
Hodnotiaci
proces obvykle potom
trvá aj viac ako rok. Po
vzore týchto úspešných
aktivít chce mesto v investičných projektoch
pokračovať aj v najbližších rokoch.
Telocvičňa ZŠ
Strážnická pred
rekonštrukciou
a po rekonštrukcii

Mestská knižnica Skalica
má obohatený knižničný fond
Mestskej knižnici bola schválená žiadosť
o dotáciu určenej na akvizíciu nového
knižničného fondu. Z verejných zdrojov
podporil nákup približne 400 kusov knižných titulov Fond na
podporu umenia, a to vo výške 4500 €.
Finančné prostriedky sa vynaložili na nákup kníh pre oddelenie
beletrie, oddelenie pre deti a mládež a pre oddelenie odbornej
literatúry.
„Sme radi, že vďaka tejto podpore, sa ponúkané služby pre našich návštevníkov skvalitnili,“ uviedla Ľubica Rozborilová, riaditeľka inštitúcie. Ku koncu roku 2020 bolo v evidencii knižnice
35 282 knižničných jednotiek.
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Medzinárodný deň hasičov
4. mája, na svätého Floriána, ktorý je patrónom hasičov,
majú hasiči na celom svoj deň, Medzinárodný deň hasičov.
Členovia skalického dobrovoľného hasičského zboru si uctili svojho patróna položením venca k jeho soche na Potočnej
ulici. Zablahoželať hasičom k ich sviatku prišla zástupkyňa
primátorky mesta Veronika Buc:
„Hasičom v minulosti ale i v dnešnej dobe pripadá neľahká
úloha – chrániť životy a majetok našich spoluobčanov. Som
veľmi rada, že im dnes, pri príležitosti Medzinárodného dňa
hasičov, môžem blahoželať a poďakovať sa za obetavú a prospešnú službu, ktorú vykonávajú pre dobro ľudí. Poslanie,
ktoré plnia, je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné.
Skalickému dobrovoľnému hasičskému zboru, ale i všetkým
ostatným hasičom, želám veľa zdravia, síl, úspechov a čo
najmenej práce.“ Dobrovoľný spolok hasičov vznikol v roku
1881. Dobrovoľní hasiči sú najstaršou organizáciou v meste.
3. júla tohto roku oslávia už 140. výročie svojho založenia.

Do Skalice sa vrátil život
Dlhé obdobie bez akéhokoľvek kultúrneho vyžitia v meste je už minulosťou.
Hneď ako to bolo možné sme pre občanov a turistov mesta Skalica vytvorili
akcie, a umožnili im tak prežiť krásne
chvíle v centre kráľovského mesta. Samozrejme, podujatia sa aj naďalej riadia
aktuálnymi protiepidemiologickými na-

riadeniami vydanými RUVZ SR. Prvý,
druhý aj posledný májový víkend ste
mohli navštíviť skalické Jarné trhy. Na
návštevníkov čakala ochutnávka tradičných jedál, pochutín a vína. Nechýbala
možnosť nakúpiť si domáce produkty,
remeselný tovar i záhradkársky sortiment. Pre tých, ktorí túžili spoznať „Ska-

licu z vtáčej perspektívy“ bol cez víkendy realizovaný Výstup na vežu Farského
kostola sv. Michala so sprievodcom. Skutočne kráľovský zážitok môžete zakúsiť formou hodinovej prehliadky mesta
na koči, na ktorom vás pripravený turistický sprievodca prevedie históriou
slobodného kráľovského mesta.

Turistická sezóna 2021 otvorená
Dňa 15. 5. 2021 sa konalo symbolické otvorenie tohtoročnej letnej turistickej a plavebnej sezóny. Na tento termín bol pôvodne plánovaný Trdlofest, ktorý nám, bohužiaľ, epidemiologické
opatrenia neumožnili uskutočniť. Múrmi Jezuitského kostola sa
ozývala ľudová hudba chlapcov Sokolie. Pani primátorka, Ing.
Anna Mierna, odovzdala sprievodcom kľúč od 12tich pamiatok
mesta Skalica. Od teraz sú skalické pamiatky sprístupnené každý
víkend až do konca letnej sezóny. V každej pamiatke sa v čase
od 10:00 do 18:00 hodiny nachádza sprievodca, ktorý návštevníkom poskytuje odborný výklad. Sprevádzanie funguje na základe turistického pasu, ktorý si návštevníci zakúpia v Turistickej
informačnej kancelárii a umožňuje im vstup do každej z 12tich
pamiatok.
Symbolicky kľúčom sme otvorili aj tohtoročnú plavebnú sezónu na Baťovom kanáli, ktorú spoločne otvorili pani primátorka
a prevádzkovateľ prístavu Marián Tongeľ.
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Pozvánky

Pozvanie na výstavu
Do 11. júna 2021 si v Galérii u františkánov v Skalici môžete pozrieť

výstavu výtvarných prác

Gerdy Fodorovej – Srdce pre teba
Výstava je otvorená
denne od 9.00 do 17.00 hod.

Pripravujeme
PREHĽAD PODUJATÍ - JÚL 2021

piatok 2.7.2021

Folková skupina Vinohrad

nádvorie
Vínotéky u františkánov

nedeľa 4.7.2021

Dychová hudba Májovanka

Skalický hájek

piatok 9.7.2021

Country skupina Silver Strings

nádvorie
Vínotéky u františkánov

nedeľa 11.7.2021

Detské divadelné predstavenie Fedor z krajiny Mala

nádvorie
Vínotéky u františkánov

piatok 16.7.2021

Oľga Baričičová, Lukáš Prajka a Ludvík Čihánek

nádvorie
Vínotéky u františkánov

nedeľa 18.7.2021

Kandráčovci

Františkánska záhrada

piatok 23.7.2021

Country skupina Silver Strings

nádvorie
Vínotéky u františkánov

nedeľa 25.7.2021

Detské divadelné predstavenie POPLETENKA

nádvorie
Vínotéky u františkánov

piatok 30.7.2021

Folková skupina Vinohrad

nádvorie
Vínotéky u františkánov

Informácie o bezplatnom uverejňovaní podujatí poskytuje
Turistická informačná kancelária mesta Skalica
(tel.č.: +421 34 664 53 41, +421 915 723 216).
Všetky informácie sú tiež uverejňované na www.tikskalica.sk
a vo vysielaní Záhoráckeho rádia,
FB TIK Skalica - Turistická informačná kancelária, FB Tik Skalica,
FB Mesto Skalica - oficiálna stránka.
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Zápis do MŠ

Dňa 12.05.2021 sa v budove Mestského
úradu v Skalici konal zápis do Materskej
školy Skalica, Dr. Clementisa. Zápis
prebiehal vo veľkej zasadačke plynulo
s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení a bez osobnej prítomnosti detí. Najväčší počet
rodičov prišiel na zápis v ranných hodinách. Zákonný zástupca mal takisto

možnosť svoje dieťa zapísať elektronicky
v pohodlí svojho domova. Na nový školský rok sa zapísalo 157 detí, tým máme
kapacity našej materskej školy naplnené. V školskom roku 2021/2022 bude
prebiehať výchovno-vzdelávací proces
vo 24 triedach na šiestich pracoviskách.
Rodičom ďakujeme za dodržiavame hygienických opatrení a za bezproblémo-

vý priebeh zápisu do materskej školy.

Riaditeľka MŠ Oľga Luptáková

Skalické hory sa niesli v duchu výnimočnosti

Slnečné jarné počasie a príroda sú neoddeliteľne spojené s jarným upratovaním a čistením prebúdzajúcej sa prírody.
Skalické hory patria práve k tej lokalite,
ktorá ponúka široké možnosti nielen
športovým aktivitám, turizmu, ale je aj
svetom ojedinelej fauny a flóry, ktorú
chránia a regulujú poľovníci tejto oblasti. Práve zvýšená návštevnosť lokality,
v blízkosti umiestnené smetisko a ne-

disciplinovanosť niektorých návštevníkov spôsobuje, že odpadky sa v prírode
hromadia a ohrozujú nielen životné prostredie, ale aj zver v nej žijúcu. Členova
Poľovnej spoločnosti Skalica Raková
pravidelne hory, vodné toky, pramene,
napájadlá, okolie chát a rôzne zariadenia čistia a udržiavajú napr. (obnovili
a vytvorili sa nové napájadla pre zver,
čistia a udržiavajú sa studničky v okolí Kamennej búdy, vyčistila sa ,,snežná
jama,, slúžiaca na uskladnenie sadeníc
lesných drevín pred výsadbou, ktorú
turisti v dobe covidových opatrení používali ako WC a smetisko, renovovala sa
chata Krížnica atď.). Poľovníci sa aktívne
zapojujú do projektov a jednou z posledných aktivít, ktorá sa konala dňa 15. 5.
2021, bola brigáda realizovaná pod záštitou Slovenskej poľovníckej komory. Pro-

jekt „čistý revír – čistá príroda“ prepojil
poľovnú i nepoľovnú verejnosť a spoločnými silami sa v Skalických horách podarilo 25 účastníkom vyzbierať 15 vriec
rôzneho odpadu. Súčasťou vyzbieraných
nečistôt boli napríklad pneumatiky,
plasty, plech alebo sklo. Pevne veríme
a dúfame, že práve táto akcia prispeje
k pozitívnejšiemu vnímaniu poľovníctva
v obraze nepoľovnej verejnosti a znečistená príroda sa tak stane postupne len
minulosťou.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným poľovníkom, dobrovoľníkom, študentom, organizátorom a taktiež kuchárovi, ktorý zabezpečil výnimočnú odmenu v podobe bohatého občerstvenia!
Mgr. Martina Hanzalíková
Predsedníčka Osvetovej komisie
OPK Skalica

skončili s výpraskom 22-1.
V zápase sme si však užívali každý jeden moment, pretože zápas bol pre nás
akousi výukou. Na takýto tím sa ešte
nechytáme, ale do play off je ďaleko a do
septembra budeme lepší.
Napokon Apollo Bratislava má krás-

ne baseballové ihrisko so všetkým, čo
k nemu patrí. My máme chuť, aj keď
trénujeme kade tade, ale sme na dobrej
ceste a posúvame sa dopredu. To je pre
nás dôležité.
Mgr. Radovan Nespala
Head coach Skalica Outmen

Šport

Outmen v extralige
Konečne! Počasie sa umúdrilo, pandemická komisia zmenila podmienky
športu v exteriéri a preto sa mohla začať
naša tohtoročná baseballová sezóna už
minulý týždeň.
Skalica Outmen sa po prvý raz vo svojej
histórii dostala do Extraligy mužov Slovenskej baseballovej federácie.
24 hráčov na hlavnej našej súpiske vraví
za všetko. Korona/ Nekorona chlapi na
sebe pracovali celé zimné obdobie a tak
ako my tréneri, tak ani oni sa nevedeli
dočkať prvého zápasu. A hneď z ostra.
Zápas proti niekoľkonásobnému majstrovi Slovenska, tímu Apolla.
Od začiatku bolo vidieť, že zaostávame
a hneď v prvom inningu sme dostali 14
bodov.
Potom sa naši zlepšili v obrane a už sa
na to dalo aj pozerať. Dali sme jeden
bod, ktorý bol z našej strany jediný.
Súper pridal ešte ďalších 8 a tak sme
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