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Vážení spoluobčania, milí Skaličania,
jar je krásne ročné obdobie, ktoré v sebe skrýva nádych nového života. Príchod slnka a teplejšie dni sú,
obzvlášť tento rok, symbolom veľkej nádeje na niečo nové.
Najkrajším sviatkom tohto obdobia je nepochybne Veľká noc, ktorá zosobňuje nový začiatok. Pre mnohých z nás je tradične priestorom pre vnútorný pokoj a čas strávený so svojimi najbližšími.
Uplynulý rok nám zobral množstvo času s našimi blízkymi. Všetci sme si uvedomili, že práve čas s našou rodinou a priateľmi je to najcennejšie, čo každý z nás má. Uvedomili sme si hodnoty, na ktorých
skutočne záleží.
Tohtoročné veľkonočné sviatky žiaľ nebudú iné. Budeme ich prežívať vo svojich domovoch, bez veľkých
rodinných stretnutí, či spoločného slávenia veľkonočného tajomstva v chrámoch. Bez tradičnej šibačky
či polievačky. Napriek tomu, posolstvo Veľkej noci ostáva rovnaké – veľká nádej a príchod niečoho
nového nás určite neminie.
Želám vám, aby ste sviatky Veľkej noci prežili hlavne v zdraví, v harmónii a láske. Aby ste vo veľkonočnom posolstve našli veľa sily a nabrali mnoho pozitívnej energie na prekonanie tohto náročného
obdobia. Nech tieto sviatky prinesú do vašich rodín a do vašich sŕdc uvedomenie, že ste milovaní, a že
všetci máme nádej na lepší život.
Stačí len s pokorou a nádejou preklenúť toto obdobie
skúšok, bez obáv poprosiť o pomoc, prípadne podať
ruku človeku, ktorý našu pomoc potrebuje.
Prečítate si
Želám vám krásne a láskavé Veľkonočné sviatky.
V marci rokovalo MsZ
primátorka mesta
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský
rok 2021/2022
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V marci rokovalo mestské zastupiteľstvo
Historicky druhé rokovanie mestského zastupiteľstva v Skalici prebiehalo
formou videokonferencie. V záujme
zníženia mobility a dodržiavania pandemických opatrení bolo poslancom
umožnené rokovať z domáceho prostredia. Technické prostriedky, ktoré využilo mesto, boli prispôsobené na potreby
komunikácie aj hlasovania. Celý proces
rokovania zastupiteľstva bol vďaka tomu
nenarušený a prebiehal v štandardnej
forme.
Poslanci v rámci jednotlivých bodov
schválili viaceré zmeny týkajúce sa školstva, kultúry, športu aj investičných
projektov. Schválená bola aj informácia
o vyžití prostriedkov na investície v minulom roku. Zásadnú zmenu v oblasti základných škôl prinieslo otvorenie prvého
ročníka na Základnej škole Mallého. Po
niekoľkých rokoch sa táto škola dočkala opätovného otvorenia prvého stupňa.
Zohľadnil sa pri tom nárast počtu detí
v predškolskom veku. Na základe apelu
riaditeľov škôl došlo aj k zmene školských
obvodov, zo súčasných dvoch na tri:
1. Školský obvod Základnej školy Vajanského 2, Skalica tvoria ulice A. Srholca, Janšákova, Obrancov mieru, Šrobárova, Bajanova, Karvašova, Pod Hájkom,
Teheľňa, Duklianska, Koreszkova, Pod
záhradkami, Vajanského, Dr. Clementisa, L. Svobodu, Psíky, Vinohradnícka,
Dr. Valacha, Lúčky, Samoty, Hollého,
Marešova, SNP, Hurbanova, Mazúrova,
Starohorská, Hviezdoslavova, Nešporova, Športová.
2. Školský obvod Základnej školy

Mallého 2, Skalica tvoria ulice Bernolákova, Mallého, Pplk. Pľjušťa, Štúrova,
Čulenova, Nádražná, Priemyselná, Železničná, Dr. Jurkoviča, Námestie slobody, Rybničná, Hodonínska, Pivovarská,
Sasinkova, Jatočná, Potočná, Školská.
3. Školský obvod Základnej školy
Strážnická 1, Skalica tvoria ulice Agátová, Gorkého, K vodárni, Partizánska, Blahova, Horská, Lichardova, Pod
mestskou zďou, Boorova, Horská cesta,
Madvova, Pelíškova, Bulharská, Jabloňová, Malé Trávniky, Petrovská, Doležalova, Jednoradová, Mazúrova, Pod Kalváriou, Družstevná, Jezuitská, Malinová,
Podhradie, Dr. F. Buchtu, Karmelitská,
Meňhartka, Prachová, Dr. J. Ďuroviča, Kollárova, Mierová, Predmestie,
Dr. V. Šátka, Krížna, Mýtna, Pri Potoku,
Dr. Ľ. Nováka, Komenského, Na skale,
Priečna, Dr. Ľ. Okánika, Kráľovská, Nemocničná, Pod sklepami, F. K. Veselého,
K Baťáku, Nad Predmestím, P. Bunčáka,
Pribinova, Suchý riadok, Štefánikova,
Záhradná, Rastislavova, Salajka, Vally,
Zápotočná, Rohatecká, Svätoplukova,
Veľké Trávniky, Zlatnícka, Ružová, Stračinská, Veterná, Zlatnícka dolina, Slnečná, Šebestova, Vrchovského, Strážnická,
Široká, Veľkomoravská, Sudoměřická,
Škarniclovská, Za mestskou zďou.
Zastupiteľstvo prijalo aj nariadenie stanovujúce podmienky ochrany verejnej
zelene a drevín na území mesta. Jeho
cieľom je prispieť k ochrane zelene a stanovenie jasných pravidiel pri jeho dodržiavaní. Mesto chce týmto ísť príkladom
aj pre iné samosprávy, či súkromný sek-

Mesto Skalica ďakuje zdravotníkom za ich
obetavú prácu
Na námestí v našom meste sa začiatkom mesiaca marec rozsvietilo veľké
červené „SRDCE VĎAKY“ s erbom
mesta Skalica. Bolo postavené ako
symbol vďaky mesta, svetielko nádeje
a záblesk radosti pre lekárov, zdravotnícky personál i všetkých v prvej línii,
ktorí už rok dennodenne bojujú proti
ochoreniu COVID-19.
Mesto Skalica sa tak pridalo k celosvetovej kampani vďaky svetelných sŕdc
nainštalovaných a putujúcich po celom

svete. Srdce zdobilo skalické námestie
dva týždne. Rovnaké srdce bolo umiestnené napríklad v Maďarsku v Budapešti,
v rakúskom Villachu, či v nemocniciach
v Mexiku, Anglicku a prešlo už viacero
francúzskych veľkomiest ako Paríž a Bordeaux.
Ďakujeme spoločnosti Blachere Ilumination Central Europeza za možnosť
zapojenia sa do krásnej myšlienky celosvetovej kampane a za bezplatné zapožičanie srdca vďaky.

tor, ktorý vlastní alebo spravuje zeleň
a dreviny na Slovensku.
Schválená zmena sa dotkla aj zariadení sociálnych služieb v správe mesta,
ktoré poukázalo na potrebu optimalizácie poplatkov klientov za stravu. Zmeny
sa dotknú stravníkov v zariadení, ktorí
v prípade celodennej strave zaplatia vyšší poplatok o 0,5 eura. Zvýšenie tak bude
dosahovať sumu od 12,75 eur po 21 eur
za mesiac, v závislosti od počtu jedál.
Riaditeľka zariadenia zdôvodnila žiadosť
o zvýšenie poplatkov tým, že skalické zariadenia sú dlhodobo lacnejšie než zariadenia v okolí – od 100 do 150 eur mesačne. Zároveň zmenu poplatku za stravu
s klientami vopred komunikovala.
Rokovanie sa týkalo aj prijatia zmeny
štatútu a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Oba dokumenty
neboli menené už pomerne dlhú dobu,
čo vytvorilo potrebu ich aktualizácie.
Na príprave zmeny oboch dokumentov
pracovali poslanci a zamestnanci úradu
niekoľko týždňov. Poslanci na zastupiteľstve svojím hlasovaním zmeny odsúhlasili.
Schválenými bodmi rokovania bola aj
spolupráca miest Skalica – Hodonín
s cieľom zachovania kultúrneho dedičstva regiónu. Mesto od poslancov získalo
v tejto veci súhlas na uchádzanie sa o finančný príspevok na obnovu expozície
kníhtlače. Podobný súhlas bol udelený
aj v oblasti rekonštrukcie atletickej dráhy na ZŠ Strážnická, kde Mesto požiada
o sumu 60 000 eur na revitalizáciu dráhy
a podporu športu v meste.
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Oznamy
Oznam OZ Vínna cesta Záhorie

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku

Vážení priatelia vína a vínnej turistiky, vzhľadom k aktuálnej situácii s pandémiou a nejasným termínom umožnenia konania aktivít
pre vyšší počet návštevníkov, predpokladáme zlepšenie situácie na
konci mesiaca apríl, a preto presúvame 11. ročník Dňa otvorených
búd na termín 22. 5. 2021.
Veríme, že sa v tomto termíne spolu stretneme pri ochutnávke vín
ročníka 2020.
Zdroj: Organizačný výbor

V mesiaci MÁJ mesto Skalica organizuje pre svojich občanov súťaž
o najkrajšiu predzáhradku v meste. Iniciatívou chceme podporiť
a odmeniť obyvateľov sídlisk a rodinných domov, ktorí sa starajú
o životné prostredie a nie je im ľahostajný vzhľad mestského verejného priestoru, ktorý svojou aktivitou vytvárajú krajší a príjemnejší.
Súťažiť sa bude v období od 1. 5. do 31. 5. 2021 v online prostredí na
mestskej facebookovej stránke „Mesto Skalica – oficiálna stránka“,
na základe počtu udelených „páči sa mi to“.
Do súťaže sa môže prihlásiť každý s pobytom v Skalici, pričom sa
bude súťažiť v dvoch kategóriách.
1. O najkrajšiu predzáhradku rodinného domu
2. O najkrajšiu predzáhradku pred bytovým domom.
Fotografie vašej predzáhradky PRED a PO, vaše meno a adresu môžete posielať na emailovú adresu media@mesto.skalica.sk v termíne
od 1. 5. do 14. 5. 2021.
My ich nahráme dňa 17. 5. 2021 – pondelok do dvoch albumov na
facebooku – najkrajšia predzáhradka rodinného domu a najkrajšia
predzáhradka pred bytovým domom. Pod každou fotografiou bude
uvedené meno súťažiaceho, ulica a poradové číslo. Zvyšné dva týždne, t.j. od 17. 5. do 31. 5. 2021, môžete zbierať alebo rozdávať „páči
sa mi to“.
Dňa 31. 5. o 22:00 súťaž oficiálne končí. Ocenení budú traja s najvyšším počtom „páči sa mi to“ z každej
kategórie. Vyhodnotenie a mená víťazov
uverejníme po ukončení súťaže v priebehu nasledujúcich dní.
Vyhrať môžete krásne a chutné ceny
v hodnote 130 eur. Každý víťazný balíček
obsahuje vzácnu knihu Monografia mesta Skalica, Skalický trdelník, maľovanku
Vymaľuj si Skalicu a hodinky s retiazkou.

Spoločnosť VEPOS, s.r.o. oznamuje občanom mesta Skalica, že od
01.03.2021 zriadila výdajné miesto (na recepcii) na vrecia na triedený
zber a na výdaj/výmenu zberných nádob.
Žiadosť z MsÚ o pridelení novej nádoby si občan prinesie osobne alebo zašle e-mailom na odpady@vepos.sk.
Ostatné služby, ktoré spoločnosť poskytuje, budú zabezpečené len pre
vopred dohodnuté objednávky zaslané e-mailom.
Osobný odber materiálu (štrk, piesok ai.) nie je možný až do odvolania.
Spoločnosť SKAND Skalica oznamuje cestujúcim, že od 8. 3. 2021
sú vo všetkých autobusoch spoločnosti SKAND Skalica povinné
respirátory FFP2.
Cestujúci bez respirátorov budú mať do autobusu vstup zakázaný.
Výnimku majú žiaci I. stupňa základnej školy, ktorí môžu mať
rúško.
Ďakujeme za porozumenie.
SKAND Skalica, spol. s r.o.
Mesto Skalica oznamuje občanom, že v týchto dňoch prebiehajú
na ulici Koreszkova a Pod Hájkom zemné práce súvisiace s rekonštrukciou podzemného elektrického vedenia.
Ukončenie rekonštrukčných prác elektrického vedenia sa predpokladá v polovici mesiaca apríl 2021.
Zároveň Mesto Skalica oznamuje, že na ulici Psíky a v okolí Hájku
začali zemné práce na výtlačnom vodovodnom potrubí vedúceho do vodojemu Skalica. Práce potrvajú pravdepodobne do konca
mesiaca jún.V súvislosti s obidvomi začatými zemnými prácami
bude čiastočne obmedzený pohyb po niektorých častiach komunikácií a chodníkov.
Prosíme, dodržiavajte dočasné dopravné a výstražné značenia.
Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie. 
Mesto Skalica

Aktuálne oznamy Mesta Skalica

Tešíme sa na vašu účasť a krásne botanické kreácie.

Mesto pripravuje na Deň Zeme jarné upratovanie

Deň Zeme je symbolickým prejavom úcty k našej planéte. Mesto
Skalica pri tejto príležitosti pripravuje jarné upratovanie, do ktorého sa môžu zapojiť všetci občania. V dňoch 22. – 24. 4. poskytne
mestský úrad bezplatne vrecia a nádoby na odpad, ktorý sa nachádza v okolí bytoviek, škôl, chodníkov a blízkej prírode.
Bližšie informácie poskytne úrad na webovej stránke a sociálnych
sieťach.
Tešíme sa na Vás.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022

Informácia pre zákonných zástupcov detí k zápisu do 1. ročníka ZŠ.
Harmonogram zápisu detí od 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022
ZŠ Strážnická 1, Skalica
piatok 09.04.2021 v čase 14.00 – 18.00 hodina
sobota 10.04.2021 v čase 08.00 – 12.00 hodina
ZŠ Vajanského 2, Skalica
piatok 09.04.2021 v čase 14.00 – 18.00 hodina
sobota 10.04.2021 v čase 08.00 – 12.00 hodina
ZŠ Mallého 2, Skalica
piatok 09.04.2021 v čase 14.00 – 18.00 hodina
sobota 10.04.2021 v čase 08.00 – 12.00 hodina
Zákon 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje prihlasovaciu povinnosť zákonných zástupcov
/rodičov/ k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ.
Povinná školská dochádzka a jej plnenie podľa §19 ods. 3, školského
zákona:
„3) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka,
ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne

školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.“
Podľa §20 ods.2 školského zákona:
„Plnenie povinnej školskej dochádzky
2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“)“
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 1/2021 o určení
školských obvodov pre základné školy na území mesta ustanovuje
rozdelenie ulíc podľa ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku
v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.
Členenie mesta do obvodov škôl podľa ulíc nájdete na webovej
stránke mesta Skalica v sekcii Legislatíva
položka VZN www.skalica.sk/legislativa/
vzn/ konkrétne Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica – VZN 1/2021.
Podrobnejšie informácie k forme zápisu detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok
2021/2022 Vám poskytnú jednotlivé základné školy.
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Očkovanie v Skalici má pozitívne ohlasy
Dva víkendy po sebe bola Stredná zdravotnícka škola v Skalici dejiskom hromadného očkovania obyvateľov. Prvý očkovací
víkend bol venovaný učiteľom, sociálnym
pracovníkom a zamestnancom v rizikových oblastiach ako taxikári, predavačky a šoféri autobusov. Druhý víkend bol
venovaný výlučne ľuďom vo veku od 60
rokov.
Organizáciu zabezpečoval Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Skalica. Očkovacie tímy, zdravotnícki pracovní-

ci, mestská polícia, študenti, dobrovoľníci
a zamestnanci krajského a mestského úradu prispeli k rýchlemu a bezpečnému
procesu očkovania. Celkovo sa podarilo
zaočkovať viac ako 3000 ľudí, čo má veľký prínos pre náš región i celé Slovensko.
Registrácia na vakcináciu prebiehala cez
internet a nebola viazaná na trvalý pobyt.
Aj preto sa mnohí Skaličania mohli očkovať mimo svoj okres. Rovnako platí, že
ľudia z iných častí Slovenska prišli kvôli
očkovania do nášho mesta. Aj preto prišlo

množstvo kladných reakcií smerujúcich
k milému prístupu lekárov a dobrej organizácii. Pochvala smerovala aj k občanom, ktorí systematicky spolupracovali
a dodržiavali stanovené termíny registrácie.
Očkovanie v našom meste bude pokračovať
aj počas najbližších víkendov. Rovnako nie
je vylúčené, že sa kapacity očkovacích tímov budú zvyšovať s množstvom pribúdajúcich vakcín. Mesto deklaruje záujem
pokračovať v tejto aktivite aj naďalej.

Rozhovor s profesorom Vladimírom Krčmérym:
„Výsledky očkovania sú veľmi povzbudivé“
Očkovanie u nás prebieha už tretí mesiac. Aké sú doterajšie výsledky očkovania proti Covid-19 na Slovensku?
Veľmi povzbudivé podali sme cez 700
tis. dávok a zaočkovali cez pol milióna
občanov, začal nám klesať počet PCR
pozitívnych pacientov a klesá aj počet
nakazených DSS a zdravotníkov, v tempe
sme na poprednom mieste v EÚ.
Viacerí ľudia majú prirodzené obavy
z očkovania. S akými neželanými reakciami sa najčastejšie môžeme stretnúť
po aplikovaní vakcíny?
V 90 percent prípadov ide o reakcie, ktoré sú lokálneho typu.
Pandémia trvá dlho a mnohí cítia každodennú frustráciu. Kde vidíte vy, to
povestné svetlo na konci tunela?
Toto slovné spojenie som spomenul pred

rokom v marci na sv. Jozefa, že
okolo sviatku Nedele Božieho
Milosrdenstva, to je týždeň až
dva po Veľkej noci, začnú počty nakazených klesať a rovnako
sa zlepší aj situácia v počtoch
nakazených zdravotníkov a sociálnych pracovníkov, pomýlil
som sa o týždeň. Ale 10. mája
sme mali kĺzavý medián okolo Dr.h.c. Prof. MUDr. Vladimírovi Krčmérymu, DrSc.
bolo v roku 2020 udelené Čestné občianstvo mesta
päť až do septembra, kedy sme Skalica
sa nechali zmiasť nízkym poby. Musíme rozvrhnúť postupne návrat
čtom zosnulých.
Myslím, že sa zopakuje minuloročný sce- z dovoleniek, cestovanie, mobilitu a manár, ale aj, že sa smerom k cestovaniu sové športové, školské a kultúrne podujapoučíme z minuloročných chýb, to je kriv- tia ďaleko lepšie ako minulý september
ka poklesu by mohla prísť v máji alebo a október. Oproti minulému roku máme
júni, dovolenka v auguste alebo septembri výhodu, že máme päť vakcín a tri nádejné
lieky, viac skúseností, žiaľ, ale aj menšiu
a riadny školský rok od septembra.
Nesmieme však zopakovať tie isté chy- disciplínu.

Virtuálny pozdrav pracovníkom v sociálnych službách od vedenia Mesta
V mesiaci marec, konkrétne šestnásteho,
sa oslavuje Svetový deň sociálnej práce,
ktorým oceňujeme jedinečný celospoločenský význam a prínos prácesociálnych
pracovníkov. Sú to ľudia, vďaka ktorým je život dôstojnejší a sociálna opora
pevnejšia. Človeka sprevádzajú počas rôznych etáp života. Od tej prvotnej až po tú
poslednú, nevynímajúc
obdobia mladosti, dospelosti,
počas
choroby či nešťastnej lásky.
Mesto Skalica poskytuje
sociálne služby na vysokej
úrovni čo do
kvality i do
kvantity. Na
území mesta
sa nachádzajú
mnohé
ob-

čianske združenia, neziskové organizácie
a početné dobrovoľnícke skupiny pôsobiace v sociálnych oblastiach. Ich činnosť a pôsobenie dotvára charakter nášho mesta. Vážime si ich neľahkú prácu, ktorá je obzvlášť
v tomto období mimoriadne náročná. Ako
prejav vďaky mesto Skalica každoročne
v marci oslavuje tento sviatok so svojimi
sociálnymi pracovníkmi a pracovníkmi
v sociálnej oblasti na slávnostnom podujatí v kultúrnom dome. V tomto roku,
nakoľko aktuálne situácia neumožňuje
spoločenské stretnutia, vyjadrilo vedenie
mesta Skalica veľké poďakovanie všetkým pracovníkom v sociálnych službách
aspoň virtuálne prostredníctvom krátkej
reportáže s krásnymi pozdravmi, prianím
pevného zdravia a trpezlivosti v náročnej
práci v prospech občanov odkázaných na
pomoc iných.
Primátorka mesta Skalica, Anna Mierna,
sa na diaľku prihovorila sociálnym pracovníkom týmito slovami: „chcela by som
vyjadriť veľké poďakovanie vám všetkým
za prácu, ktorú vykonávate v prospech po-

trebných, v prospech tých, ktorí vašu pomoc
potrebujú najviac a sú na ňu odkázaní. Našu
vďaku a obdiv si zaslúžite najmä v dnešnej
dobe, kedy ste v prvej línii spolu so zdravotníkmi a ostatnými pracovníkmi krízovej infraštruktúry a ste vystavovaní obrovskému
tlaku a náporu zo všetkých strán. Sociálna
práca je ešte stále v úzadí ostatných profesií.
Často je nedocenená a podstata sociálnej
práce stále nemá v spoločnosti miesto, ktoré
by si zasluhovala. Preto ďakujem všetkým,
ktorí sa venujú práci v sociálnej oblasti.
Ďakujem vám za snahu, za energiu, ktorú
vkladáte do poskytovania pomoci iným, za
prácu, ktorá vychádza nie len zo zákonov
a predpisov, ale najmä z vašich sŕdc. Pretože sociálnu prácu bez veľkého srdca nie je
možné vykonávať. Za to vám ešte raz ďakujem a prajem do ďalších dní veľa zdravia,
síl a energie pre výkon vášho poslania, ktorým sociálna práca určite je.“
Pri tejto príležitosti boli sociálnym pracovníkom odovzdané balíčky plné vitamínov, ktoré sú v dnešnej dobe pre všetkých
veľmi dôležité.
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TELEFONICKÁ LINKA MESTA SKALICA

POMOC OBČANOM
PRI REGISTRÁCII
NA OČKOVANIE

0800 300 013
Telefonická linka mesta Skalica je zriadená pre tých, ktorí majú
problém s vyplnením formulára na webe www.korona.gov.sk
alebo nemajú prístup na internet.
Upozorňujeme, že tieto linky neslúžia na prednostné objednanie sa na
očkovanie!

Telefonická linka bude spustená od stredy 24.3.2021.

Dovolať sa môžete v pracovné dni od 8:00 do 14:00 hodiny na
telefónnom čísle 0800 300 013. Volanie je bezplatné.
Služba je prioritne určená pre obyvateľov mesta Skalica.

Zodpovední zamestnanci mestského úradu budú volajúcich
registrovať do štátneho systému čakateľov na očkovanie a výber
termínov bude záležať na aktuálnej obsadenosti vakcinačných
centier.
Ministerstvo zdravotníctva SR otvára voľné miesta priebežne podľa
krajov a vekových skupín .

Akreditácia na Erasmus+ pre Strednú
odbornú školu strojnícku v Skalici
Pekný úspech sa podarilo dosiahnuť Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici – vďaka systematickej
príprave a výborne spracovanému projektu na Akreditáciu Erasmus + sa škola zaradila k organizáciám, ktoré budú mať v období rokov 2021 – 2027
príležitosť poskytovať pre žiakov a zamestnancov
školy absolvovanie stáží v zahraničí.
Akreditácia na Erasmus+ pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať
strategické partnerstvá s inými organizáciami
a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi
vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce.
Pridelenie akreditácie Strednej odbornej škole
strojníckej v Skalici potvrdzuje, že škola s cieľom
rozvoja svojej organizácie vytvorila strategický plán
pre realizáciu vysoko kvalitných projektov s dopadom na jej bežnú činnosť a aktivity v oblasti lokálnej práce s mládežou.

Volajúci dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov
kompetentným zamestnancom mestského úradu na účely
registrácie na očkovanie.

Dajme šancu šikovným deťom!

Každé dieťa má svoje predispozície a záujmy, ktoré by mal dobrý pedagóg vedieť
objaviť, správne rozvíjať a usmerňovať.
Ideálnou možnosťou pre takýto rozvoj sú
rôzne predmetové olympiády, umelecké
a športové súťaže, ktoré dávajú široký
priestor pre zviditeľnenie schopností talentovaných detí. Na každej škole takéto detí
sú, ale nie vždy sa podarí ich schopnosti
v plnej miere rozvinúť. Závisí to predovšetkým od ochoty pedagógov urobiť niečo
nad rámec svojich školských povinností
a venovať sa týmto deťom i vo svojom voľnom čase.

Z množstva predmetových olympiád je
jednou z najmladších technická olympiáda, ktorej 11. ročník prebieha práve
v tomto školskom roku. Na Základnej
škole Strážnická v Skalici, sa i napriek
dlhodobo nevyhovujúcim dielenským
priestorom, darírozvíjať talent detí práve
v tejto olympiáde. Za jedenásť rokov jej
existencie šikovní žiaci tejto školy pod
vedením neúnavného pána učiteľa Tibora
Pekarapravidelne vyhrávajú okresné kolá
a umiestňujú sa na popredných miestach
i v krajskom finále. Z víťazov krajských
kôl možno spomenúť Dominika Kosíra,
Michala Petroviča, Eliáša Barcala, a najmä
Michala Pocsika, ktorý pri troch účastiach
v krajskom finále dva razy zvíťazil a raz
skončil na druhom mieste. Práve Michal
Pocsik spolu s Michalom Petrovičom v jubilejnom desiatom ročníku vybojovali postup na celoslovenské finále, ale začínajúca
pandémia koronavírusu im zabránila tento
úspech ešte znásobiť.
Aktuálny ročník technickej olympiády sa
z dôvodu protipandemických opatrení realizoval online formou. V okresnom kole,

ktoré sa uskutočnilo ešte v novembri, získali naši chlapci víťazstvo v kategórii A (súťaž
dvojíc ôsmeho a deviateho ročníka) a v kategórii B (5. – 7. ročník). O tento úspech sa
zaslúžili Michal Pocsik a Gabriel Tomeček
(kategória A) a Eliáš Barcal (kategória B).
Treba spomenúť aj pekné 2. miesto Samuela Balgu, ktorý je iba šiestak. V krajskom
kole, ktoré sa konalo začiatkom februára,vybojoval Eliáš Barcal 1. miesto a starší
chlapci sa umiestnili na peknom 5. mieste.
Je to dôkaz, že keď sa chce škola zviditeľniť
a dať šancu svojim žiakom, aby prejavili svoj
talent a záujmy, netreba na to mať žiadne
mimoriadne vybavenie. Je však potrebné
mať mimoriadnych učiteľov a ochotných
žiakov, ktorí s ich pomocou chcú tiež urobiť niečo nad rámec učebných osnov.
A preto treba veriť, že i napriek dlhodobo
klesajúcemu záujmu detí o tieto predmetové olympiády sa v budúcnosti na každej
škole pár takýchto učiteľov a žiakov nájde, aby takto objavený talent mohol svoje
schopnosti neskôr rozvíjať na ďalších stupňoch štúdia alebo v praktickom živote.
ZŠ Strážnická
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Ukončené investičné výstavby v roku 2020
pokračovanie článku z predchádzajúceho čísla
V predchádzajúcich dvoch číslach sme vám priniesli články o ukončených investičných výstavbách v roku 2020, na ktoré nadväzujú aj tieto zrealizované rekonštrukcie a opravy.
• Telocvičňa v ZŠ Strážnická – výmena okien, zateplenie, rekonštrukcia strechy
Zhotoviteľ: M Porte s.r.o. Stará Bystrica
Náklady stavby:
145 000 €, pridelená
dotácia 35 000 €
Ukončenie akcie:
11/2020

• Mlyn bratov Pilárikových – rekonštrukcia havarijného stavu
strechy, výmena krytiny a bleskozvodu
Zhotoviteľ: MORVY
s.r.o. Štefanov
Náklady stavby: 66 775 €
Ukončenie akcie: 12/2020

• „Židovňa“ na ul. Štefánikova – rekonštrukcia havarijného
stavu strechy, výmena krytiny a bleskozvodu
Zhotoviteľ: IP STRECHY s.r.o. Gbely
Náklady stavby: 28 830 €
Ukončenie akcie: 11/2020

• Cintorín – rekonštrukcia časti oplotenia
Zhotoviteľ: SPRÁVA
MESTSKÉHO MAJETKU
s.r.o. Skalica
Náklady stavby: 20 500 €
Ukončenie akcie: 11/2020

• Vinohradnícke lokality a záhradkárske osady – opravenie poľných ciest , realizované opravy komunikácií vo vinohradníckych lokalitách : Propaste, Koziny, Steré hory , Kamence, Mokré hory, Vysoké pole a záhradkárskych osadách
Hájky a Darmovise.
Náklady stavby: 19 700 €
Mesto Skalica ďakuje vinohradníkom a záhradkárom, ktorí sa
aktívne podieľali na uvedených prácach.

Mesto Skalica predložilo v rámci rôznych dotačných schém viacero
žiadostí o poskytnutie dotácie:
1. Dom kultúry Skalica - posudok sanácie zatekania a vlhkosti a umelecko-historický a reštaurátorský výskum
(Ministerstvo kultúry SR)
Zámerom projektu je spracovanie prípravných dokumentácií zamýšľanej
komplexnej obnovy Domu kultúry
v Skalici.
Cieľom projektu je spracovanie umelecko-historického pamiatkového výskumu, reštaurátorského výskumu a prieskumu zavlhnutia. Spracované výskumy
a prieskum budú dôležitým podkladom
pre určenie prístupu k obnove a k následnému návrhu obnovy v projektovej
dokumentácii.
2. Skalica, Strážnická 2 - Zateplenie
časti požiarnej zbrojnice (Environmentálny fond)

Predložený projekt je zameraný na
zlepšenie energetickej hospodárnosti
budovy, pričom v rámci projektu dôjde
k zatepleniu fasády, k zatepleniu plochej
strechy a k zatepleniu stropu.
Realizáciou zateplenia objektu požiarnej
zbrojnice sa predĺži jeho životnosť a zvýši sa jeho energetická účinnosť. Výsledok
projektu bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.
3. Zmeny a doplnky Územného plánu
mesta Skalica – etapa Návrh (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
V rámci predloženého projektu Mesto
Skalica žiada o poskytnutie dotácie na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky ÚPN.
4. Hrou bližšie k prírode (Ahoj krásne
Slovensko)

Zrealizovaním predkladaného projektového zámeru chce Mesto Skalica zatraktívniť
prírodnú oddychovú zónu pri Skalickom
potoku osadením herných prvkov z agátového dreva (2x prevažovacia hojdačka, 1x
pružinová hojdačka, 1x prekážková dráha
a 1x nízka lanová strecha), a tým zvýšiť záujem detí a ich rodičov o aktívny pobyt
v prírode.
Projekt Mesta Skalica sa dostal do užšieho
výberu projektov, ktoré budú súčasťou verejného hlasovania, v rámci ktorého verejnosť
rozhodne, ktoré projekty budú podporené.
Verejné hlasovanie
bolo spustené 1. apríla
2021 a hlasovať môžete
do 31. mája 2021.
Za váš hlas ďakujeme!
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Deň Zeme

Za posledných vyše 100 rokov dokázal
človek pokročiť v civilizačnom procese,
ale zároveň narušil prírodnú stabilitu do
takej miery, že ochrana životného prostredia nie je už iba výsadou ekológov,
ale nutnosťou prežitia ľudstva. Zemské
zdroje nie sú nevyčerpateľné. Rovnováha všetkého živého na tejto planéte je
vzácna a veľmi krehká.
História Dňa Zeme sa začala písať 22. apríla 1970, keď vedci, ekológovia v USA,
ovplyvnený fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme,
demonštračne vyzvali ku spoločnému
celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme
so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Tento
deň sa stal Dňom Zeme.
Deň Zeme je v súčasnosti ekologicky
zameraný sviatok, ktorý upozorňuje
ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Svojimi aktivitami výrazne za-

sahujeme do toho, ako vyzerá
príroda a svet okolo nás. Ľudia
menia štruktúru krajiny, likvidujú mokrade, lúky a ostatné
biotopy, znečisťujú prírodu odpadom. Nielen počas Dňa Zeme
by sme si mali uvedomiť dôležitosť svojho správania sa ku krajine. Každý z nás môže prispieť
k tomu, aby životné prostredie
nebolo zaťažované a aby planéta
Zem zostala čo najdlhšie zachovaná pre
ďalšie generácie.

Týmto si dovoľujeme osloviť občanov
nášho mesta, spoločenstvá vlastníkov
bytov či firmy a požiadať ich, aby prispeli ku skrášleniu nášho mesta napr. vyčistením okolia vašich príbytkov, domov,
bytoviek či areálov firiem (vyhrabávanie
lístia, papierov, nečistôt). Vzniknutý odpad bude možné umiestniť do zberných
nádob na zmesový odpad. I toto je jedna z možností ako sa spolupodieľať na
skrášlení okolia a zároveň je dôkazom
toho, že nám na čistote a životnom prostredí v Skalici naozaj záleží.

Medzinárodný deň detskej knihy
Druhý aprílový deň sa nesie v znamení rozprávok, nakoľko sa slávi Medzinárodný deň detskej knihy. Tento deň
bol stanovený na počesť narodenia
významného dánskeho rozprávkara
Hansa Christiana Andersena narodeného v roku 1805. Účelom slávenia tohto
dňa je upriamenie pozornosti na tvorbu
a sprístupňovanie hodnotných kníh pre
deti a mládež, a obzvlášť podnietiť lásku
detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu,
materinskému jazyku a literatúre, aby sa
kniha stala ich každodennou súčasťou
života. Tento deň sa odporúča osláviť
darovaním novej knihy, návštevou knižnice a najmä čítaním rozprávok, legiend
a básní deťom. Jednu peknú básničku
o našej Rotunde sv. Juraja spod pera
mladého nádejného básnika vám prinášame aj my. Napísal ju len deväťročný
Skaličan, Matej Hrazdil.

Perla Skalice
V tej záhorskej dolinke,
jedno mesto leží.
Je tu veľa pamiatok,
kostolov a veží.
História ďaleká,
so Skalicou sa spája.
Jednou z nich je Rotunda sv. Juraja.
Táto naša rotunda,
ako perla mesto zdobí.
Pekná veža okrúhla,
pyšne si tu stojí.
Poznajú ju z ďaleka,
rád ju každý vidí.
Ja bývam v jej blízkosti,
a som na ňu hrdý!
Autor básne: Matej Hrazdil, 9 rokov

Národný projekt
„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám
a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

HĽADÁTE
RADU?

Stali ste sa obeťou trestného činu ?
 podvodu?
 násilia?
 krádeže?

Žilina
Prešov
Trenčín
Košice
Banská Bystrica

TRNAVA
Bratislava

Nitra

Informačná kancelária pre obete trestných činov Trnava
Klientske centrum Okresného úradu
Kollárova 8, Trnava
prízemie, kancelária č. 9

Úradné hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

033 / 556 47 09
pomocobetiam@minv.sk
www.minv.sk/prevencia kriminality

08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 14:00

Live chat
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WWW.DESATORO.SK

155

150

WWW.MINV.SK

SENIOR
LINKA

0800 172 500

PREVENCIA KRIMINALITY

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
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