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Medzinárodný deň žien
Mesiac marec je obdobie v roku, kedy
začína jar a prebúdzanie života v prírode. Hneď v jeho začiatkoch, konkrétne
ôsmeho marca, si pripomíname najdlhšiu
revolúciu v dejinách ľudstva – viac ako
storočnú cestu k emancipácii žien, sviatok
Medzinárodný deň žien.
Tento deň sa slávi v mnohých krajinách
sveta ako prejav úcty k ženám a ich právam, a to bez ohľadu na ich národné, národnostné, etnické, jazykové, kultúrne,
ekonomické alebo politické postavenie. Je
prejavom solidarity medzi ženami a súčasne deň pripomínajúci komplikovanú a siahodlhú históriu usilovania o dosiahnutie
rovnoprávnosti, volebného práva, práva na
vzdelanie, rovnosti v odmeňovaní a ľudských práv žien. Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien ako sviatok, vznikol na
Medzinárodnej ženskej konferencii (žien
– socialistiek) v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Je spomienkou na rok 1908,
kedy sa v uliciach New Yorku konali veľké
protesty 40 000 krajčírok textilných tovární za lepšie pracovné podmienky. Postupom času sa MDŽ stal dňom rekapitulácie
dosiahnutého pokroku, dňom volania po
zmene a po oslave odvážnych činov jednoduchých žien v histórii ich krajín a spolo-

čenstiev. Každoročne sa realizujú pamätné
akcie odeté do symbolicky fialovej farby
a pripomínajú sa najpálčivejšie problémy
týkajúce sa ženských práv vo svete.
Aké je to byť ženou? Byť ženou je úžasné
a zároveň náročné. Žena je bytosťou jemnejšieho a krehkejšieho charakteru. Každá
žena je iná. Každá je jedinečná, nenapodobiteľná, nedokonalá aj výnimočná svojím
vlastným spôsobom. Žena, ktorá je dokonalá vo svojej nedokonalosti. Veľakrát
čelí predsudkom o tom, čo by mala alebo
nemala. Vysloveným či nevysloveným
poznámkam o tom, kde je alebo nie je
jej miesto, ako má vyzerať či správať sa.
Avšak, nie je nič vzácnejšie, nič krajšie ako
žena, ktorá je sama sebou a vôbec sa za
to nehanbí. Každá má svoje vzácne skryté stránky, ktoré zvyšujú jej šarm. Z hľadiska spoločnosti má žena nezastupiteľné
miesto a zastáva mnoho nenahraditeľných
funkcií. V prvom rade je mamou, ktorá
zabezpečuje kolobeh života. Je manželkou
a gazdinou, ktorá vytvára teplo domova.
Ale tu sa jej rola len začína. Žena mnohokrát stojí pred veľkými výzvami, ktoré chce
zdolať. Nie je ľahké byť ženou vo svete,
ktorý je „plný“ mužov. Byť ženou, je dobrodružstvo, ktoré vyžaduje odvahu. A ona

to predsa len dokáže, za čo každej jednej
patrí veľká poklona a obdiv. Nádherne to
vystihuje citát:
„Žena je ako vrecko čaju. Nikdy nevieš,
aké je silné, pokiaľ ho neponoríš do horúcej vody.“ Eleanor Roosevelt
Milí muži, nezabúdajte na jedno – žena
je ženou 365 dní v roku, nie iba ôsmeho
marca. Žena nepotrebuje občasné objatia
a kvety. Žena potrebuje váš každodenný
rešpekt a lásku. Nezabudnite si, prosím,
uctiť vaše nežnejšie polovičky a ich nežnú,
ženskú silu a schopnosť zvládať náročné
situácie.
Mesto Skalica želá všetkým ženám krásny
Medzinárodný deň žien.

Prečítate si
Ukončené investičné
výstavby v roku 2020
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Oznamy
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Ukončené investičné výstavby v roku 2020
pokračovanie článku z predchádzajúceho čísla
Napriek súčasnej hektickej dobe sme boli vďaka plánovaniu a rozloženiu aktivít na celý rok 2020 pripravení skrášľovať mesto
Skalica a zvyšovať úroveň života v ňom. Podarilo sa nám revitalizovať, rekonštruovať, opravovať i vynovovať. V rámci investičnej výstavby na rok 2020 sme z investícií zaradených do rozpočtu zrealizovali nižšie uvedené rekonštrukcie a opravy.
• Ulice Vajanského a Pod hájkom – rekonštrukcia cesty
k zdravotnému stredisku
Sumár: rekonštrukcia povrchu komunikácie + 7 nových
parkovacích miest
Zhotoviteľ: ASTAP stavby, s.r.o. Gbely
Náklady stavby: 67 912 €
Ukončenie akcie:
09/2020

• Vnútroblok Mallého a ul. Mallého č. 12,18 – oplotenie
kontajnerov – 3 ks
Zhotoviteľ: H+H s.r.o. Skalica, Jaroslav Kazinota, Holíč
Náklady stavby: 9 320 €
Ukončenie akcie: 12/2020

• Kuchyňa v ZŠ Strážnická – realizácia novej vzduchotechniky
Zhotoviteľ: C.CH. VZDUCHOTECHNIKA Skalica, s.r.o.
Skalica
Náklady stavby: 53 259 €
Ukončenie akcie: 09/2020

• Ulica SNP – rekonštrukcia chodníkov na sídlisku – I. etapa
Zhotoviteľ: ASTAP stavby, s.r.o. Gbely
Náklady stavby: 125 795 €
Ukončenie akcie: 12/2020

• Klientske centrum – ESO /bývalý Dom zdravia/ – výmena okien na II. nadzemnom podlaží a časti I. podzemného
podlažia
Zhotoviteľ: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU s.r.o. Skalica /Strojstav s.r.o. Prievidza/
Náklady stavby: 65 105 €
Ukončenie akcie: 11/2020

• Ulica Lúčky – lokalita Jazerné pole – prepojovací chodník a osvetlenie priechodov
pre chodcov /3 ks/
Zhotoviteľ: ASTAP stavby,
s.r.o. Gbely, REMI s.r.o. Skalica
Náklady stavby: 80 000 €
Ukončenie akcie: 12/2020 /
terénne úpravy a VDZ budú
realizované 03/2020
pokračovanie v nasledujúcom čísle mesačníka
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Oznamy
OZNÁMENIE
k poskytovaniu úľav na miestny poplatok
za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Mesto Skalica oznamuje občanom, že aktuálna výška miestneho poplatku za KO a DSO v roku 2021 je 35,40 € na osobu
a kalendárny rok. Na základe Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 6/2020 Mesta Skalica o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady môžu občania, ktorí sa viac ako 90 dní v roku 2021 nezdržiavajú na
území obce požiadať o zníženie/odpustenie poplatku.
Žiadosti spolu s príslušnými dokladmi je možné doručovať
správcovi dane a miestneho poplatku za KO a DSO až po
vzniknutí nároku na zníženie/odpustenie poplatku, t. j. po
uplynutí viac ako 90 dní, počas ktorých sa poplatník nezdržiava na území mesta.
Žiadosti je možné doručovať najskôr od apríla 2021.
Pred týmto dátumom nie je možné žiadosti prijímať, nakoľko ešte neuplynula lehota na splnenie tejto zákonnej
podmienky.
Žiadosti spolu s povinnými prílohami doručujte poštou, prostredníctvom elektronickej schránky cez portál slovensko.sk
alebo osobne na podateľňu MsÚ. Žiadosť je dostupná na
webovej stránke mesta alebo na Informáciách MsÚ.
Z predložených dokladov musí byť zrejmý počet dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa poplatník nezdržiava na
území obce.
Občanom, ktorí k 1.1.2021 dosiahli vek 62 rokov, bude automaticky znížený poplatok za KO a DSO na sumu 19,47 €
na osobu a kalendárny rok. Takýto občania si žiadosť nepodávajú.

ZŠ Strážnická 1, Skalica
príjme do zamestnania
učiteľa pre 1. stupeň
a učiteľov s aprobáciou matematika, technika,
informatika, slovenský jazyk/anglický jazyk,
telesná a športová výchova.
Info: www.zsstraznicka.sk
tel.: +421911331919

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, n. o.
Skalica – Zariadenie sociálnych služieb krízovej intervencie Útulok a Nocľaháreň
prosia svojich podporovateľov, priateľov a ľudí dobrej
vôle s veľkým srdcom a s možnosťou pomôcť našim
klientom
o darovanie 2 % z daní za rok 2020
na podporu a pomoc nášmu zariadeniu. Tlačivo na
vypísanie je dostupné na www.stiborsi.sk, na www.
skalica.sk, na FB Štíbor, osobne v ZSS na Nádražnej
ulici 33 alebo v kancelárii na Štíbore na Kráľovskej ulici
č. 9.

VÝZVA O NAJKRAJŠIU PREDZÁHRADKU
V mesiaci máj mesto Skalica pripravuje pre svojich občanov súťaž o najkrajšiu predzáhradku v našom meste.
Iniciatívou by chcelo mesto 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.
Do súťaže sa bude môcť prihlásiť každý s pobytom v Skalici, pričom sa bude súťažiť v dvoch kategóriách. A to,
o najkrajšiu predzáhradku rodinného domu a o najkrajšiu predzáhradku pred bytovým domom. V každej kategórii budú vyhlásené 3 ceny, čo je spolu šesť ocenení.
Ak plánujete výzvu prijať, nezabudnite si odfotografovať
i súčasný stav vašej predzáhradky, nakoľko bude treba doložiť fotografiu pred a po. Súťaž bude prebiehať v období
od 1.5. do 31.5.2021.
Fotografie nám môžete posielať na media@mesto.skalica.sk
označené menom a telefonickým kontaktom. Podrobnejšie informácie sa dozviete v nasledujúcom čísle Skalického Pressu a takisto na vyššie uvedenej emailovej adrese.
Tešíme sa na vašu účasť a krásne botanické kreácie.

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica
aplikácia

Mobilný Rozhlas
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V sobotu 30. januára 2021 nás navždy opustil
PaedDr. Alexander Tóth
PaedDr. Alexander Tóth sa narodil 30.9.1948 v Skalici. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
a v roku 1985 úspešne získal titul PaedDr. – akademický titul
doktor pedagogiky. Od roku 1971 do septembra 2016 profesijne
pôsobil ako pedagóg a výchovný poradca na základnej škole.
Od roku 1978 sa aktívne angažoval v komunálnej politike v nasledovných pozíciách: 1978 – 1986 poslanec Mestského zastupiteľstva v Skalici 1982 – 1986 člen Mestskej rady v Skalici. V roku
1986 sa stal predsedom Mestského národného výboru v Skalici
a v tejto funkcii pôsobil do roku 1990.
V rokoch 2006 – 2018 bol poslancom Mestského zastupiteľstva
Skalica a bol i predsedom Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri MsZ v Skalici.
Od roku 2019 až do svojho odchodu pôsobil ako člen Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo
a bývanie pri MsZ v Skalici. Výrazne napomáhal riešiť sociálno-zdravotnú problematiku v meste.
Bol členom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorého cieľom je poskytovanie
všestranných aktivít, poradenstva a aktívneho využívania voľného času v oblasti kultúry, športu
a rehabilitácie. Za záslužnú a dlhoročnú prácu v všestranných aktivít, poradenstva a aktívneho
využívania voľného času v oblasti kultúry, športu a rehabilitácie.
Pán Alexander Tóth bol spoluzakladateľom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Skalici, ktoré vzniklo v roku 1993. Na základe vlastnej životnej skúsenosti zasvätil spolu s manželkou celý život práci v prospech občanov s mentálnym postihnutím. Pod jeho vedením sa vytvorila
aktívna organizácia, ktorá spája rodiny s podobným osudom a napomáha riešiť problémy vyplývajúce z mentálneho postihnutia. V rámci aktívneho pôsobenia na úrovni samosprávy sa od roku
1978 až do súčasnosti aktívne angažoval v sociálnej oblasti. Túto činnosť veľmi citlivo, empaticky
a účelne spájal s prácou pedagóga a výchovného poradcu na základnej škole, kde bol skutočným
poradcom „v pravom slova zmysle“, najmä pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Za záslužnú a dlhoročnú prácu v oblasti sociálnej pomoci mu bola v roku 2012 udelená pamätná
medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Pán Alexander Tóth bol človekom pracujúcim celý život v sociálnej oblasti a jeho práca bola pre neho poslaním. Poslaním človeka, ktorý
bol ochotný profesionálne, vytrvalo a hlavne srdcom pomáhať ľuďom. Poslaním človeka, ktorý
dosiahol vynikajúce výsledky na poli rozvoja mesta v sociálnej oblasti.
Za celoživotnú aktívnu angažovanosť v sociálnej oblasti, za záslužnú dlhoročnú prácu v oblasti sociálno-zdravotnej problematiky a za prácu v Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Skalici bola PaedDr. Alexandrovi Tóthovi v roku 2019 udelená Cena primátorky Mesta Skalica.
Česť jeho pamiatke

Iglou centrum pre občanov bez domova
Mestu Skalica nie je ľahostajná situácia občanov
bez domova, ktorí sa v meste nachádzajú. Preto
v spolupráci s mestskou políciou, zariadeniami
sociálnych služieb, charitou a ďalšími inštitúciami rieši občanov bez domova, poskytuje im
svoju pomoc, poradenstvo a spoluprácu pri
vybavovaní rôznych záležitostí v rámci svojich
kompetencií a možností v súlade s platnou legislatívou.
Mesto celoročne umožňuje týmto občanom
využívať nízkoprahové sociálne služby – nocľaháreň a útulok v meste Skalica, v ktorých nájdu
nocľah, možnosť hygieny, stravu, podmienky
na prípravu stravy, ošatenie, poradenstvo a iné za symbolický
poplatok. V týchto zariadeniach
sa, žiaľ, nie všetci chcú a dokážu
prispôsobiť určitým pravidlám,
čím si dobrovoľne volia možnosť zostať na ulici. Aj napriek
tomu, že sa títo občania rozhodli žiť takýmto životom z rôznych dôvodov, mesto im chce
pomôcť. Preto uskutočňuje ich
pravidelné monitorovanie, mapovanie a ponúkanie pomoci.

Nakoľko prituhlo a teploty pod bodom mrazu ohrozujú osoby bez strechy nad hlavou,
Mesto Skalica vytvorilo pre občanov bez domova teplé Iglou (iglú) centrum, kde môžu počas
zimy jednotlivo prespávať. Iglou je tunel z polyetylénovej peny a hliníkovej fólie, nehorľavé a vodeodolné, ktoré síce nerieši problém
bezdomovectva v meste, ale dokáže zachrániť
ľudské životy. V iglou môže byť v mrazivom
počasí až o 18 stupňov teplejšie než vonku. Je
mäkké, uzatvárateľné, poskytuje súkromie, izoluje zvuk, dá sa umývať aj opraviť. Mesto okrem
toho zabezpečilo matrace, prikrývky, ošatenie,
stravu, čaj, a naďalej týchto ľudí
pravidelne navštevuje a informuje o opatreniach súvisiacich
s koronavírusom.
Nebolo tomu inak ani počas
mrazivého februárového víkendu, kedy pracovníčky sociálneho odboru spolu s mestskou
políciou pripravili trocha nezvyčajný Valentín. Vyhľadávali
občanov bez domova, ktorým
pripravili a ponúkali teplé nápoje, jedlo a oblečenie.

Mesto Skalica predložilo začiatkom roka 2021
niekoľko žiadostí o nenávratný finančný príspevok:
Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti Skalica – Hodonín
Žiadosť o dotáciu bola predložená v rámci
Fondu malých projektov programu Interreg
V-A Slovenská republika – Česká republika.
Hlavným cieľom je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov
a návštevníkov prihraničného regiónu Skalica
– Hodonín. Zámerom predloženého projektu je najmä zatraktívnenie budovy Expozície
kníhtlače, v rámci ktorej je plánovaná obnova
fasády, obnova časti strechy, výmaľba vnútorných priestorov, výmena osvetlenia a výroba
a inštalovanie 6 ks interiérových informačných
panelov tematicky zameraných najmä na históriu kníhtlače, vrátane TV. Súčasťou projektu je
aj výroba videofilmu tematicky zameraného na
expozíciu, ktorý bude dopĺňať výklad sprievodcov o rozsiahlejšie informácie a reálne ukážky
výroby kníh a výroba a tlač 60 stranovej brožúry tematicky venovanej technickým pamiatkam prihraničnej oblasti Skalica – Hodonín.
V rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry
SR predložilo Mesto Skalica niekoľko žiadostí
o dotáciu:
• Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny
v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici – 3.
etapa (dokončenie)
Hlavným zámerom predkladaného projektu
je zrealizovanie 3. etapy reštaurovania bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Anny v kostole
sv. Pavla Pustovníka a tým dokončenie jeho
reštaurovania. Hlavným cieľom reštaurovania je prezentácia oltára v pôvodnom výraze
a zachovanom rozsahu, uvedenie oltára do
dobrého technického stavu a jeho prezentácia
v pôvodnom koncepte a farebnosti s priznaním sekundárnych zásahov. Výsledkom 3. etapy projektu bude zreštaurované antipendium,
tabernákulum a 2 ks relikviárov. Po ukončení
3. etapy bude reštaurovanie bočného oltára sv.
Anny dokončené.
• Odvlhčenie a oprava povrchov kostola sv.
Pavla Pustovníka v Skalici
Hlavným cieľom predkladaného projektu je
odstránenie zlého technického stavu národnej
kultúrnej pamiatky kostola sv. Pavla Pustovníka (tzv. Paulínsky kostol), ktorého múry sú
výrazne zamokrené v ich spodnej časti s veľmi
vysokými hodnotami vlhkosti. Zámerom projektu je zastavenie zavĺhania objektu kostola,
oprava poškodených častí vonkajšej fasády
a oprava poškodených častí vnútorných omietok. Zrealizovanie navrhnutých prác je tiež
nevyhnutné pre opätovnú inštaláciu zreštaurovaných častí bočného oltára sv. Anny (reštaurovanie bočného oltára sv. Anny je riešené v rámci inej žiadosti o dotáciu).
• Gvadányiho dom – Výmena okenných
a dverných výplní
Cieľom projektu je výmena dvoch dverných
a všetkých okenných výplní, ktoré budú realizované ako rekonštrukčná kópia jestvujúcich
okenných výplní. Okenné a dverné výplne sú
poškodené, netesnia a neizolujú. Výsledkom
projektu bude zlepšenie estetického vzhľadu
a technických vlastností, no hlavne zlepšenie
tepelnoizolačných vlastností.

5

MAREC 2021

prejav nazývaný „horehronský
mi pesničkami v kategórii speváckych skupín
viachlas“, ktorý je mimochoa štyri Spjevule sa prestavili v kategóriách
dom zapísaný i v zozname svesólových. Výsledky súťaže zatiaľ nepoznáme,
tového kultúrneho dedičstva
keďže porota kvôli veľkému záujmu a množUNESCO. Spjevule sa nácviku
stvu prihlásených musela posunúť termín jej
horehronského viachlasného
vyhodnotenia. Preto našim dievčatám môžespevu začali venovať už skorej
me stále držať palce.
a keďže ho zatiaľ nemali možČo dodať na záver? Ako ďalej? Čo si priať
nosť prezentovať naživo, rozdo budúcnosti? Snáď možno, aby sa tentohodli sa naspievať jednu takúto
krát nenaplnilo známe porekadlo „ako na
horehronskú viachlasnú pieseň
nový rok , tak po celý rok“. Plní optimizmu,
„online“. A aby to celé bolo
očakávania a hlavne nádeje totiž veríme, že
trošku veselšie a zaujímavejšie,
čoskoro uzavrieme túto kapitolu a začneme
prostredníctvom ich učiteľa
žiť opäť životom bohatým na úsmevy, radosti
Mira Buzrlu spojili na diaľku sily s hudoba spoločné zážitky.
níkmi z LH Pláňava a skvelými tanečníčkami
OZ Spjevule ze Skalice
z DFS Vienok z Bratislavy. Vzniklo tak nevšedné spevácko-hudobno-tanečné dielOkovy
ko, ktorými dievčatá
aspoň prostrednícVírus prišiel z čista jasna
tvom internetu potevoľnosť
je preč naša krásna
šili svojich fanúšikov.
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ne
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hrať a spievať“. Keďstarostí nám robí dosť
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ako tichý hosť.
zikantské talenty sa
Teraz je nám blízka rúška
v dôsledku opatrení
nemohli nejaký čas
je to naša verná družka
prezentovať na vevírus sadne, ako muška
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súťaže – Regionálne
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kultúrne
centrum
pochádzajú z našej Zeme?
v Prievidzi prišli myšSú to naše sestričky
lienkou usporiadať
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súťaž online. Dievčatá sa do nej zapojili
Nebojte sa moji milí
hneď v dvoch kategósme tu s vami v tejto chvíli
riách. Spoločne súpríde doba, príde čas
ťažili s celkom novýradosť bude opäť v nás.

A čo nové, Spjevule?

Pomaličky odkrajujeme tretí mesiac z nového roka, užívame si prvé ozajstné slnečné
lúče a tešíme sa na príchod sviatkov jari –
Veľkej noci. Takto pred rokom by si málokto
z nás pomyslel, že sa svet otočí o 180 stupňov,
že časy radosti a veselosti vystrieda doba neistoty a sociálne kontakty nahradia tie virtuálne... Obdobie zložité pre všetkých, no zvlášť
citlivé pre mladú generáciu, neobišlo ani naše
Spjevule.
Dievčatá sa spolu naposledy videli naživo
pár dní pred Vianocami, keď sa predstavili
na vianočnom koncerte Roba Opatovského
v Skalici. Ešte predtým stihli nahrať vianočné pásmo pre Skalickú mestskú televíziu, no
boli to ich jediné „živé“ aktivity počas posledných mesiacov minulého roka. Po zimných prázdninách však opäť naplno naskočili
do zabehnutého režimu „online“ vyučovania
nielen v škole, ale aj na spoločných hodinách
spevu so svojím učiteľom. Vidno, že na týchto pravidelných stretnutiach „na diaľku“ nezaháľajú, no učia sa, skúšajú stále nové veci
a prijímajú rôzne výzvy. Od začiatku roka nás
o tom stihli presvedčiť hneď dvakrát.
Ako prvé sa rozhodli oživiť svoj repertoár
piesňami z iného kúta Slovenska. Temperamentný „východ“ už dievčatá v minulosti okúsili a tak tentokrát siahli po piesňach
z Horehronia. Pre región z okolia Vernára,
Šumiaca a Telgárta je príznačný piesňový

Jozef Lovecký v.r.
klient Zariadenia pre seniorov Skalica

Počas plesovej sezóny minulého roka sa súbor historického tanca
a hudby Reminiscencie odprezentoval už tretí krát na krásnej akcii
konajúcej sa vo vznešených priestoroch zámockého hotela Gallicia
Nueva v Haliči.
Bol to III. Tereziánsky bál – bál, na ktorom aj hostia chodia
v dobovom oblečení a celý večer a program sa nesie v duchu doby
dávno minulej.
Bola to posledná akcia Reminiscencií pred pandémiou.
Radovan Timko, foto: Roman Lorinčík
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Marec – mesiac knihy

Činnosť Mestskej knižnice Skalica
Mestská knižnica Skalica je od roku 2009
rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica ,
sídliacou v historickej budove Gvadányiho
kúrie. Sem sa presťahovala z Domu kultúry v roku 1986.
Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond formou absenčných
i prezenčných výpožičiek. Hlavné poslanie
knižnice sú kvalitné knižnično – informačné služby, kedy sa vytvárajú podmienky pre podporu celoživotného vzdelávania
obyvateľov Skalice i širokého okolia.
Knižnica je verejnou knižnicou mesta Skalica. Pracuje individuálne s používateľom,
organizuje informačno-vzdelávacie i kultúrno-spoločenské podujatia. Zabezpečuje
rovný prístup k informáciám pre všetkých
ľudí bez rozdielu. Je to neutrálne miesto
pre stretávanie sa a komunikáciu ľudí rôznych záujmových i vekových skupín.
Knižničný fond tvoria knihy, regionálna
tlač, periodiká, hudobniny: noty a partitúry, zvukové dokumenty. Ku koncu roku
2020 tvorilo knižničný fond okrem periodík 34998 knižničných jednotiek.
Od novembra r. 2011 je knižnica správcom

bývalého Jezuitského kostola sv. Františka
Xaverského v Skalici.
Tak ako v roku 2020 i v súčasnom roku
knižnica pracuje s mnohými obmedzeniami. Súčasná pandemická situácia nám
neumožňuje sprístupňovať všetky služby.
Poskytujeme v len absenčné výpožičky
(knihy domov) či MVS (medziknižničnú
výpožičnú službu). Prezenčná literatúra
(do študovne) sa nepožičiava, nakoľko pre
hygienické opatrenia sú čitárne a študovne
zatvorené. Tiež sa nepožičiavajú periodiká.
Podujatia , ktoré knižnica organizovala, sú
momentálne zrušené. Pokiaľ môže knižnica byť otvorená, je tak len v obmedzenom
počte výpožičných hodín Nakoľko knihy
po vrátení dávame do karantény, v rámci
zatvorených hodín ich zakladáme do fondu. Takisto vtedy dezinfikujeme priestory
a vetráme. Aj keď nás v činnosti obmedzila
pandémia, nakúpili sme koncom r. 2020
nové knihy, ktoré postupne spracúvame
a poskytujeme na výpožičku.
Každoročne robíme mnoho podujatí pre
širokú verejnosť – od detí MŠ, základných
škôl, študentov až po seniorov. Podujatí je

u nás najviac v marci – mesiaci knihy. Už
v roku 2020 sme od marca podujatia robiť nemohli a tento rok to vyzerá podobne. Všetci ale dúfame, že sa situácia zlepší
a budeme môcť poskytovať naše služby
v plnej miere aj s mnohými akciami pre
verejnosť.

Aktuálne:

Do knižnice môžu čitatelia s podmienkou
dodržania všetkých opatrení. Rúško prekrývajúce horné dýchacie cesty, dezinfekcia
rúk, odstupy sú už dnes samozrejmosťou.
Takisto je v knižnici povolený obmedzený počet ľudí v jednotlivých oddeleniach
a vyžaduje sa preukázanie sa negatívnym
testom, prípadne potvrdením o prekonaní COVID-19 za posledné 3 mesiace
(okrem výnimiek). Používateľom sa odporúča čo najkratší pobyt v oddeleniach.

Miroslav Brück

Jozef Špaček

sa narodil v Skalici 9. júla 1964. Študoval na Strednom odbornom učilišti polygrafickom v Bratislave. Žije
v Skalici, kde najprv pracoval ako reprodukčný grafik v tlačiarni Grafobal,
neskôr vo firme Adut. V súčasnosti
pracuje na Mestskom úrade v Skalici.
Jeho básne boli preložené do bulharčiny, francúzštiny, slovinčiny, macedónčiny, taliančiny, chorvátčiny, maďarčiny a poľštiny.
Miroslav Brück prvýkrát publikoval v Novom slove mladých
v roku 1983. Odvtedy okrem básní uverejňuje aj prozaické
texty, recenzie a kultúrnu publicistiku. V povedomí literárnej
verejnosti je však zafixovaný primárne ako básnik. Zbierky vydáva v takmer pravidelných štvorročných intervaloch.
Poézia Miroslava Brücka rozširuje paletu hodnotových alternatív, ktoré súčasná slovenská lyrika ponúka človeku informačnej, konzumnej, globalizovanej spoločnosti plnej neistôt
a rizík. Autorom zastávaná alternatíva spočíva v dôraze na
sebavyjadrenie, v cibrení nepragmatickej citlivosti, pozornosti voči každodennému životu, v pestovaní intímneho pomeru
k prírodnému, kultúrnemu aj ľudskému okoliu, v tolerancii
k rôznorodosti sveta, s dôrazom na univerzálne životné hodnoty, nezriedka ústiace do polemickej roviny.
Miroslav Brück je autorom básnických zbierok Noc, tráva
v pozadí /1989/, Pokušenie veriť /1993/,Nočné ostrovy a iné
záchrany /1997,Orientačná mapa na zimu /2001/, Hraničná
cesta /2005/, Obchádzky /2009/, Podstata rieky /2012/, Chýbajúce strany /2017/, ale i prozaických diel Žmurknutie z večnosti
/2013/ a Hotel oáza /2015/.

Prozaik, pedagóg a literárny kritik
Jozef Špaček sa narodil 8. 10. 1950
v Skalici, kde žije dodnes. Po maturite na SVŠ študoval na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave slovenský
a ruský jazyk. V rodnom meste pôsobil do roku 2013 na Gymnáziu
F. V. Sasinka ako vyučujúci slovenčiny, ruštiny a estetiky. V rokoch 1986 až 1987 zastával funkciu riaditeľa Záhorského múzea
v Skalici. Bol aj verejne činný – v rokoch 1976 až 1990 ako poslanec ONV Senica a v rokoch 1998 až 2010 ako poslanec MsZ
v Skalici a člen Mestskej rady. V roku 2014 bol ocenený Cenou
primátora Mesta Skalica. Vydal voľnú románovú historizujúcu trilógiu Na kobyle, na žrebcovi (1980), Ruže a tŕnie (1991),
Sever a iné túžby (1996) s hlavným hrdinom Hugom Greftom,
osvieteným polyhistorom 18. storočia. Je tiež autorom románov Neúplný rozvrh hodín (1986), V ulitách (2008) a súborov
kratších próz Niečo o abecede (2006) a Pascalov tieň (2017).
Všetky jeho prózy sa v prevažnej miere odohrávali v Skalici, či
už v čase minulom, alebo v čase prítomnom. Pre maturantov
vydal príručku Slovenská a svetová literatúra k maturite (2000),
v roku 2015 súbor štúdií a recenzií Nepovinné čítanie, voľným
pokračovaním tejto publikácie je kniha Od slova do SLOVA
(2016). Patrí tiež k spoluautorom Slovníka slovenských spisovateľov (1999, 2005) a učebníc literatúry pre stredné školy. Svoje prózy, recenzie, štúdie a literárno-kritické state publikuje od
r. 1975 v časopisoch Slovenské pohľady, Literárny týždenník,
Romboid, Literika, Nové slovo, Dotyky, SLOVO, Fraktál, Knižná revue, Matičné čítanie a iné.
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„Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou,
ktorá sa nestráca vekom ani infláciou“
28. marec sa u nás považuje za sviatok
všetkých pedagógov – Deň učiteľov. Je
spätý s menom učiteľa národov – Jana
Amosa Komenského. Tento veľký pedagóg sa svojou pedagogickou činnosťou a názormi zaradil medzi významné
osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie
vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia,
rasy a sociálneho postavenia. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil
aj požiadavku prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi.
Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá

škola robí človeka lepším. V jeho ideách,
humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes.
,,Jeden deň s dobrým učiteľom je viac,
ako tisíc dní usilovného samoštúdia“.
Toto motto J. A. Komenského nadobúda
význam najmä v tejto neľahkej dobe,
ktorá školstvu príliš nepraje. Už niekoľko
mesiacov sa pedagógovia na takmer celom svete v dôsledku pandémie koronakrízy boria s dištančnou výučbou. Pre
mnohých, najmä starších pedagógov, je
to veľká výzva, nakoľko žiadna technika
nenahradí osobný kontakt so žiakom.
Avšak aj v tejto ťažkej dobe záleží učiteľom najmä na tom, aby pripravili do

života schopných a vzdelaných ľudí.
Prácu učiteľa si však mladí vedia oceniť
až keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali.
Uvedomia si, že svojim pedagógom pripravili veľa ťažkých chvíľ, že ich práca
nekončí len zvonením, ale že aj na nich
doma čaká niekto, o koho sa treba postarať. Pri takýchto návratoch do školských
čias si uvedomujeme poslanie učiteľa, ale
aj všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva, ktorí sú
neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.
Za ich zodpovednú prácu patrí všetkým naše veľké ĎAKUJEME!

Aktuálne z Centra voľného času
Pandemická situácia stále neumožňuje, aby sa v Centre mohla naplno rozvíjať
činnosť aj s deťmi. Táto situácia však umožňuje poriadne a v predstihu pripraviť
rôzne aktivity a projekty. Tieto novinky sa týkajú záujmových krúžkov, podpory
výučby a vzdelávania, ale tiež športu v našom meste, najmä jeho propagácie.
Priestory Centra sa za posledný rok výrazne obnovili a skrášlili. Bolo to vďaka
finančným prostriedkom z rozpočtu mesta Skalica, príspevku spoločností Kaufland a Raiffeisen bank a občianskeho združenia Kvarteto i niekoľkým sponzorom. Uskutočnilo sa vymaľovanie väčšej časti Centra, zakúpené bolo nové
osvetlenie, kompletne boli rekonštruované chodby (vymaľovanie, sadrokartony, podlahy, svietidlá), v spoločenskej miestnosti a materskom centre boli vymenené žalúzie a nástenné lišty, pribudli vonkajšie žalúzie na oknách telocvične i nový bojler. A nezabudnime ani na dary spoločnosti Vaillant Group Slovakia a MUDr. Eleny Pobudovej – kancelárske zariadenie do spoločenskej miestnosti i kancelárií a tiež
dar manželov Javorských – stolný futbal.
Medzitým sa snažíme pre deti na Facebooku pripravovať zaujímavé informácie a najmä súťaže a kvízy o zaujímavé ceny.
Veríme, že sa nepriaznivá situácia konečne zlomí a deti budú môcť konečne zavítať do vynovených priestorov Centra.
Centrum voľného času Skalica

Úspešný začiatok roka žiakov Strednej odbornej školy strojníckej
Vstup do nového roka 2021 bol pre žiakov Strednej odbornej školy
strojníckej napriek dištančnému vzdelávaniu v teoretickej výučbe
veľmi úspešný.
Po prebojovaní sa medzi sedem najlepších tímov stredoškolákov
v projekte BeReady sa naši maturanti zapojili do Strojárskej olympiády STU v Bratislave, kde si výbornými prezentačnými schopnosťami pri obhajobe projektu Mesto budúcnosti žiak študijného
odboru mechanik nastavovač Benjamín Hajla vybojoval tretie
miesto vo svojej kategórii.
Vysokú úroveň výučby anglického jazyka v Strednej odbornej škole
strojníckej Skalica potvrdilo umiestnenie žiaka odboru mechanik
mechatronik Jakuba Šmidu, ktorý reprezentoval v krajskom kole skalický okres a získal krásne druhé miesto a post náhradníka
pre celoslovenské kolo Olympiády v anglickom jazyku.
No najviac nás teší pravidelné odborné vyučovanie našich žiakov, ktorí absolvujú odborný výcvik vďaka spolupráci so zamestnávateľmi prezenčnou formou a aj v tejto neľahkej dobe si tak upevňujú vedomosti, schopnosti a zručnosti.
Stredná odborná škola strojnícka
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