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Otvorené bolo Klientske centrum Skalica
Po mesiacoch rekonštrukcie budovy bývalého Domu zdravia bolo 18.
februára pre verejnosť a 26. februára slávnostne otvorené Klientske
centrum Skalica v rámci vládneho
programu ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa).
„Som veľmi rada, že sme pre Skaličanov a obyvateľov skalického okresu
otvorili toto klientske centrum. Bolo
to náročné, ale veľmi dobrou spoluprácou okresného úradu, ministerstva
vnútra a Správy mestského majetku
sme to dali do tejto podoby,“ povedala
po slávnostnom otvorení primátorka
Anna Mierna a doplnila „ešte nás čaká
rekonštrukcia jedného poschodia. Verím, že budú klienti návštevníckeho
centra spokojní s priestormi aj so službami. Pod jednou strechou je tu možnosť veľmi rýchlo si vybaviť doklady
a pre mňa by bolo najväčším potešením, keby občania, ktorí tu bývajú, si

tu vybavili trvalý pobyt a prihlásili sa
nám ako Skaličania.“
Rekonštrukčné práce na budove,
ktorá je vlastníctvom Mesta Skalica,
sa uskutočnili z prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a strecha bola rekonštruovaná z roz-

počtu Mesta Skalica. Okrem toho
Mesto Skalica zafinancovalo vytvorenie ôsmich parkovacích miest vo
dvore klientskeho centra a 44 parkovacích miest na ul. Pplk. Pľjušťa.
(viac informácií na str. 2)

Mesto Skalica spustí Mobilný rozhlas
Mobilný rozhlas dáva obciam a mestám do rúk tie najmodernejšie nástroje pre SMART komunikáciu so svojimi občanmi. Vznikol v Českej republike. Na konci roka 2019 začal pôsobiť
na Slovensku. Mesto Skalica patrí

prvým mestám, ktoré túto platformu
zavádza. Český Mobilní rozhlas je
najrozšírenejšou platformou pre
smart komunikáciu miestnych samospráv s občanmi. Využíva ho asi 550
českých obcí a zapojených je do neho

celkovo 250 000 obyvateľov. Samosprávam, ale tiež napríklad krajom,
ponúka kompletný ekosystém pre
smart komunikáciu. Tá umožňuje komunikovať s obyvateľmi v reálnom
čase a vďaka varovným správam ponúka ochranu pred potenciálnym nebezpečenstvom či prírodnými katastrofami. V aplikácii vidíte základné
oznamy od obce, všeobecné informácie o obci, tipy kam na výlet, ale tiež
môžete dávať podnety na zlepšenia
života v obci alebo nahlasovať stratené predmety, zvieratá a osoby.
(viac informácií
– naskenujte
QR kód)
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Informácia o Klientskom centre Skalica
Klientske centrum poskytuje nasledovné
služby občanom:
Supervízor: poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov, elektronický kontraktačný systém.
1. Všeobecná podateľňa pre jednotlivé
odbory OÚ
Odbor živnostenského podnikania (2 pracoviská)
– ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona, výpis zo živnostenského registra, výdaj potvrdenia o tom, že zápis
v živnostenskom registri nie je, prehľad
údajov zapísaných v živnostenskom registri, ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení, oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania, oznámenie
o zániku osvedčeného živnostenského
oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti, príjem oznámení o cezhraničnom
poskytovaní služieb na území SR, príjem
žiadosti o osvedčenie o povahe a dĺžke
praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
príjem žiadosti o povolenie výnimky na
vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá
nemá charakter právneho poradenstva.
Odbor starostlivosti o životné prostredie
(1 pracovisko)
– prijímanie žiadostí na výdaj stanovísk,
vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí na úseku štátnej vodnej správy, prijímanie žiadostí a výdaj stanovísk, vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí na úseku odpadového

hospodárstva, prijímanie žiadostí a výdaj
stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí na úseku ochrany krajiny a prírody, prijímanie
žiadostí a výdaj stanovísk a súhlasov na
úseku ochrany ovzdušia, prijímanie žiadostí a výdaj stanovísk a rozhodnutí pri
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, prijímanie žiadostí na vydanie preukazov rybárskej stráže, prijímanie žiadostí na vydanie rozhodnutia na určenie
rybárskeho hospodára, poskytovanie informácií s príslušných evidencií.
2. Katastrálny odbor – podateľňa
– podateľňa pre jednotlivé odbory, podateľňa katastra, príjem návrhov na vklad
vlastníckeho práva alebo iného práva do
katastra, výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva, poskytovanie informácií z príslušných evidencií.
3. Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru Skalica – oddelenie dokladov
– príjem žiadostí o vydanie občianskeho
preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského
preukazu, snímanie osoby v súvislosti
s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu, prí-

jem oznámení o strate a poškodení dokladu, výpis karty vodiča, poskytovanie informácii z príslušných evidencií, výdaj
občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a osvedčenia o evidencii vozidla, výdaj potvrdení o pobyte,
výdaj potvrdení o občianskom preukaze.
V rámci Klientskeho centra OÚ je pripravené pracovisko pre pozemkový a lesný odbor, kde by mali byť následne poskytované služby klientom v určitom dni
v týždni. Všetky pracoviská klientskeho
centra sú napojené na vyvolávací systém
pre klientov, čo urýchli a zjednoduší proces vybavovania podaní klientov.
Ostatné pracoviská Okresného úradu na
prízemí a III. poschodí budú zabezpečovať spracovávanie agendy KC a ostatných
podaní a agendy Okresného úradu. Komplexné služby budú zabezpečované po
dobudovaní II. poschodia. V súčasnosti
zostáva na pôvodnom Okresnom úrade
(v budove Okresného súdu ) pracovať odbor krízového riadenia a odbor všeobecnej vnútornej správy (priestupková agenda ), ktoré sa po rekonštrukcii presunú na
II. poschodie do novej budovy.

Všetky aktuálne informácie v súvislosti s ohrozením vírusom COVID-19 nájdete na www.skalica.sk, facebookovej
stránke mesta Skalica a v Mobilnom rozhlase.

Parlamentné voľby 2020 v Skalici
Celé Slovensko na prelome februára a marca sledovalo priebeh parlamentných volieb.
Mesto Skalica mala medzi kandidátmi do NR SR zastúpenie v osobe primátorky Anna
Miernej na kandidátke Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO). Vo voľbách
získala 3140 prednostných hlasov a bude súčasťou poslaneckého zboru NR SR pre roky
2020-2024, keď v rámci kandidátky OĽANO skončila na 40. mieste. Do parlamentu sa
dostali: OĽANO (25,02 %), SMER-SD (18,2). Sme rodina (8,24), ĽSNS (7,97), SAS (6,22)
a Za ľudí (5,77). 38,69 % hlasov získalo hnutie OĽANO v okrese, kde malo najvyššiu
podporu v krajine. Volebná účasť v Skalici dosiahla 67,35%. Koľko hlasov dali Skaličania
jednotlivým stranám? OĽANO 37,23 %, SMER 12,92 %, ZA ĽUDÍ 8,24 %, SAS 8,13 %,
PS/SPOLU 7,67 %, SME RODINA 7,49 %, ĽSNS 6,51 %, KDH 3,56%, DOBRÁ VOĽBA
2,36 %, VLASŤ 2,25 %, SNS 2,13 %, MOST-HÍD 0,22 %, MKS 0,04 %

Od 1. marca mesto Skalica obnovilo vysielanie spravodajstva na
kanáli Skalická mestská televízia (SMT). Pokračuje sa v modeli
týždňových premiér (každá streda o 18.00), pričom vysielanie pripraví Mesto Skalica vo vlastnej réžii a odvysielanie zabezpečí spoločnosť ptatelier s.r.o. Skalica. Skalickú mestskú televíziu si môžete naladiť na kanáli K48 (pásmo UHF, 690 MHz), ktorý je prijímateľný bežnou anténou DVB-T v Skalici, Holíči a okolitých obciach.
Vysielanie je možné sledovať aj prostredníctvom televíznych káblových rozvodov v mestách Skalica, Holíč a okolitých obciach.

Mesto Skalica v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona
č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny
rok 2019 je 44,55 %.
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Schválený bol rozpočet Mesta Skalica na rok 2020
V stredu 12. februára sa uskutočnilo prvé
rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Skalici v roku 2020, ktorého hlavným bodom bol návrh rozpočtu Mesta
Skalica na rok 2020 a viacročný rozpočet
Mesta Skalica na roky 2020-2022. Návrh
poslanci drvivou väčšinou prijali.
Primátorka Anna Mierna: „Pripomienky,
ktoré sme dostali od odborných komisií
mestského zastupiteľstva boli zapracované. Tento rozpočet je pripravený tak, že
nám umožňuje Skaličanom poskytovať
kvalitné služby, zabezpečí chod mesta
a investujeme do rozvoja. Teší ma, že sme
schválili finančné prostriedky na podporu
práce s mládežou vo výške 24 tisíc eur,
podporu športových činností vo výške 47
tisíc eur, dotácie v sociálnej oblasti vo výške 6 tisíc eur a drobné kultúrne aktivity vo
výške 7 tisíc eur.“
Poslanec Martin Kojš navrhol zmenu
v rozpočte – presunutie 60 tisíc eur z položky opravy chodníkov na rekonštrukciu
telocvične na ZŠ Mallého. Jeho poslanecký návrh bol schválený.
V ďalšom priebehu rokovania poslanci
schválili návrh na rozdelenie finančných
prostriedkov z rozpočtu Mesta Skalica pre
rok 2020, návrh na poskytnutie dotácie
z rozpočtu Mesta Skalica na podporu aktivít v oblasti práce s mládežou na rok
2020, návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Skalica na športovú činnosť
na rok 2020, návrh na poskytnutie dotácie
z rozpočtu Mesta Skalica v sociálnej oblasti na rok 2020 a návrh na poskytnutie
dotácie z rozpočtu Mesta Skalica na podporu drobných kultúrnych aktivít na rok
2020. Schváli aj poskytnutie dotácie Mestu Prešov v súvislosti s tragédiou, ktorá sa
v tomto meste udiala pred koncom minulého roka. Programový rozpočet nájdete
na stránke mesta www.skalica.sk sekcii
egov:
Po skončení rokovania mestského zastupiteľstva sme primátorke Anne Miernej
položili niekoľko otázok týkajúcich sa rozpočtu a hospodárenia mesta.
S akým rozpočtom bude mesto hospodáriť tento rok?
„Mesto spolu s jeho rozpočtovými organizáciami tento rok hospodári s rozpočtom
takmer 20 miliónov eur. Plánované sú celkové príjmy takmer 19,4 mil eur a výdavky vo výške 18,7 mil eur. Plánovaný prebytok je viac ako 700 tis eur.“

Na čo ide z rozpočtu najviac peňazí (koľko) a prečo?
„Najväčší podiel finančných prostriedkov
z celkového objemu výdavkov vynakladáme na školstvo (36 %) všeobecné verejné
služby (28 %) a sociálnu oblasť (13 %).
Najviac peňazí z rozpočtu tvoria prenesené kompetencie zo štátu na školy a časť
financuje mesto z vlastného rozpočtu.“
Aké sú vaše najdôležitejšie priority na
tento rok, ktoré chcete v meste splniť?
(investície, opravy, výstavba)
„V tomto roku mesto plánuje investície
spojené s čerpaním prostriedkov z fondov
EÚ – vodozádržné opatrenia, rekonštrukcia vnútrobloku na Mallého ulici a vybavenie učební na ZŠ Strážnická. Investície,
ktoré plánujeme financovať z vlastných
zdrojov zahŕňajú rekonštrukciu budovy
bývalého Domu zdravia, ktorý slúži ako
klientske centrum, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov a parkovísk, rekonštrukcia telocvične a kuchyne ZŠ Strážnická, plánujeme pripraviť niektoré projektové dokumentácie, na základe ktorých
sa budú realizovať budúce investície, investovať do útulku a karanténnej stanice
a iné. V prípade uvoľnenia ďalších finančných prostriedkov mesto doplní rozpočet
o ďalšie aktivity v súlade s vypracovaným
plánom investícií. V priebehu roka sa samozrejme budeme uchádzať aj o získanie
prostriedkov z rôznych dotačných a grantových schém, aby sme mohli napredovať
v rozvoji mesta.“
Na čom naopak plánujete šetriť, ak plánujete niekde šetriť a prečo?
„Pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 sme sa
snažili optimalizovať bežné výdavky
mestského úradu aj rozpočtových organizácií, ktoré súvisia s bežnou prevádzkou.
Bežné výdavky mestského úradu sme znížili oproti roku 2019 o 90 000 eur, splate-

ním lízingu na budovu ZŠ Strážnická
ušetríme ročne na úrokoch sumu približne 33 000 eur. Snažíme sa šetriť finančné
prostriedky prostredníctvom nového nastavenia zabezpečenia Skalických dní
a Trdlofestu a prehodnocovaním existujúcich zmlúv. Naopak, podarilo sa nám zvýšiť bežné príjmy mesta prostredníctvom
prenajatia budovy klientskeho centra, ktorá do rozpočtu prinesie ročne sumu
takmer 50 000 eur.“
Viac o rozpočte
Mesta Skalica
nájdete na
www.skalica.sk/egov
alebo naskenujte
QR kód.

Pripravuje sa Koncepcia rozvoja
športu
Skalická radnica aktuálne pripravuje
strategický materiál pod názvom Koncepcia rozvoja športu v meste Skalica.
Táto téma predpokladá úzku súčinnosť
so športovými klubmi, školami, ale
i občanmi mesta. Pripravené sú tri dotazníky na zistenie aktuálneho stavu
(športoviská, športové vybavenie, personálne obsadenie – hráči a tréneri, financovanie ...) a najmä potrieb a zámerov v tejto oblasti. Prvý bude určený pre
školy, druhý pre športové kluby a tretí
pre občanov. Kým školám a športovým
klubom budeme dotazníky posielať
priamo, dotazník pre občanov bude
umiestnený na webovej stránke www.
skalica.sk. Dovoľujeme si vás požiadať
o súčinnosť. Nájdite si niekoľko desiatok sekúnd čas a pomôžte nám vyplnením dotazníka získať informácie, ktoré
môžeme využiť pri tvorbe obsahu koncepcie. Sledujte web. Mobilný rozhlas
a FB mesta Skalica.

Úspech žiakov ZŠ Mallého
Celoruská federácia školského športu – Leningradská oblasť usporiadala v dňoch 13.16. februára športový festival RUSKÁ ZIMA 2020. Turnaj sa konal pre nás v netradičnom športe – hokeji s loptičkou v kapciach na snehu. Na základe spolupráce SAŠŠ
a Ruského veľvyslanectva v SR boli na toto športové podujatie nominované dve výpravy
zo Slovenska – šiestich chlapcov a dvoch vedúcich zo ZŠ Mallého v Skalici a ôsmich
dievčat a dvoch vedúcich zo ZŠ J. A. Komenského v Seredi. V konkurencii 350 žiakov
nominovaných z rôznych oblastí Ruska, Bieloruska aj Slovenska obsadili chlapci aj dievčatá veľmi pekné 2. miesta. Výpravu ZŠ Mallého v Skalici tvorili: vedúci Peter Martinovský, Juraj Ovečka, žiaci Šurín, Švikruha, Faško, Kadlečík, Preč, Ovečka.

4

MAREC 2020

Ekotopﬁlm – Enviroﬁlm 2020
Skalický Cinemax sa 25. februára stal
druhýkrát dejiskom filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm.
Doobedie patrilo Junior festivalu pre vopred prihlásené základné a stredné školy.
Festival otvorila primátorka Anna Mierna, ktorá deťom pripomenula dôležitosť
separovania a informovanosti v environmentálnej problematike. Festival pokračoval poobedňajším programom pre širokú verejnosť. Večer sa uskutočnila beseda, ktorej aktérmi boli primátorka
Anna Mierna, riaditeľ spoločnosti Vepos
Skalica Peter Kuba a zástupca spoločnosti Envi-Pak. Návštevníci sa mohli dozvedieť o problematika separovania v rámci
Slovenska, ale i konkrétne v Skalici,
o trendoch a problémoch v tejto oblasti
i o tom, že naše mesto patrí už veľa rokov
k lídrom separovaného zberu na Slovensku. Po besede nasledovali ďalšie filmy,

Pomáhajú Materskej
škole Skalica
Priestory školskej záhrady pracoviska MŠ Skalica na Hurbanovej
ulici poskytujú veľký hrací priestor.
Ale celý dvor je počas teplých slnečných dní vystavený slnečným
lúčom a preto v nás skrsla myšlienka, vytvoriť tieniace zákutia
a vniesť aj kúsok prírody. Rozhodli
sme sa pre vysadenie vŕbového tunela a tak vytvoriť deťom vítanú
a netradičnú atrakciu. Tunel je nielen úžasným herným prvkom
a vyhľadávanou skrývačkou – veď
ako lepšie spraviť skrýšu, než ju
vytvoriť priamo zo stromov. Realizácia bola úspešná vďaka Schaeffler Skalica, spol. s r.o., ktorá v júni
2019 poskytla finančný dar našej
MŠ. Prostriedky z neho sme využili na financovanie výsadby tunela.
Materská škola Skalica je zapojená
do Národného programu boja
proti obezite a Zdravý chrbátik.
A preto sme sa potešili sponzorskému daru valcom na cvičenie od
pána Mária Feketeho. Na všetky
elokované pracoviská daroval 280
ks valcov na cvičenie. Deti sa tešia
na nové zdravé cvičenie s valcami.

ktoré poskytli divákom pohľad nielen
na problémy, ktoré sužujú naše životné

prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné
príbehy záchrany.

Prezentácia kníh
20. februára sa vo výstavných priestoroch Záhorského múzea uskutočnila
prezentácia dvoch publikácií.
S finančným príspevkom z verejných
zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia vydalo múzeum v roku stého výročia skončenia prvej svetovej vojny knihu Prvá svetová vojna a Záhorie.
Pamätníky obetiam v regióne. Pri projekte sa podarilo získať mnoho vzácneho
materiálu, z ktorého bol zostavený voľne
nadväzujúci druhý diel knihy s podnadpisom Pamätníky obetiam v regióne.
K 100. výročiu ukončenia vojny dokončil odborný pracovník Záhorského múzea Róbert Svíba fotografickú dokumentáciu pamätníkov prvej svetovej vojny vo
všetkých obciach regiónu Záhorie, z kto-

rých časť obce k výročiu renovovali. Fotografie ilustrujú prvú najrozsiahlejšiu
časť knihy s textom Petra Brezinu, venovanú dokumentácii a problematike pamätníkov padlým v prvej svetovej vojne.
Druhou prezentovanou knihou bola
zbierka poézie renomovanej autorky, literárnej historičky a poetky prof. Evy
Fordinálovej pod názvom Hore srdcia!
Je to piata básnická zbierka, ktorú autorke vydalo vydavateľstvo Lúč. Autorka
ňou vzdala hold Jánovi Hollému pri príležitosti 170. výročia „nebeského narodenia“ a vytvorila pritom i nový druh
strofy – „venčekový: osem veršov vzájomne prepletených dvoma rýmami
a spätých sponou prvého a posledného
dvojveršia.“
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Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu
Na prelome januára a februára sa mesto Skalica zúčastnilo troch veľtrhov cestovného ruchu. Bolo to pod
záštitou Trnavského samosprávneho kraja v rámci
jeho prezentačného stánku.
„Pracovníčky Turistickej informačnej kancelárie predstavili návštevníkom širokú
ponuku ubytovacích a stravovacích zariadení, kultúrnych pamiatok a podujatí,
ktoré sa budú konať v našom meste počas roka. Prezentácia bola
zameraná na cestovný ruch, kultúrno-historický a prírodný potenciál s dôrazom na Baťov kanál. Naše mesto mohli
návštevníci veľtrhu spoznať aj prostredníctvom ochutnávky trdelníka a vína.
Súčasťou výstavného stánku bolo množstvo propagačných materiálov,“ informovala vedúca Turistickej informačnej
kancelárie mesta Skalica Renáta Medňanská.

Skalica sa zúčastnila na veľtrhoch cestovného ruchu GO Regiontour Brno od 16.
do 19. januára, od 23. do 26. januára sa

konal veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2020 v Bratislave a napokon to
bol Holiday Word v Prahe od 13. do 16.
februára. Na každý veľtrh cestovného ruchu bol vybraný iný dodávateľ skalických
vín a svoje tradičné miesto tu mal pravý
Skalický trdelník.
„Rozvoj cestovného ruchu, pritiahnutie
turistov do Skalice, rozvoj podnikateľských aktivít v tejto oblasti patrí medzi
moje priority,“ hovorí primátorka Skalice
Anna Mierna a pokračuje „Baťov kanál,
Skalický trdelník, Skalický rubín, historické pamiatky mesta, Dom kultúry Dušana Jurkoviča a úžasný duch Skalice je
to, čo chceme ponúkať našim návštevníkom.“

Fašiangová zábava v Zariadení pre seniorov
Tradičnú fašiangovú zábavu si pripravili
zamestnanci i klienti Zariadenia pre seniorov a Jesénie Skalica. Uskutočnilo sa
v stredu 19. februára v jedálni zariadenia. V úvode sa prihovorila riaditeľka
Martina Štepanovská a tiež primátor-

ka Skalice Anna Mierna. Vedúci speváckeho zboru Rozmarín Milan Špírek potom predstavil masky, ktoré defilovali
pred klientami zariadenia. Boli ako vždy
originálne a v nasledujúcich chvíľach sa
už všetci spoločne zabávali na parkete.

Výročná členská schôdza
Jednoty dôchodcov

18. februára sa v Dome kultúry uskutočnila výročná členská schôdza skalickej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku. V úvode odzneli informácie o činnosti a hospodárení a tiež
krátky pohľad do plánov jednoty na
tento rok. Členom jednoty sa prihovorili hostia – primátorka Skalice
Anna Mierna a tiež predseda okresnej
organizácie Jednoty dôchodcov Ľubomír Bollo.
Skalická organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku srdečne pozýva do
svojich radov seniorov, ktorí majú záujem aktívne tráviť svoj čas, zúčastňovať sa kultúrnych a spoločenských
podujatí a podieľať sa na aktivitách
Jednoty dôchodcov v Skalici.

Úspech bandy hokejistov
V sibírskom Irkutsku sa
6. marca skončili majstrovstvá sveta v bandy hokeji.
Slovenský výber dosiahol
historický úspech, keď obsadil bronzovú priečku. A nás
môže tešiť, že sa o to zaslúžili
aj Skaličania Stanislav Opavský, Peter Janáč, Nikolas Kovalovský, Gabriel Krýdl
a Miroslav Krídl. Majstrom
sveta sa stalo Maďarsko.
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Pozvánky
Pozývame vás na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Skalice v II. svetovej vojne. Podujatie sa uskutoční 8. apríla 2020 o 11.00 v Parku oslobodenia (pred ZŠ Mallého).
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60 rokov Stavebného bytového družstva občanov v Skalici
V roku 2019 uplynulo 60 rokov od vzniku
bytových družstiev na Slovensku. Pri tejto
príležitosti je vhodné povedať si o vzniku
a poslaní družstevníctva a vzniku Stavebného bytového družstva občanov v Skalici.
Základy slovenského družstevníctva položil
Samuel Jurkovič. V Sobotišti založil v roku
1845 Gazdovský spolok, čím chcel zlepšiť
podmienky pre hospodárenie najmä na Slovensku. Po vzniku I. ČSR nadobudlo družstevníctvo nové trendy a na Slovensku boli
po roku 1922 zakladané družstvá s rôznym
zameraním. Vznikali tak družstvá roľnícke,
obchodné, živnostnenské, zamestnanecké,
občianske a ľudové. Po roku 1948 bola väčšia časť činnosti týchto družstiev utlmená
a fungovali len v obmedzenom množstve
a rozsahu.
Bývanie pre narastajúci počet obyvateľstva
sa rozhodla vláda v roku 1959 riešiť spôsobom výstavby bytov družstevnou formou.
Po celej republike boli zakladané „Stavebné
bytové družstvá“. Výstavba domov bola financovaná z členských podielov členov (cca
30 %),štát poskytol dotáciu vo forme štátneho príspevku (34-40 %) a na zvyšok staveb-

ných nákladov (cca 40 %),si družstvo zabezpečilo úver na 30 rokov u Štátnej banky
československej pri 3 % neskôr 1 % úroku.
Stavebné bytové družstvo občanov bolo založené v Skalici 19.11.1959. Prvé predstavenstvo družstva tvorili: Mikuláš Bernát –
predseda, Metodej Sládek – pokladník a členovia Jozef Petrucha, Dušan Nešpúrek
a Milan Černý. Už v roku 1960 bolo odovzdaných členom prvých 20 bytov v 4 bytových domoch. Riadenie družstva bolo dobrovoľnými členmi výboru.
V roku 1963 sa prikročilo k profesionálnemu riadeniu družstva zriadením kancelárie
a prijatím administratívneho pracovníka
a údržbára na čiastočný úväzok. Od založenia družstva až do roku 1976, kedy bolo
družstvo integrované do OSBD Senica, sa vo
funkciách členov predstavenstva vystriedalo
viacej ako 20 členov a predsedami boli i Pavel Sopúšek, Ľudovít Čech a Ignác Krídl.
Od roku 1964 prešlo metodické riadenie bytových družstiev pod Ústrednú radu družstiev Praha. Bol vydaný vzorový typ stanov
a zavedené jednotné účtovné osnovy. Vtedy
v Skalici začala intenzívna výstavba družstevných bytov a začal narastať počet obyva-

Okolo Slovenska opäť v Skalici
Preteky Okolo Slovenska sa vracajú do Skalice. V tomto roku sa v našom meste uskutoční vyvrcholenie tohto podujatia. Záverečná
štvrtá etapa 64. ročníka pretekov Okolo Slovenska sa uskutoční v sobotu 19. septembra
2020, pričom štartovať by sa malo v Zlatých
Moravciach a po cca 140 kilometroch sa
bude finišovať v Skalici, kde sa uskutoční aj
vyhlásenie etapových i celkových výsledkov.
„Je to pre nás veľká pocta, ako aj výsledok
tvrdej práce, že môžeme po dlhých rokoch
privítať jednu z najvýznamnejších športových udalostí na Slovensku v našom meste.
Tešíme sa a vytvoríme také podmienky pre
Skaličanov, ako aj pre pretekárov, aby si sviatok cyklistiky naplno užili,“ povedala primátorka mesta Skalica Anna Mierna.
Ako doplnil prezident Slovenského zväzu
cyklistiky Peter Privara, „myslím si, že preteky Okolo Slovenska bude najvýznamnejším
športovým podujatím na Slovensku. Tým, že
sa ich zúčastní aj Peťo Sagan, o to viac to bude
pre fanúšikov cyklistiky a vôbec pre všetkých
obyvateľov regiónov, cez ktoré preteky pove-

dú, medzi nimi aj mesto Skalica a jeho okolie,
veľmi zaujímavé a lákavé. Tiež si myslím, že
tým, že Skalica je blízko hraníc s Moravou,
tak aj diváci a fanúšikovia cyklistiky spoza
rieky Moravy prídu povzbudiť svojich cyklistov. Posledná etapa pretekov, ktorá bude končiť v Skalici, bude v sobotu 19. septembra.
Bude to veľká udalosť nielen športová, ale aj
spoločenská a kultúrna. Chcel by som preto
pozvať na tento deň všetkých obyvateľov
mesta Skalica a okolitých miest a obcí a ako
som povedal aj našich bratov Čechov.“
Prvýkrát v 50-ročnej histórii cestných cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa stala
Skalia cieľovým etapovým miestom štvrtých
pretekov v roku 2006. A nielen to. Okrem
toho tu bol štart a cieľ posledných pretekov
a zároveň tu boli vyhlásené celkové výsledky.
Skaličania sa mohli stretnúť s dvomi legendami – najúspešnejším československým
cyklistickým trénerom Kamilom Haťapkom
i vtedajším prezidentom Slovenského zväzu
cyklistiky a olympijským víťazom z roku
1976 v Montreale Antonom Tkáčom.

teľov Skalice. V roku 1960 mala Skalica 5000
obyvateľov v roku 1970 už 9000 a v roku
1993, kedy bola ukončená výstavba formou
družstevných bytov, mala Skalica 12000
obyvateľov.
Od roku 1977 bolo SBDO Skalica integrované do OSBD Senica a malo 870 bytov.
V roku 1992 bol prijatý zákon 182/92 Zb.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Tento zákon a jeho ďalšie novely umožnili
prevod bytov do osobného vlastníctva členov. Výstavba bytov formou družstevných
tak bola ukončená a OSBD Senica sa stala
správcovskou organizáciou.
Niektoré domy sa už približovali k 50 ročnej
životnosti a začala sa etapa obnovy bytového
fondu. Najväčšia obnova čo do rozsahu prác
a financií prebieha v zatepľovaní domov, výmene rozvodov a výťahov. Medzi prvé komplexne zateplené bytovky v Skalici bol dom
na Mallého ul. 31-41. Po preukázaní významných úspor na vykurovanie cca 22 %
nastal boom v zatepľovaní v rámci celého
družstva. Z družstevných domov je teraz zateplených 95 %.
V roku 2019 si pripomíname 60 rokov od
založenia Stavebného bytového družstva
občanov v Skalici, ako prvému bytovému
družstvu v okresoch Senica, Skalica a Myjava. Teraz je v Skalici spravovaných 2003 bytov v 50 domoch.
Vznik Stavebného bytového družstva občanov v Skalici znamenal zrýchlenie rozvoja
bývania. Pre mesto Skalica to bolo hlavné
ťažisko rozvoja bývania ale aj zvyšovania
počtu obyvateľov a rastu priemyslu a podnikov. V rámci výstavby sídliska, bola vybudovaná aj infraštruktúra mesta. V roku
2018 mala Skalica 15000 obyvateľov z toho
8104 obyvateľov býva v bytových (činžových) domoch čo je 53 % občanov Skalice.
Bol by som rád, aby sa polovica obyvateľov
Skalice pri príležitosti 60 výročia založenia
SBDO v Skalici mohla pochváliť nielen peknými obnovenými činžiakmi a bytmi, ale aj
jeho upraveným a zveľadeným okolím s prislúchajúcou infraštruktúrou.
Pavel Sopúšek
Vedeli ste o tom, že naše mesto využíva
Mobilný rozhlas? A vedeli ste, že týmto je
naše mesto schopné efektívnej a chytrej komunikácie s občanmi? Zapojte sa aj vy do
komunikácie o dianí v meste aj vy. Zaregistrovať sa môžete úplne zadarmo.
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