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Skalica otvorila turistickú sezónu

V sobotu 16. mája sa mal konať 16.
Trdlofest, ktorého súčasťou je oficiálne
otváranie letnej turistickej sezóny.
Trdlofest sa síce tento rok nekonal, ale
letnú turistickú sezónu sme v Skalici
napriek tomu otvorili.
Udialo sa tak v sobotu 30. mája, kedy
letnú turistickú sezónu 2020 slávnostne
otvorila v jezuitskom kostole primátorka Anna Mierna oblečená v typickom
skalickom kroji. Do rúk sprievodcov
odovzdala symbolický kľúč od skalických pamätihodností. Pozvanie na toto
podujatie prijal starosta mesta Veselí
nad Moravou Petr Kolář a zúčastnili sa
ho aj viceprimátorka Veronika Hanzalíková a poslanec MsZ Skalica Adrián
Hertl. Atmosféru slávnostného podujatia hrou na organ umocnil Šimon
Kotvas. Viac informácií o podmien-

kach sprevádzania v pamiatkach a režime fungovania Turistickej informačnej
kancelárie mesta Skalica nájdete vo vy-

sielaní Skalickej mestskej televízie, tiež
na facebooku a Youtube kanále mesta
Skalica.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
4. mája sa uskutočnilo rokovanie poslancov
Mestského zastupiteľstva Skalica. Vzhľadom na
situáciu s COVID epidémiou sa konalo za prísneho dodržania potrebných hygienických podmienok. Poslanci mali pred sebou na prerokovanie 19 bodov.
Boli to predovšetkým tri návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. ich zmien:
– návrh VZN č. 1/2020 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica,
Prevádzkový poriadok pohrebiska poslanci
schválili;
– návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme
pohrebiska nebol schválený, pričom uznesením bolo prijaté odporučenie primátorke mesta predložiť mestskému zastupiteľstvu prepracovaný návrh VZN na najbližšie rokovanie
mestského zastupiteľstva;
– návrh zmeny č. 1/2020 VZN Mesta Skalica
č. 4/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie a podporných služieb v zariadení sociálnych služieb neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum
sociálnych služieb n. o., Skalica: Nocľaháreň
a Útulok CESTA nebol schválený.
Poslanci schválili návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Skalica na roky 2020 –
2023 (téme sa venujeme samostatne) a zobrali na
vedomie vyhodnotenie Programu rozvoja mesta
Skalica do roku 2020. Zároveň, za rok 2019.

Poslanci ďalej schválili Správu o hospodárení
a výhľad hospodárenia na rok 2020 spoločnosti
Správa mestského majetku Skalica, s. r. o. za rok
2019. Pri prerokovávaní a schvaľovaní tohto
bodu však došlo k procesnej chybe a pri príprave
písomnej podoby uznesení bolo vydané toto stanovisko:
Zdôvodnenie pozastaveného výkonu uznesenia
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Skalici
č. 23/2020
Dňa 4. 5. 2020 prijalo v Skalici schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
za rok 2019 nasledovne:
hospodársky výsledok, strata vo výške 937.072,16 €.
a, časť straty spoločnosti vo výške 244 997,- € vykryť jediným spoločníkom – Mestom Skalica
b, zvyšnú časť straty spoločnosti vo výške
692 075,16 € zúčtovať ako neuhradenú stratu
minulých rokov.“
Primátorka mesta Skalica sa rozhodla uplatniť postup podľa §13 ods. 6 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
a využiť sistačné právo, ktorým bol pozastavený výkon vyššie uvedeného uznesenia (vetovanie uznesenia – nepodpísanie v zákonnej
lehote 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom).
Dôvod pozastavenia výkonu uznesenia:
Preskúmaním postupu pri hlasovaní o danom

COVID-19 nám mení život
foto M. Vajla

Májový press priniesol pozitívne informácie
napr. o tom, že v skalickej nemocnici nebol
zaznamenaný žiadny prípad ochorenia. Počet
nakazených v okrese Skalica sa zastavil na čísle 7 (všetko v rámci domácej karantény)
a predstavitelia okresu i mesta Skalica pri každej príležitosti ďakovali obyvateľom za dôsledné dodržiavanie usmernení Vlády Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ústredného
krízového štábu. Opäť sa niekoľkokrát stretli
členovia okresného či mestského krízového
štábu, kde hodnotili situáciu v predchádzajú-

com období, koordinovali vzájomnú spoluprácu a plánovali ďalšie kroky a postupy pri
prekonávaní.
Podobne ako v rámci celého Slovenska sa
i v našom meste a okrese začali realizovať jednotlivé etapy uvoľňovania opatrení pre zmiernenie korona epidémie. Postupne sa obnovovali otváracie hodiny úradov, začali sa otvárať
prevádzky, obchody, ktoré museli byť dovtedy
zatvorené. Vývoj situácie na Slovensku bol tak
pozitívny, že v prvej polovici mája sa druhá
a tretia etapa uvoľňovania spojila a štvrtá sa
začala už 20. mája. Napriek tomu bolo naďalej

uznesení bez doplňujúcich ústne predložených návrhoch poslancov Ing. Vladislava
Horňáka a Ing. Rudolfa Šantavého bolo zistené, že prišlo k nesprávnej interpretácii ustanovení §23, §30 a §32 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré uvedenú problematiku upravujú a nehlasovalo sa
o predložených doplňujúcich návrhoch, čím
bol porušený Rokovací poriadok, čo potvrdila
svojim stanoviskom i advokátska kancelária
doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
Poslanci ďalej zobrali na vedomie Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta Skalica do roku
2020 za rok 2019, schválili pridelenie dotácie
z Rozpočtu mesta Skalica na rok 2020 Mestskému futbalovému klubu vo výške 35.550 eur
a schválili tiež zmenu č. 1 Rozpočtu mesta
Skalica na rok 2020. Na vedomie zobrali aj
Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontrol, Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica za rok 2019 a Hodnotiacu správu mestskej polície o bezpečnostnej situácii v meste za rok 2019.
Tradičným bodom programu boli návrhy na
vysporiadanie a prevody nehnuteľností a napokon
poslanci vzali na vedomie
Informáciu o plnení investičnej výstavby za rok 2019.

v platnosti povinné nosenie rúšok, hoci povinnosť ostala na vnútorné priestory a vo vonkajších priestoroch sa nosenie zmiernilo.
V Skalici sa obnovilo konanie omší, pričom
najprv to bolo pod holým nebom, konkrétne
vo františkánskej záhrade. Pre občanov boli
v obmedzenom režime (v rámci hygienických
opatrení) otvorené aj turistická informačná
kancelária a mestská knižnica. Futbalových
fanúšikov naopak zarmútila správa, že na rozdiel od okolitých štátov sa na Slovensku spustila iba najvyššia súťaž a druhá, v ktorej bol
MFK Skalica aktuálne na treťom mieste, bola
zrušená.
Nesporne dôležitým rozhodnutím na konci
mája bolo, že obyvatelia Slovenska a Česka
môžu bez predloženia potvrdenia o negatívnom korona teste vycestovať na 48 za hranice.
Konečne sa mohli stretnúť stovky rodinných
príslušníkov z pohraničia, ktorých epidémia
odrezala takmer na štvrť roka. Určite to pomôže aj ekonomike v tejto oblasti, pretože cezhraničné nákupy sú tu dôležitou súčasťou života.
Informácie pre obyvateľov našej republiky sa
menia zo dňa na deň. Už v čase, kedy čítate
júnové vydanie SP sú určite nové usmernenia
od uzávierky na prelome mesiacov. Sledujte
celoštátne médiá, ale i všetky, ktorými sa
mesto Skalica snaží čo najrýchlejšie a najpresnejšie informovať – web a Facebook mesta
Skalica, Skalická mestská televízia, Mobilný
Rozhlas, Záhorácke rádio.
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Opäť v škole a škôlke
Od 1. júna sa opäť otvorili brány
škôl a predškolských zariadení. Predovšetkým za mimoriadnych bezpečnostných a hygienických opatrení a v obmedzenom režime s dobrovoľnou dochádzkou žiakov. Do
troch základných a materskej školy
nastúpilo celkom 207 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Mesto Skalica sa zodpovedne pripravilo na otvorenie materských
a základných škôl v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V spolupráci
s riaditeľmi škôl a školských zariadení sa pripravilo organizačno-technické zabezpečenie chodu
škôl počas mimoriadnej situácie,
a to podľa nariadení hlavného hygienika a krízového štábu. Súčasťou
opatrení je aj opätovné vydezinfikovanie priestorov, pracovných pomôcok, hračiek, zabezpečovanie bez-

dotykových teplomerov
pre školy, ktoré budú mať
k dispozícii aj dezinfekčné a ochranné prostriedky. „Poďakovanie patrí
najmä vedeniu škôl, školských zariadení a sponzorom za zabezpečenie
dezinfekčných a ochranných prostriedkov,“ povedala Anna Mierna, primátorka mesta Skalica.
Umiestňovanie detí v materských
školách bolo pripravené podľa kritérií určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Do materských
škôl sa mali prednostne v prvom
rade vrátiť deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase
koronakrízy zabezpečujú dôležité
pozície, ale aj deti rodičov pedagogických zamestnancov.

Otvorené detské ihriská

Od 1. júna sa otvorili detské ihriská za prísnych hygienických podmienok, ktoré vydal hlavný hygienik Slovenskej republiky v mesiaci máj.
K najväčším ihriskám v našom meste patria Tornádo, Žihadielko a ihrisko na Pelíškovej ulici. Tí rodičia, ktorí tieto priestory už s deťmi navštívili vedia, že sú tu umiestnené pokyny, ako sa v tomto období treba pri
využívaní ihriska správať, aké podmienky treba dodržiavať. Je potrebné,
aby boli všetky usmernenia dodržiavané a zároveň by mali všetci sledovať
dostupné médiá, kde sa dozvedia o prípadných zmenách dodržiavania
najmä hygienických podmienok.

foto ZŠ Strážnická

Školáci, ktorí sa od 1. júna do škôl
nevrátili a tiež žiaci z vyšších ročníkov, teda 6. až 9. ročníka, budú mať
naďalej dištančné vyučovanie.
Mesto tiež podporuje myšlienku
prevádzkovania materských škôl
počas mesiacov júl a august, t. j. do
konca školského roka 2019/2020.
Podľa vývoja situácie budeme verejnosť informovať. Za pomoc a spoluprácu ďakujeme. Spolu to zvládneme.

Zápis do
Materskej školy
6. mája sa v priestoroch mestského
úradu uskutočnil zápis detí do Materskej školy Skalica na školský rok
2020/2021. Rodičia a zákonní zástupcovia prišli zapísať celkovo 165
detí. Všetky zapísané deti budú
k novému školskému roku
2020/2021 do MŠ prijaté. Počas zápisu boli dodržané všetky potrebné
hygienické opatrenia. Najväčší počet rodičov prišiel na zápis v ranných hodinách. Jednotlivé elokované pracoviská MŠ sa postupne zaplnili. Cez letné prázdniny sa budú
vydávať rozhodnutia o prijatí detí
do materskej školy, presný dátum
vydávania rozhodnutí bude zverejnený na webovej stránke materskej
školy a tiež na webovej stránke
Mesta Skalica. Rodičom ďakujeme
za dodržiavanie hygienických opatrení a za bezproblémový priebeh
zápisu do materskej školy.pracovných miest až do roku 2022 – počas
trvania projektu, ktoré budú hradené v plnej výške z tohto projektu.
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Komunitný plán sociálnych služieb
Poslanci Mestského zastupiteľstva
Skalica na svojom májovom rokovaní
schválili materiál pod názvom Komunitný plán sociálnych služieb mesta
Skalica na roky 2020 – 2023. Niekoľko
mesiacov ho pripravoval kolektív odborníkov z oblasti sociálnej starostlivosti. „Tento strategický dokument
mesta Skalica bol vypracovaný v súlade s § 83 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov,“ informuje primátorka
Skalice Anna Mierna a pokračuje
„Komunitný plán je strednodobý
programový a rozvojový dokument,
ktorého dôležitou súčasťou je určenie
potrieb sociálnych služieb na základe
vyjadrení občanov,
záujmových
skupín a ďalších subjektov na území
mesta.
Hlavnou úlohou komunitného plánu
je rozvoj a plánovanie sociálnych služieb pre potreby komunity tak, aby
zodpovedali špecifikám nášho mesta
a potrebám našich občanov. V období
rokov 2020-2023 bude mesto Skalica
reflektovať na potreby starnúcich obyvateľov, obyvateľov so zdravotným

Miestne poplatky
a dane
V priebehu mesiaca máj sa začali
obyvateľom nášho mesta doručovať
rozhodnutia o miestnych poplatkoch a daniach. Dovoľujeme si požiadať, aby ste pri platbách uprednostnili bezhotovostný spôsob
úhrady. Tí, ktorí túto možnosť nemáte, požiadajte svojich rodinných
príslušníkov a známych, aby vám
pomohli zaplatiť dane a poplatky
elektronicky. Pripomíname, že dane
sa tento rok nemenili a ostávajú v tej
istej výške ako v minulom roku. Daň
z nehnuteľností je splatná v troch
rovnakých splátkach: 1. splátka
splatná do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti, 2. splátka do 31. augusta a 3. splátka do 15. októbra.
Daň za psa je splatná 1 splátkou do
15 dní od nadobudnutia právoplatnosti. Ďakujeme za spoluprácu.

znevýhodnením, nárastu sociálnych
služieb krízovej intervencie a podporovať procesy deinštitucionálnej starostlivosti.
Našou prioritou je, aby sa mesto stalo
otvoreným pre potreby jeho obyvateľov, a aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele, ktoré
tieto potreby pokryjú. Spracovaný komunitný plán je smerodajným podkladom pre odborníkov, ktorí chcú moderným spôsobom zasiahnuť do ko-

munity. Práve tento dokument by mal
otvárať dostupnosť realizácie myšlienok a nápadov širokej verejnosti v našom meste.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave komunitného plánu sociálnych služieb, verím, že je spracovaný pre naše mesto tak,
aby sa kvalita života obyvateľov zlepšila,“ uzatvára Anna Mierna.

Pripravuje sa kúpacia sezóna

Kúpalisko v Zlatníckej doline je desaťročia obľúbeným miestom oddychu
a relaxu. Trávia tu svoje dni voľna a odpočinku tisíce ľudí zo Skalice i okolia
a nepochybne by v tom radi pokračovali aj v tejto letnej sezóne. Corona
kríza zasiahla aj do príprav na sezónu v Zlatníckej doline, ale v máji po
postupnom uvoľňovaní opatrení proti šíreniu vírusu prišlo rozhodnutie
o začatí intenzívnej prípravy na jeho otvorenie. Asi to málokto vie, ale proces prípravy trvá niekoľko desiatok dní, takže je zrejmé, že sa kúpacia sezóna začne v tomto roku neskôr. Ak, pravda, nedôjde v zhoršenie epidemiologickej situácie.
„Správa mestského majetku Skalica sa pripravuje na letnú sezónu prácami
na kúpalisku v Zlatníckej doline,“ hovorí viceprimátorka Skalice Veronika
Hanzalíková a pokračuje „je to množstvo činností, ktoré sa začali už v mesiacoch apríl a máj. Je to napríklad čistenie areálu a priľahlých priestorov
kúpaliska po zimnom období, musí sa skompletizovať a natlakovať systém
úžitkovej vody, prečistenie bazénov, je potrebné zabezpečiť vodnú záchrannú službu plavčíkov, napustiť hlavný bazén, chemicky vyčistiť stredný
a detský bazén, skompletizovať filtračnú technológiu, treba objednať kontrolu spôsobilosti tobogánov s následným vystavením certifikátov, je potrebné objednať a naskladniť potrebné množstvo chémie na úpravu vody.
Všetky tieto práce v súčasnosti prebiehajú a budeme sa snažiť otvoriť kúpalisko čo najskôr ako to bude možné a ako nám to dovolia okolnosti v súvislosti s podmienkami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.“
O tom, kedy a v akom režime sa kúpalisko v Zlatníckej doline otvorí, je
v čase, kedy čítate tieto riadky ešte nie jasné. Sledujte web a Faceboook
mesta Skalica a TIKu a určite sa dozviete presné informácie o tom, kedy
a za akých podmienok budete môcť navštíviť areál kúpaliska.
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Tradične
v júni
V májovom vydaní SP sme vám priniesli
krátke pripomenutie podujatí, ktoré sa
v tomto mesiaci zvyknú konať. Dva mesiace pred prázdninami sú už tradične
najbohatšie a najpestrejšie v konaní kultúrnych, spoločenských či športových
podujatí. V tomto roku to, samozrejme,
neplatí, ale tešme sa spoločne, že tak
bude o rok. Zatiaľ aspoň krátko o spomínaných júnových podujatiach. Milovníci
kultúry si už zvykli na medzinárodný
festival komornej hudby Divergencie,
ktorý svojou kvalitou patrí k najlepším
na Slovensku. Nesporne k tomu prispieva fakt, že sa v jezuitskom kostole pravidelne predstavujú dve najvýznamnejšie
hudobné a spevácke telesá u nás – Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor a niekoľkokrát tu vystupoval i špičkový Slovenský komorný orchester. Prvý júnový deň tradične patrí
deťom a mesto Skalica pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí usporadúva
zábavné podujatie vo františkánskej
záhrade. Už niekoľko rokov sa naše

mesto stáva dejiskom medzinárodného
stretnutia umeleckých remeselníkov.
A tu máme aj pozitívnu informáciu.
Podujatie, ktoré od roku 2013 pripravuje
v spolupráci s Mestom Skalica občianske
združenie Tradičné umelecké remeslá,
sa v tomto roku predsa len uskutoční.
Bude to 11. júla tradične na námestí.
Z ďalších podujatí, ktoré po minulé roky
napĺňali júnový kalendár boli absolventské podujatia Základnej umeleckej školy
dr. Janka Blaha v Skalici, Indiánsky deň
– zábavno-súťažné dopoludnie v Zlatníckej doline pre deti materských škôl

Ponuka prevádzok,
ktoré sú v Skalici otvorené pravidelne alebo sezónne
14

Vínotéka u františkánov, Kráľovská 16, je otvorená denne
pondelok až štvrtok
piatok a sobota
nedeľa
november až február

od 1000 hod. do 1700 hod.
od 1000 hod. do 1900 hod.
od 1300 hod. do 1900 hod.
od 1000 hod. do 1700 hod.

www.smmskalica.sk, vinoteka@smmskalica.sk, tel.: +421 34 664 9136
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Víno Masaryk, Sasinkova 2333/18A, je otvorené denne okrem nedele

Spoznávajte
vinárstva ze Skalice
Vážení návštevníci nášho historického kráľovského mesta, dostáva
sa Vám do rúk pozvánka na hlbšie spoznanie nášho mesta. Na základe tejto mapky a rozpisu otvorených vinárstiev sa môžete dostať do
okrajových častí extravilánu nášho mesta, spoznať jeho krásu, vidieť
vinohrady, vinohradnícke búdy, ktorých tu máme viac než tisíc, ale
zároveň vždy do niektorej z nich môžete aj zavítať v termíne
od 29. júna do 30. augusta 2020.

pondelok až piatok
od 700 hod. do 1500 hod.
www.vino-masaryk.sk, vino-masaryk@vino-masaryk.sk, +421 34 664 6960
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VINÁRSTVO KOPEČEK, Predmestie 56
Otvorené denne od 29. 6. 2020 do 30. 8. 2020
pondelok až sobota
– predaj vína

od 1400 hod. do 2000 hod.

www.vinarstvokopecek.sk, vinarstvo.kopecek@gmail.com,
tel.: +421 949 266 084, +421 948 909 333
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Každý deň, v čase od 14.00 hod. do 20.00 hod., je Vám k dispozícii
niektoré z vinárstiev občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie, ktoré
Vám ochotne predstaví svoju prevádzku, ponúkne ochutnávku vína
a umožní si víno aj kúpiť. V ponuke nebude chýbať ani, dnes už víno
s Chráneným označením pôvodu v Európskej únii, Skalický rubín.
Prevádzky otvorené v čase od 1400 h. do 2000 h.
Označenie Termín otvorenia

1

29. 6. – 5. 7.

2

6. 7. – 12. 7.

3

13. 7. – 19. 7.

4

20. 7. – 26. 7.

5

20. 7. – 26. 7.

6

27. 7. – 2. 8.

Skalický rubín

7

3. 8. – 9. 8.

je víno s Chráneným označením pôvodu v EÚ od 5. 1. 2018

8

3. 8. – 9. 8.

9

10. 8. – 16. 8.

10

10. 8. – 16. 8.

11

17. 8. – 23. 8.

12

24. 8. – 30. 8.

13

24. 8. – 30. 8.

Vinárstvo WINTERBERG, Predmestie 1551/109
je otvorené denne okrem soboty a nedele
pondelok až piatok

od 900 hod. do 1600 hod.

www.winterberg.sk, obchod@winterberg.sk, tel.: +421 919 297 341

www.vcz.sk

vcz@vcz.sk

okresu Skalica a tiež z partnerského
mesta Uherské Hradiště. Koncom júna
si radnica každý rok uctila prijatím a zápisom do Pamätnej knihy mesta Skalica
najlepších absolventov skalických základných a stredných škôl. A napokon
niečo zo športu – tradičným podujatím
bola Olympiáda skalických škôl, ktorá
priniesla dvojdňové zápolenie žiakov vo
viacerých športových disciplínach.
Ostáva nám iba zopakovať konštatovanie spred mesiaca: verme, že budúci rok
sa pri týchto podujatiach opäť stretneme.

Názov prevádzky / lokalita

Kontakt

+421 905 895 775
Vinárstvo Ľubor Šátek
lubor.satek@gmail.com
Propaste 5659
Vinárstvo Srholec
+421 908 139 871
Vysoké pole 5433
+421 905 271 532
Vinárstvo Peter Machlica
machlica@pemo.sk
Psíky 504/2
+421 949 266 084, +421 948 909 333
VINÁRSTVO KOPEČEK s.r.o.
Predmestie 56
www.vinarstvokopecek.sk, vinarstvo.kopecek@gmail.com
Vinohradnícky dom u Studánky +421 903 980 413 *** www.ustudanky.sk
oiljpm@stonline.sk
Propaste 5659
+421 903 751 038
Vinárstvo Vladimír Petrovič
vlado.petrovic@freenet.de
Mokré hory 4812
+421 904 637 503, + 421 902 054 537,
Vinárstvo Cingel
+421 903 278 360, vinocingel@gmail.com
Kamence 4755
+421 905 541 203
Vinárstvo Peter Bránecký
peter.branecky.pb@gmail.com
Hliníky 4848
+421 904 204 552
Víno Tureček a.s.
vinoturecek@gmail.com
Vrádište 173
+421 903 726 907
Vinárstvo Ľudovít Bránecký
vinarstvo@skalmex.sk
Staré Hory 5414
+421 902 687 351 *** www.vinohorvath.sk
Víno Horváth
info@vinohorvath.sk
Psíky 2060/5
+421 919 297 341 *** www.winterberg.sk
WINTERBERG, s.r.o.
obchod@winterberg.sk
Predmestie 109/1559
+421 949 545 555 *** www.vysokepole.eu
Vysoké pole, s.r.o.
jan.gajda@vysokepole.eu
Vysoké pole krátke 4203
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Živo v centre voľného času (ani Corona nás nezastavila)
Počas uplynulých týždňov bolo skalické
centrum voľného času pre deti, žiaľ, zo
známych dôvodov zatvorené. Napriek
tomu tam bolo veľmi živo. Vedenie centra
dokonale využilo túto situáciu na čiastočnú „revitalizáciu“ priestorov a vybavenia.
Odštartoval to dar spoločnosti Kaufland

Skalica vo výške 4.016 €, čo boli financie,
ktoré sa v nasledujúcich týždňoch „rozmieňali na drobné“ – začala sa plánovaná
rekonštrukcia. V nasledujúcich týždňoch
sa tu vykonalo množstvo práce. Vymenili
sa osvetľovacie telesá v telocvični a kanceláriách, priestory telocvične sa vymaľovali, osadený bol nový bojler, položené PVC
podlahy a inštalované vonkajšie žalúzie.

Niektoré práce boli fakturované, ale našli
sa priaznivci a sympatizanti, ktorí prispeli
svojou prácou, alebo nezištne darovali
napr. nový bojler, písací stôl, stolný futbal,
premietacie plátno, dataprojektor, stoličky, televízor. Touto cestou sa chceme zároveň poďakovať tým, ktorým nie je jedno, v akých priestoroch deti, mládež a dospelí trávia svoj voľný čas. Naše veľké
ĎAKUJEME“ patrí pani primátorke, firme Vaillant Group, menovite Ing. Wolfovi, Krušinovcom z maliarskej firmy RocK,
Ľuďovi Večerovi, Mgr. Martinovi Kláskovi, Mirkovi Sítekovi, MUDr. Elene Pobudovej, Mgr. Mirkovi Lipovskému, Ondrejovi Orthovi, manželom Javorským, ale
najmä spoločnosti Kaufland za darované
financie, bez ktorých by to nešlo. Vzhľadom na to, že Corona epidémia priestory
CVČ vyprázdnila a znemožnila obvyklé
aktivity, bol na druhej strane priestor
dostatočne sa venovať rekonštrukcii. Aj
keď sme mali aj ďalšie plány, nestihli sme
napr. vymaľovať ostatné priestory centra
okrem telocvične, pretože financie z Kauflandu už na túto položku nestačili, preto
sme sa rozhodli, že postupne sa do tejto
činnosti pustíme sami a tajne dúfame, že
sa nájde niekto, kto sa k nám pripojí a pomôže finančne, materiálne či manuálne.
Veríme, že to ocenia deti a návštevníci
v čase, kedy sa konečne bude môcť cen-

Nové smetné koše v Hájku

Pred mesiacom sme vás informovali o tom, že
v Skalickom Hájku pribudlo päť nových lavičiek.
V máji boli nainštalované aj smetné nádoby.
„Chceli by sme, aby tento priestor bol čistý, udržiavaný, s potrebným vybavením, ale je to, samozrejme, na návštevníkoch, ako sa budú k tomuto
priestoru správať,“ informuje viceprimátorka Skalice Veronika Hanzalíková a dodáva“ postupne by
sme chceli ešte Hájek doplniť o ďalšie prvky a vytvoriť tento priestor ako miesto na pohodové tráveniu voľného času, prechádzky a posedenie v príjemnom chládku stromov.“

trum otvoriť. Či tomu tak bude počas letných mesiacov, kedy sú naplánované a už
pripravené obvyklé letné tábory, to sa
rozhodne v nasledujúcich týždňoch. Sledujte preto FB stránku CVČ, web stránku
Mesta Skalica a miestne médiá – budeme
vás včas informovať.
PaeDdr. Dagmar Jůzková,
riaditeľka CVČ Skalica

MHKM v príprave
Po predčasnom ukončení všetkých súťaží ľadového hokeja a v súlade s opatreniami slovenskej vlády i sa prerušili
všetky tréningové procesy aj v skalickom mládežníckom hokejovom klube.
Po niekoľkých týždňoch nútenej pauzy sa v rámci dodržania všetkých hygienických opatrení rozbehla 20. mája.
V rámci letnej prípravy ako prví absolvovali dorastenci MHKM povinné testovanie Slovenského zväzu ľadového
hokeja pod vedením trénera Radoslava Smetanu. Letné prípravy sa za epidemiologických podmienok začali vo
všetkých vekových kategóriách po
skupinách. Ako bude príprava pokračovať na suchu a neskôr na ľade a predovšetkým či (a ako) sa začne sezóna
2020/2021 sa dozvieme v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.

Oddychová zóna na Krivých kútoch
V minulom roku pribudla v lokalite Krivé kúty upravená oddychová
zóna. Niekoľkí dobrovoľníci viacerými brigádami upravili tento
priestor, vybudovali ohnisko, vysadených bolo vyše 20 stromov, zasiaty
trávnik, kvetnatá lúka a tiež bylinková záhrada. Ďalšie zveľaďovanie
tohto priestoru bude v blízkej dobe pokračovať dokončením drevenej
oddychovej plochy a osadením lavičiek.
Mesto Skalica pozýva obyvateľov stráviť v tomto upravenom priestore
chvíle oddychu, posedieť si pri ohni s možnosťou opekania, využiť trávnatú plochu k pohybovým hrám. Bylinková záhradka je plne k dispozícii pre všetkých tých, ktorí majú o bylinky záujem.
Veríme, že si táto lokalita nájde svojich priaznivcov, ktorí tu strávia príjemné chvíle odpočinku a relaxu, ale zároveň budú dbať na bezpečnostné opatrenia súvisiace so založením a likvidovaním ohňa.
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Štedrý dar od spoločnosti Schaefﬂer Skalica

„Je to skutočne náročné obdobie pre mnohých ľudí a samozrejme najmä pre starších, my však na nich ani v ťažkých časoch nezabúdame a sme im vďační za ich celoživotné dielo. Som rád, že tieto zdroje budú použité na to, aby
sme im aspoň trochu zlepšili ich aktuálnu situáciu,“ s týmito slovami odovzdal konateľ spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. Jaroslav Patka hodnotný príspevok – finanč-

né dary v celkovej hodnote 30 000 eur a navyše k tomu 500
kusov ochranných balíčkov pre obyvateľov troch zariadení
sociálnych služieb v Skalici, Holíči a Mokrom Háji.
S nadšením sme prijali správu o poskytnutí daru od spoločnosti Schaeffler Skalica. Je to inšpiratívny a chvályhodný skutok, krásny príklad podnikovej filantropie v praxi.
V mene našich zariadení vyslovujeme a adresujeme
úprimné poďakovanie za tento hodnotný a štedrý dar venovaný v ťažkých časoch pandémie. Finančné prostriedky
použijeme na kompenzáciu nákladov na ochranu a prevenciu. Pandémia zdvihla vlnu podpory, solidarity a záujmu o ochranu seniorov a podporu sociálnych služieb. Za
všetky jej prejavy patrí spoločnosti Schaeffler Skalica spol.
s r.o. úprimné poďakovanie. Hlboko si vážime a ceníme
ľudí, ktorí sa stali súčasťou nášho príbehu ochrany pred
vírusom.
Martina Štepanovská, riaditeľka ZpS a Jesénie Skalica,
Katarína Levická, riaditeľka Domova dôchodcov
a Domova sociálnych služieb Holíč, Marta Karkošiaková,
riaditeľka Zariadenia pre seniorov Mokrý Háj

Duo Jamaha zabavila seniorov
Od 6. marca trvá v Zariadení pre seniorov a Jesénii Skalica režim bez návštev
a bez vychádzok mimo areál zariadenia. Sú to desiatky dní, kedy sa seniori
musia spoliehať na zamestnancov, na
ich kreativitu a aktivitu a nekončiacu
starostlivosť. Nie je to jednoduchá situácia pre klientov ani zamestnancov. Ale
sú aj dni ako bola nedeľa 17. mája, kedy
sa aspoň na chvíľu zabudlo na to všetko
okolo nás. Klientov oboch zariadení
prišla piesňami pozdraviť azda najznámejšia hudobná dvojica u nás, Duo Jamaha. V sprievode viceprimátorky Veroniky Hanzalíkovej prišla aj primátorka Anna Mierna, ktorá pozdravila
klientov i zamestnancov a predovšetkým poďakovala členom Dua Jamaha
za to, že nezištne, bez nároku na honorár prišli seniorom spríjemniť nedeľňajšie popoludnie a dlhotrvajúcu karanténu. Poďakovanie zaznelo aj z úst

riaditeľky ZpS Martiny Štepanovskej.
Bolo veľmi príjemné vidieť usmiate
a rozžiarené tváre seniorov (ale i za-

mestnancov), ktoré sa niekoľko desiatok minút so známymi piesňami a oboma hudobníkmi veľmi dobre zabávali.
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Záhorské múzeum 1905 – 2020
ným driekom a zapínaním na drobné gombíky. Majú v prieramkoch
nazberané rukávy, stiahnuté nad
lakťom šnúrkou v tuneli a ukončené bielou výšivkou. Na mieste
stiahnutia je uviazaná stuha na
mašľu vo farbe celého odevu. Golierik vo forme volánu zdobený bielou výšivkou prechádza na prsia
a je prišitý k drieku rukávcov.
V jeho strede sa nachádza skladaná
stužka vo farbe odevu so sklenými
postriebrenými korálikmi. Živôtik
prucel princesového strihu po pás
je rovnakej farebnosti a materiálu
ako sukňa, jeho predné diely sa sťahujú šňerovačkou. Hlavu zdobí bohato dekorovaný čepiec s ohlasom
na viedenský biedermayer ušitý
z tylu, s čelenkou naskladanou z čiNaše múzeum má tento rok dôvod i na
vlastnú oslavu. Pred 115 rokmi ho založil MUDr. Pavel Blaho ako súkromné,
prevažne etnologické a národne orientované múzeum v budove Spolkového
domu (teraz dom kultúry), postaveného
podľa projektu Dušana Jurkoviča. Dve
pôvodné miestnosti expozície múzea
navrhnuté Jurkovičom neboli nikdy
zrušené, zachovali sa a sú najstaršou expozíciou na Slovensku. Postupne sa múzeum vďaka generáciám zanietených
kolegov rozrástlo veľkosťou fondov,
počtom odborov, expozícií i výsledkov
práce.
Tohtoročná situácia nám zmenila termíny výstav a podujatí venovaných výročiu, pripravujeme ich však. Budeme postupne informovať a tešiť sa na vás. (text
FB Záhorské múzeum v Skalici)

Skalický kroj
Tohtoročnú letnú turistickú sezónu
otvorila primátorka Skalice Anna Mierna v typickom skalickom kroji. Predstavme si krátko historický sviatočný odev
vydatej ženy.
Spodnú časť odevu tvoria tri škrobenice
tvarované do pravidelných záhybov

s bielou úzkou čipkovou obrubou, okolo
pásu sa uväzujú šnúrkami. Na vrchnej
sukni z ružového taftu sa nachádza biela
zástera fjertoch, zdobená dierkovanou
a vystrihovanou výšivkou s rastlinnými
motívmi. Vrchnú časť odevu tvoria rukávce z jemného bieleho batistu s rov-

piek a jednofarebných stužiek vo farbe
odevu (pentle). Čepiec sa uväzuje vpredu
pod hrdlom dvoma ďalšími širokými
stuhami. Súčasťou odevu sú vysoké čierne čižmy na opätku s tvrdými sárami.
Mgr. Dita Andrušková, PhD.
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