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Návšteva amerického veľvyslanca
Naše mesto 14. marca navštívil veľvyslanec USA na Slovensku
Adam Sterling. V rámci pracovného obeda sa s ním stretla
primátorka Anna Mierna, poslankyňa MsZ Skalica Veronika
Hanzalíková a vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica Michal Čunderlík. Veľvyslanec sa živo

zaujímal o dianie v našom meste, vedel o naše špecialite Trdelníku a navštívil aj jeho výrobňu vo františkánskom kláštore, kde si vyskúšal jeho prípravu. Vedenie mesta amerického
veľvyslanca pozvalo na Trdlofest 2019, keďže sám o toto podujatie prejavil záujem.

Marcová mestská knižnica
Mestská knižnica Skalica uskutočňuje
podujatia pre verejnosť po celý rok. Intenzívnejšie je to ale v marci. V tomto
mesiaci knihy je aj väčší záujem o knihy
a knižnicu hlavne zo strany materských
škôl a základných škôl mesta. Okrem
skalických škôl k nám prišla aj materská
škola z obce Kátov.
Mesiac marec začal Týždňom slovenských knižníc. Skalická knižnica sa zapojila aj odpustením
poplatkov za upomienku. Celý týždeň od
4. 3 – 8. 3. 2019 mohli
čitatelia vrátiť knihy bez
pokuty a to aj v prípade,
ak knihy mali doma už
dlhšiu domu. Každoročne sa nám stane, že
sú nám vrátené knihy,
ktoré boli požičané aj
pred niekoľkými rokmi.
Knižnicu
navštevujú
kolektívy tried najskôr
na akúsi „vstupnú exur-

ziu“. Ak ešte v knižnici neboli, porozprávame im, ako sa môžu stať
čitateľmi knižnice, aké oddelenia
máme v knižnici, aké knihy sú
v knižnici, ako sa správať ku knihám ap.
Triedam, ktoré už v minulosti
v knižnici boli, ponúkame besedy
na rôzne témy:
– Vznik písma, vznik knihy, spisovatelia, ilustrátori, vydavateľstvá, typy kníh...
– Jar a jarné zvyky
v knihách
– Slušné
správanie
a knihy o tejto téme
a ďalšie témy aj podľa
požiadaviek škôl.
Pravidelne nás navštevujú deti Strednej združenej školy zo Skalice
a pravidelne chodíme
besedovať do Zariadenia pre seniorov a do
Jesénie v Skalici.

Prečítate si
Prvé stretnutie s občanmi
Ako separujeme?
Babinec na radnici
Zmeny v katastri
nehnuteľností
Úspešní školáci
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Prijatie Viery Drahošovej

13. marca prijala primátorka Anna
Mierna v obradnej sieni skalickej radnice Vieru Drahošovú, dlhoročnú riaditeľku Záhorského múzea v Skalici pri
príležitosti jej životného jubilea. V príhovore vysoko ocenila odbornú erudovanosť, pracovný zápal, neúnavnú
aktivitu pri odhaľovaní čriepkov našej
histórie a predovšetkým kvalitnú prácu
pri riadení našej významnej kultúrnej
a vedeckej ustanovizne – Záhorského
múzea. Jubilantka sa zapísala do Pamätnej knihy mesta Skalica a gratulácie prijala od svojich spolupracovníkov
a ďalších hostí.

Prvé stretnutie
s občanmi
V rámci rozširovania a zlepšovania komunikácie Mesta Skalica s občanmi sa
13. marca uskutočnilo stretnutie vedenia
mesta a vedúcich oddelení MsÚ Skalica
s občanmi. Pozvanie na radnicu síce prijali iba dve desiatky občanov, ale napriek
tomu poldruha hodina bola vyplnená
viacerými aktuálnymi témami, na ktoré
sa spoločne snažili obe strany nájsť odpovede a riešenia, resp. sa stali námetmi
na ďalšie skvalitňovanie služieb mesta
pre svojich obyvateľov.

Starostovia rokovali
so županom
TT SK v Skalici. Tradičné stretnutie
župana s primátormi a starostami
okresu Skalica. Pracovné stretnutie
a otvorenenie aj nových tém, ktoré
sa týkajú občanov nášho okresu. Sociálna oblasť, cesty, voda a kanalizácia, obchvat Skalica, skládka
v Mokrom háji – poplatky od štátu,
ale aj kultúrne podujatia a výzvy TT
SK, cezhraničná spolupráca ...
Mesto Skalica ďakuje všetkým občanom, ktorí sa počas uplynulých mesiacov aktívne podieľali na odpratávaní snehu na chodníkoch pred svojimi
obydliami. Nový zákon toto prikazuje
už majiteľovi chodníkov, v tomto prípade Mestu Skalica.

Mia s rodičmi na radnici
Prvou Skaličankou narodenou v roku 2019 bola Mia Buscanová. Narodila sa 3. januára o 18:57. Pri narodení vážila 3350 gramov a merala 50 centimetrov. Jej rodičmi sú Andrea Krč-Kubečková a Peter Buscan. 26. marca boli všetci traja spolu
s rodinnými príslušníkmi prijatí v obradnej sieni radnice. Z rúk primátorky Skalice Anny Miernej prijali kyticu i finančný dar Mesta Skalica. Zároveň sa zapísali do
Pamätnej knihy mesta Skalica.
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Schránka na podnety
V rámci rozširovania a skvalitňovania
komunikácie s občanmi, najmä s tými,
ktorí nemajú možnosť internetovej komunikácie, mesto zriadilo schránku na
podnety. Nachádza sa pri vstupe na radnicu a občanom bude k dispozícii počas
pracovných dní a pracovných hodín.

Občania si doma môžu písomne pripraviť svoj podnet a vhodiť ho do schránky.
Podnety budú riešené každý deň, resp.
schránka sa bude otvárať každý deň
a podnety podľa charakteru riešiť na
jednotlivých oddeleniach úradu. O najzaujímavejších podnetoch budú občania

Ako separujeme?
Mesto Skalica v zmysle § 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
oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Skalici predstavuje

44,25 %. ÚV (úroveň vytriedenia kom.
odpadov) = hmotnosť vytriedených
zložiek komunálneho odpadu / celková
hmotnosť komunálnych odpadov:
ÚV = 3 288 611 kg / 7 431 518 kg x 100
(%) = 0,4425 x 100 = 44,25 %. V roku
2018 každý občan Mesta Skalica vytriedil v priemere 213 kg odpadu.

Babinec na radnici
Na Medzinárodný deň žien pripravila skalická radnica
8. marca podujatie pod názvom Babinec. V rámci programu
bola pripravená možnosť masírovanie, kozmetickej či kaderníckej úpravy, prehliadka reprezentačných priestorov radnice, polhodina otázok a odpovedí s primátorkou, občerstvenie
a posedenie. Veríme, že si návštevníčky Babinec na radnici
užili a strávili tu príjemné popoludnie.

informovaní cez všetky dostupné médiá.
Pripomíname, že občania, ktorí sa chcú
čokoľvek opýtať, môžu využiť na webovom sídle www.skalica.sk sekciu Otázky
a odpovede.

Zápis do prvého
ročníka
Informujeme zákonných zástupcov
detí, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ
pre školský rok 2019/2020 sa na ZŠ
Strážnická i ZŠ Vajanského uskutoční
podľa tohto rozpisu:
piatok 12.4. v čase 14.00 – 18.00 hod.
sobota 13.4. v čase 8.00 – 12.00 hod.
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Mojich prvých sto dní v pozícii primátorky
mesta Skalica
Vážení obyvatelia mesta Skalica,
od môjho nástupu do funkcie primátorky ubehlo 100 dní. V predvolebnej kampani som sa zaviazala na zmenu vedenia
mesta. V sľube primátorky mesta Skalica
som sa všetkým Skaličanom zaviazala, že
budem konať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.
Ako mnohí vnímate, moje doterajšie
pôsobenie bolo o hasení škandalóznych a doslova nemorálnych problémov
bývalých vedení mesta. To ako rozhodovali o majetku mesta, o financiách
a o budúcnosti Skaličanov sa prieči
zdravému rozumu a svedomiu. Niektoré
problémy sme uhasili hneď, no niektoré
ešte pred sebou budeme ťahať roky a nás,
Skaličanov, to bude stáť veľa námahy, trpezlivosti a financií.
1. To, že bol starým vedením pripravený návrh rozpočtu zo schodkom 900
tisíc eur, je ešte nič, oproti valiacim sa
balvanom minulosti. Len na vysvetlenie
schodok 900 tisíc bol plánovaný bývalým vedením riešiť úverom a bol plánovaný aj predaj majetku mesta, ktorý by
bol nenávratne preč.
2. Predať časť autobusovej čakárne
v okresnom meste okrem finančného
efektu nemalo dôvod. Aj tento problém
sme dočasne vyriešili. Zároveň mesto
Skalica hľadá nové riešenie. Pripravuje sa
štúdia riešenia územia vedľa bývalej autobusovej stanice za účelom preverenia
efektívnejšieho radenia autobusov, vytvorenia nových státí autobusov a kvalitnejšieho zázemia pre cestujúcich. Chceme
vybudovať novú a dôstojnú čakáreň.
3. Súdny spor ohľadom mestskej televízie so spoločnosťou RIS Senica sme
vyriešili po pár rokovaniach. Televízia
stiahla žalobu na mesto. Dohodou sme
ukončili nevypovedateľnú zmluvu. Tento rok budeme vyberať televíziu v novej
súťaži na základe podnetov Skaličanov.
4. ZŠ Strážnická – nedá mi nepovedať, že predať školu deťom pre finančné
problémy mesta je neospravedlniteľné.
Nevýhodnú formu leasingovej pôžičky
sme zmenili na prijateľný úver od banky. Kúpili sme školu späť mestu a deťom.
Podmienky úveru sú podstatne výhodnejšie pre mesto. Usporíme niekoľko desiatok tisíc eur.

5. Povinnosť mesta na vrátenie eurofondov vo výške 450.000 Eur Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za projekt Cyklotrasa bez hraníc,
skutočne príznačný názov projektu.
Niekto fakt nemal hranice morálky
a slušnosti pri realizácii projektu, kde
vedenie mesta prevzalo nekvalitnú stavbu, a tak spôsobilo mestu škodu 450.000
EUR. Hrozilo zastavenie možnosti čerpania ďalších eurofondov pre mesto Skalica a pozastavenie prijímania nových
dotácií a eurofondov. Mesto uvedených
450.000 Eur splatí ministerstvu v 36 mesačných splátkach.
6. Okrem toho boli a sú ďalšie zdedené
problémy, ako napr. Ryboprodukt, verejná dávka na Krivých kútoch, ochranné
známky a ďalšie, ktoré sa snažíme hasiť.
7. Za dôležité je potrebné spomenúť aj
medziľudské vzťahy, ktoré obyvatelia citlivo vnímajú, možno ešte viac, ako problémy, ktoré som už spomenula.
a) To, že primátor mi odovzdal úrad,
a neinformoval o závažných skutočnostiach, to voči mojej osobe beriem, no
nemôžem sa stotožniť, že takto konal
proti všetkým Skaličanom.
b) To, že niektorí zamestnanci účelovo
neinformovali, zatajovali, resp. zavádzali, si tiež neviem vysvetliť.
c) To, že niekto v priamom prenose spája
fantázie s faktami, obviňuje bez dôkazov,
doslova zavádza a účelovo klame obyvateľov mesta, je tiež niečo, čo neviem
pochopiť.
Neviem, či takýto ľudia vôbec chápu
vážnosť slov ako svedomie a česť...

Tak ako som sľúbila, chcem mesto posunúť vpred.
1. Nový obchvat Skalice
Obchvat mesta Holíč je vo vysokom
štádiu realizovateľnosti, čo značne zaťaží dopravu na jestvujúcom obchvate Skalica. Preto som začala rokovania
s VUC Trnava. Musíme v krátkej dobe
analyzovať dopady výstavby obchvatu
Holíč a urobiť rokovania o príprave mimoúrovňového križovania cesty II/426
a železnice (obchvat) do priemyselnej
zóny (obchvat priemyselnej zóny). Budem sa snažiť nájsť riešenie, aby sme
predchádzali dopravným komplikáciám,
ohrozeniu ľudského života a ohrozeniu
fungovania firiem v priemyselnej zóne.
2. Družobné vzťahy
V rámci zintenzívnenia našich družobných vzťahov a aktivít sa uskutočnili
stretnutia a spoločne sme na nich naplánovali mnohé podujatia so zástupcami
miest Slaný a Hodonín a čakajú nás ďalšie stretnutia; predstavitelia mesta sa zúčastnili niekoľkých kultúrno-spoločenských podujatí v partnerských mestách,
pripravujeme spoločné aktivity občanov
navzájom.
Vzájomná spolupráca miest Skalica
a Hodonín funguje už niekoľko rokov. Ale až tento rok pripravujeme
podpísanie spoločnej zmluvy medzi
okresnými mestami. To bude rámec
fungovania spolupráce týchto blízkych
miest.
4. Bezpečnosť a MsP
– 25. 2. 2019 bola Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Senica
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schválená karanténna stanica pre spoločenské zvieratá.
Od 1.1.2019 sa začalo s čipovaním odchytených túlavých zvierat, ktoré sú
umiestnené do karanténnej stanice.
– Mesto Skalica prvýkrát si plnilo zákonnú povinnosť v zimnej sezóne zabezpečiť údržbu všetkých chodníkov,
a to zvládlo s mimoriadnym prispením
a úsilím občanom, za čo im patrí veľké
poďakovanie.
– Spracované a podané boli dva projekty zamerané na prevenciu kriminality na základe Výzvy MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v oblasti prevencie kriminality (jeden
projekt zameraný na predškolskú mládež, druhý projekt na udržanie a zvyšovanie bezpečnosti mesta – dokončenie
výmeny starých analógových kamier za
nové a zrealizovanie jedného nového kamerového bodu na križovatke ulíc Koreszkova – Vajanského – Športová, kde
dochádzalo v minulosti k opakovanému

narúšaniu verejného poriadku).
5. Sociálne veci
– Pripravujeme návrh vytvorenia Rady
seniorov ako poradného orgánu primátorky Mesta Skalica
6. Školstvo
-Zaviedli sa operatívne mesačné porady
riaditeľov základných a stredných škôl
s vedením mesta, na ktorých sa riešia aktuálne problémy škôl finančné, pracovno-právne, technické, podujatia a pod.
Na nich sa napr. dohodla prezentácia
stredných škôl pre ôsmakov a deviatakov v dvoch tohtoročných termínoch na
pomoc pri výbere škôl.
7. Stavebné projekty
– odovzdaný bol bytový dom 22 b.j.
v lokalite Jazerné pole
– začala sa rekonštrukcia Domu zdravia
– pre tzv. klientské centrum ministerstva vnútra (tzv. ESO)
– začal sa pripravovať projekt rekonštrukcie a zateplenia telocvične ZŠ Strážnická

– pokračuje príprava koncepcie regulácie parkovania v CMZ
– pripravuje plán nevyhnutných opráv
miestnych komunikácií
Milí Skaličania, dali ste mi dôveru, vidíte, že to nie je vôbec jednoduché a ľahké, ale buďte si istí, že ja sa nevzdávam,
budem pre Vás pracovať, budem za Vás
bojovať. Verím, že tých, ktorí ma nevolili, oslovím svojim postojom, svojou prácou. Už v krátkej dobe predstavím úlohy,
zámery a ciele na ďalšie obdobie.
Intenzívne pracujem na zlepšení kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré
budú zaujímavé pre nás, Skaličanov,
a pritiahnu k nám aj ľudí z ďalších kútov
Slovenska.
Milí moji spoluobčania, moje dvere sú
otvorené, rada prijmem od Vás pomocnú ruku, v tejto náročnej práci. Vysoko si
cením Vašu podporu.
Spolu to dokážeme.
Anna Mierna,
primátorka mesta Skalica

MaPa: Rezervačný systém ambulantných vyšetrení
nemocnice šetrí predovšetkým čas pacienta
Skalická nemocnica uviedla 30. marca do prevádzky nový systém manažmentu ambulantných vyšetrení pod
názvom MaPa. Nový systém elektronickej rezervácie termínu vyšetrenia
šetrí čas pacientovi, a to nie len ten
strávený v čakárni.
Čo prinesie MaPa klientom nemocnice?
Mapa predstavuje elektronický systém
registrácie a rezervácie termínu ambulantného vyšetrenia pre pacientov
FNsP Skalica. Klient využívajúci on-line objednávanie má na jednom mieste prehľad o viacerých ambulanciách.
Môže riešiť svoj zdravotný problém
komplexne a objednať si naraz návštevu
u viacerých špecialistov. Veľkou výhodou systému je, že ambulancia sa stáva
pre účely rezervácie termínu prístupná klientovi 24 hodín denne 365 dní
v roku. Ten si rezervuje vybraný termín
v čase, kedy to jemu najviac vyhovuje.
Každý klient s rezerváciou bude o termíne vyšetrenia upozornený 2 dni
vopred formou SMS správy alebo telefonicky. Pacient s rezerváciou je ušetrený zdĺhavého čakania na vyšetrenie

v ambulancii. Nesporným benefitom
pre pacienta je aj nepreplnená čakáreň,
kde sa cíti príjemnejšie. Využitie služieb
MaPa je na rozhodnutí každého klienta.
Ako to bude prebiehať v praxi?
Klienti s prístupom k internetu môžu
vstúpiť do systému priamo svojou registráciou a objednať si vyšetrenie online. V praxi to značí, že na web adrese http://mapa.nspskalica.sk sa klienti
zaregistrujú do rezervačného systému,
vyberú si požadovanú ambulanciu
a vytvoria si rezerváciu. Obsadené termíny sa zobrazujú v systéme ako nedostupné. Pri on-line práci s rezervačným
systémom budú užívateľom k dispozícii
aj manuály, ktoré im zjednodušia postup pri registrácii a rezervácii, resp. pri
zrušení termínu. Ostatní klienti (tzv.
„neužívatelia PC“) môžu využiť služby KLIENTSKEHO CENTRA (KC),
ktoré môžu navštíviť osobne alebo ho
kontaktovať telefonicky. Oba spôsoby
im umožnia zarezervovať si vyšetrenie. Treba povedať, že súčasťou nového
manažmentu vyšetrení pre ambulancie
zapojené v systéme je aj zablokovanie
telefonických hovorov do ambulancií

v doobedňajšom čase. Pre účely objednávania bude v tomto čase klientom
k dispozícii klientske centrum.
Kde nájdu návštevníci FNsP Skalica
klientske centrum?
Stánok klientskeho centra sa nachádza
v hlavnej budove nemocnice oproti
hlavnému vchodu, resp. EKG pracovisku. Je umiestnený v blízkosti orientačnej svetelnej tabule a orientovaný smerom do vestibulu.
Sú služby rezervačného systému
MaPa spoplatnené?
Áno sú. Svojou registráciou klient súhlasí s využitím týchto služieb. Klient
platí za služby rezervačného systému
MaPa 1€. V rámci klientskeho servisu
sú klienti informovaní o termíne vyšetrenia dva dni vopred formou SMS
správy alebo telefonickou pripomienkou. Klientske centrum zaručuje,
že v čase náhlej neprítomnosti alebo
dovolenky lekára bude klient riadne
o tejto zmene informovaný a tiež mu
garantuje získanie náhradného termínu. Rovnako dostane klient MaPa avízo
o náhradnom termíne vyšetrenia.
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Pozvánky
11. 4. o 11:00
Pamätník oslobodenia

Pietny akt oslobodenia mesta Skalica
k 74. výročiu oslobodenia Skalice

12. 4. 2019 9:00 – 16:00

26. 4. o 17:00
Galéria u františkánov

Vlasta Jankovičová – Roky a ruky
Vernisáž výstavy členky Klubu výtvarníkov Skalica pri
príležitosti životného jubilea

Jarné trhy
handmade výrobkov
nádvorie knižnice

13. 4. o 11:00
Dom kultúry

Družobná a regionálna výstava vín v Skalici
Primátorka Skalice Anna Mierna Vás pozýva na

Slávnosť sadenia Lipy slobody

PROGRAM:
14:30 – ĽH SKALIČAN – pred Jezuitským kostolom
15:00 – Slávnosť sadenia Lipy slobody
Kto za pravdu horí (chrámový zbor Cantamus Domino Skalica)
Príhovory hostí: Primátorka mesta Skalica, Župan TTSK
Zasadenie lipy
Nehaňte ľud môj (báseň)
Záver
Hymny SR a ČR (Chrámový zbor Cantamus Domino Skalica
a spevácky zbor Barbastela Hodonín)
16:00 – Spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika v jezuitskom kostole komponovaný program, účinkujú Chrámový zbor Cantamus Domino Skalica a spevácky zbor Barbastela
Hodonín
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Budúci hvezdár?
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci
s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi
osvetovými strediskami vyhlásila
XXXIV. ročník celoslovenskej
výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Predškolák Timotej
Papšo z Materskej školy Skalica
– elokované pracovisko Pri potoku si svojou prácou s názvom
„Farebný vesmír“ vybojoval
ocenenie v okresnom kole súťaže a postup do celoslovenského
kola. Z úspechu sa tešíme spoločne s Timkom a prajeme veľa
úspechov v celoslovenskom kole
výtvarnej súťaže.

Prijatie sociálnych pracovníkov
Utorok 19. marca bol Svetový deň sociálnej práce. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo už pravidelné podujatie - prijatie
sociálnych pracovníkov primátorkou
mesta Annou Miernou. V Dome kultúry
sa stretli zástupcovia viacerých inštitúcií Skalice, ktoré majú sociálnu prácu
„v popise činnosti“, resp. určite najlepšie
povedané v srdci. Práca s ľuďmi - chorými, telesne i mentálne postihnutými,
seniormi, ľuďmi v núdzi ... tými, ktorí
potrebujú ochrannú a pomocnú ruku.

To je stručné motto, ktoré spojilo všetkým účastníkov dnešného podujatia.
Stalo sa zvykom, že sa vybraní sociálni
pracovníci zapisujú do Pamätnej knihy
mesta Skalica a bolo tomu tak i tentoraz.
Pribudli v nej podpisy Ivety Janáčovej,
Jany Sobotovej, Ľubici Kudláčovej, Oľgy
Šulekovej a Barbory Vajlovej. V kultúrnom programe sa predstavili žiačky ZUŠ
dr. Janka Blaha v Skalici a pedagóg Pavol
Ivičič. Súčasťou bola aj prezentácia výrobkov klientov ZSS Zelený dom.

Dar Nadácie COOP Jednota nemocnici
V marci nadácia prostredníctvom COOP
Jednoty Senica obdarovala Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, keď jej
zakúpila bezdrôtový vysokofrekvenčný
ultrazvuk. Symbolický šek v hodnote takmer 4 200 eur riaditeľke Renáte
Kormanovej odovzdali spoločne generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko
a správca Nadácia COOP Jednota Ján
Bilinský, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko Branislav
Lellák a predseda predstavenstva COOP
Jednoty Senica Ivan Bzdúšek.
Ivo Horský, primár Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktoré bude
mobilný ultrazvuk prioritne využívať,
o novom prístroji povedal: „Bezdrôtový vysokofrekvenčný ultrazvuk slúži na
zobrazovanie povrchových štruktúr tela

pacientov. Prístroj budú naši lekári používať pri zaisťovaní invazívnych cievnych
vstupov a pri regionálnych anestéziologických cievnych technikách na operačných i neoperačných oddeleniach,
v akútnej i chronickej zdravotnej starostlivosti. On-line zobrazenie výrazne
zníži množstvo komplikácií hroziacich
pri spomínaných intervenciách.“
Tento prístroj nebol prvým darom Nadácia COOP Jednota pre skalickú nemocnicu. Ešte v roku 2005 to boli dve
polohovateľné lôžka Eleganza Standard
v hodnote 300 tis. Sk, v roku 2009 dve
polohovateľné resuscitačné lôžka v hodnote 8 000 eur a v roku 2013 dva dekubitné matrace + dva kompresory v hodnote 5 900 eur.
Oľga Zlochová

Zmeny v oblasti katastra nehnuteľností
V súvislosti s novelou zák.č.162/1995
z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
v znení novely zák.č.212/2018 Z.z.,
ktorý nadobudol účinnosť 01.októbra
2018 prišlo k zmene v oblasti katastra nehnuteľností a tiež ďalších zmien
najmä služieb, ktoré si vlastníci môžu
aktivovať v prípade zmien ich majetku a evidencie vlastníckych vzťahov.
Na webovom sídle www.skalica.sk
v sekcii oznamy nájdete odpovede na
otázky týkajúce sa týchto tém: Chcete
kúpiť pozemok či dom? Takto zistíte, kto ich aktuálne vlastní; Potrebné
údaje na vyhľadanie majiteľov; Chcete si overiť, či nehnuteľnosť o ktorú
máte záujem nie je zaťažená záložným
právom v prospech banky, či inou
ťarchou?; Zápis vlastníctva u jednotlivých parciel; Katastrálne konanie;
Sledovanie zmien na Vašej nehnuteľnosti; Nájomná zmluva na pôdu;
Cena nehnuteľnosti je len orientačná;
Verejné listiny; Geometrický plán;
Súpis všetkých nehnuteľností.

Mladí herci
na divadelnej súťaži
Každoročne sa žiaci LDO ZUŠ Dr.
Janka Blaha zúčastňujú postupovej
divadelnej súťaže Senické zrkadielko
Anky Gamanovej v Senici. Studničkári si vytvorili dve skupiny. Mladšia
skupina detí si zahrala rozprávku
podľa predlohy Petra Kaveckého Gerda, o malej veľrybe, s ktorou postúpili
do krajského kola, ktoré sa uskutoční
16.4. 2019 v Senici. Staršia skupina
pracovali s predlohou autorky Ivany
Guzmickej Americká krása o vzťahoch a pravom priateľstve medzi mladými ľuďmi a tentoraz síce neuspeli,
ale ich predstavenie sa podarilo, pretože ho odohrali pre nich v novom
netradičnom divadelnom priestore.
Žiakov pripravila p. uč. Mgr. Jana
Kutalová.
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Úspešní školáci
ZŠ Vajanského
V recitačnej súťaži Šaliansky Maťko
okresné kolo 2. m Juraj Volek Miča –
druhý ročník a 2. m Matyas Kovalovský
piaty ročník súťaž sa konala 14. 2.
Olympiáda z dejepisu okresné kolo
– 1. m kat. C Martin Fordinál, a 2. m
kat. D Tamara Žilavá, súťaž sa konala
14. 2. a dnes je krajské kolo v Hlohovci,
kde nás reprezentujú.
Stolný tenis žiakov majstrovstvá okresu
družstiev – 1. m súťaže sa konali
15. 2. (Vašečka Matyáš, Balážik Pavol,
Balážik Tomáš, Janota František)
Stolný tenis žiačok majstrovstvá okresu
družstiev – 1. m (Pavlíková Monika,
Fabianová Eliška, Samsonová Nina)

ZŠ Strážnická
Na ZŠ Strážnická sa už stáva tradíciou,
že žiaci pod vedením pána učiteľa Mgr.
Tibora Pekara dosahujú výborné výsledky v rôznych technických súťažiach.
Využívajú na nich nielen svoje manuálne a praktické zručnosti, ale aj teoretické vedomosti dosiahnuté na hodinách techniky, fyziky či matematiky.
Vynikajúce výsledky dosahujú žiaci
v rámci Technickej olympiády. Na krajskom kole v kategórii B (mladší žiaci) sa
o výrazný úspech školy postaral Michal
Pocsik, ktorý po minuloročnom dru-

Letom, literárnym svetom
Centrum voľného času pripravilo pre
žiakov ZŠ okresu Skalica literárnu súťaž
„Letom literárnym svetom“. Do súťaže
sa zapojilo 60 detí so 62 prácami.
Umiestnenie Skaličanov:
Kategória 1. – 3. ročník – poézia:
2. miesto Klaudia Vdoviaková ZŠ Vajanského; 3. miesto Tamara Kocianová ZŠ Vajanského; 3. miesto Elena

ZŠ Mallého
Bedminton žiakov majstrovstvá okresu
žiakov družstiev 22. 2. – 1. m, 5. 3.
majstrovstvá kraja v Piešťanoch 2. m
(Petrovič Michal, Dubecký David)
Bedminton
žiačok
majstrovstvá
okresu žiačok družstiev 22. 2. – 1. m,
5. 3. majstrovstvá kraja v Piešťanoch
3. m (Fabianová Eliška, Stašková Ester,
Emma Danihelová)
Hurbanov pamätník obvodné kolo –
1. m kat. II – Gabriela Vaculková a 3. m
Marek Špaček
Hurbanov pamätník obvodné kolo –
1. m kat. III – Eliška Válková
Majstrovstvá
kraja
zmiešaných
družstiev v Šachu v Skalici 8. 3. –
3. m (Horák Viliam, Janota František,
Balážik Pavol, Jančíková Valéria)

V dňoch 12. – 13. marca sa vybraní
žiaci ZŠ Mallého zúčastnili majstrovstiev Slovenska – Zimná Kalokagatia 2019. Súčasťou bol aj turnaj
v RINGBandy hokeji. Tento turnaj
sa konal premiérovo na hokejovom
štadióne v Poprade. V skupine sme
obsadili 1. miesto a vo finále sme sa
stretli s domácou základnou školou
z Popradu. V riadnom hracom čase
sme remizovali 0:0. V päťminútovom
predĺžení sme v poslednej minúte
strelili víťazný „zlatý gól“ a stali sme
sa víťazmi tohto turnaja – majstrami
Slovenska. Víťazný gól za našu školu
strelil A. Zálešák.
Pod vedením J. Ovečku a P. Martinovského nás reprezentovali: Ovečka
M., Šmida D., Preč F., Kadlečík R., Filip P., Hesek J., Zálešák A., Cabadaj P.

hom mieste tentoraz zvíťazil a stal sa
„majstrom“ kraja. Miško pri svojom debute v tejto súťaži pred dvomi rokmi ako
piatak získal 3. miesto v okresnom kole,
o rok neskôr už okresné kolo vyhral
a na krajskom kole bol druhý. V tomto
roku svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti pretavil do zaslúženého
víťazstva. Na okresnom kole v kategórii
A (starší žiaci) získala dvojica Kristína
Ryčovská a Andrej Pagáč 1. miesto
a dvojica Marcel Iuras a Michal Petrovič 3. miesto. Nováčik Gabriel Tomeček
získal medzi mladšími žiakmi pekné
3. miesto v okrese.

Na prestížnej súťaži Mladý technik,
organizovanej firmou Schaeffler v spolupráci so SOŠS Skalica, po minuloročných druhých a tretích miestach
získala vytúžené 1. miesto dvojica
Michal Pocsik a Michal Petrovič. V silnej konkurencii ôsmych škôl skalického a senického okresu na peknom
3. mieste skončila aj dvojica Kristína
Ryčovská a Marcel Iuras.
Technické vzdelanie je v súčasnej dobe veľmi vyhľadávané a preto jednou
z priorít školy je poskytnúť svojim žiakom jeho kvalitné základy.

Kvaltínová ZŠ Vajanského
Kategória 1. – 3. ročník – próza:
1. miesto Simona Ščúryová ZŠ Vajanského; 2. miesto Svetlana Špírková ZŠ
Vajanského; 3. miesto Tomáš Kabelík
ZŠ Vajanského
Kategória 4. – 5. ročník – poézia:
1. miesto Adela Blahová ZŠ Vajanského;
3. miesto Michal Androvič ZŠ Strážnická
Kategória 4. – 5. ročník – próza:

1. miesto Barbora Snopková Súkromná
ZŠ; 2. miesto Laura Suďová Súkromná
ZŠ; 3. miesto Kristína Uhliariková
Súkromná ZŠ; 3. miesto Katarína
Tlachačová ZŠ Vajanského; 3. miesto
Teodor Chvál ZŠ Vajanského
Kategória 7. – 9. ročník – poézia:
3. miesto Aneta Perbecká ZŠ Strážnická
Kategória 7. – 9. ročník – próza:
3. miesto Terézia Sobotová ZŠ Vajanského
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