Vianočné trhy
trochu inak!
OKTÓBER 2015

NEPREDAJNÉ

Obec Skalité Vás pozýva na Vianočné trhy
a rozsvietenie adventného venca v sobotu
28. novembra 2015 od 14.30 hod. na námestí
v ústredí obce Skalité. Pripravený je predaj rôznych vianočných predmetov – adventné vence,
vianočné ozdoby, vianočné oblátky, výrobky
z vosku, medovina a iné. Budú aj sladkosti od
Mikuláša a uhlíky od čerta. Ako predvianočný
darček je pripravené predstavenie novej monografie obce Skalité – spojené s jej predajom.
O zábavu sa postará ľudová hudba a deti zo ZŠ
sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité.

Omša ku cti
svätého Huberta
Poľovnícke združenie Skaľanka, Obec Skalité a rímsko-katolícka farnosť Skalité, pripravili dňa 26. septembra 2015 v amfiteátri, 5. ročník Slávenia svätej omše ku cti svätého Huberta,
ktorú celebroval Mgr. Anton Duník, dekan r. k. Farnosť Bytča.

Návšteva z ďalekej
Floridy

Pri tejto príležitosti odovzdal predseda PZ Skaľanka, JUDr. Milan Krčmárik
starostke obce PaedDr. Andrei Šimurdovej a Vdp. Mgr. Antonovi Dunikovi
bronzovú medailu za zásluhy pri šírení
svätohubertovskej poľovníckej tradície
v Skalitom a pamätný list.
Svätohubertovská omša so slávnostným sprievodom a obetnými darmi,
bola aj napriek daždivému počasiu, veľkou velebou prírody a dôstojným obradom, ktorým skalitskí poľovníci a priatelia prírody poďakovali za Božie dary
a dobrodenia, ako aj za priazeň všetkých ľudí dobrej vôle.

V stredu 16. septembra 2015 sme u nás
v Skalitom privítali vzácnu návštevu. P. Denise
Dages, ktorá žije na Floride v USA si spolu s priateľom prišla osobne pozrieť rodisko svojich predkov, a to p. Doroty Rokyčákovej, rod. Kocúrovej
(nar. 19. 1. 1886 v Skalitom), ktorá emigrovala do
USA v roku 1909. P. Denise Dages je pravnučkou
nebohej Doroty. Veľmi milé a príjemné stretnutie
na Obecnom úrade v Skalitom bolo za účasti
p. Miroslava Kocúra a Zdenky Révayovej, rod.
Kocúrovej, ktorí patria k druhému žijúcemu
pokoleniu po nebohej Dorote. P. Denise sa stretla aj s matrikárkou p. Časnochovou, u ktorej sa
v minulom roku pátranie po predkoch začalo.
Ako pamiatku na tento deň si odniesla darček
v podobe upomienkových predmetov Skalité.

...obec pod trojákom...
To je časť názvu pripravovanej novej monografie, ktorá
prináša množstvo krásnych a rôznorodých pohľadov na
našu obec pod Trojákom – kopcom, s ktorým je Skalité historicky späté od nepamäti. Hovorí o tom, ako sa zachovali
tradície, ako sa nadväzujúc na minulosť rozvíja všetko
dobré, životaschopné a progresívne. Kniha prináša množstvo nových, doposiaľ nepublikovaných informácií o živote
v našej obci. Dokumentuje premeny, ktoré sa udiali od jej

vzniku. Vychádza v čase, keď tvár Skalitého natrvalo zmení
prebiehajúca stavba diaľnice.
Úprimne ďakujem autorovi p. Pavlovi Lašovi, nášmu
rodákovi od Chovanca, za toto úžasné dielo, ktoré vytvoril.
Sú za tým hodiny tvorivej práce, dni strávené hľadaním
v archívoch nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, no predovšetkým nespočetné rozhovory s ľuďmi v Skalitom
a o Skalitom.

Knihu „Skalité obec pod Trojákom – monografia“ predstaví jej autor na Vianočných trhoch
v sobotu 28. novembra 2015, kde si ju zároveň môžete zakúpiť. Želám všetkým čitateľom, aby
si v nej každý našiel „tú svoju kapitolu“.
Starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová
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Vyberáme z rokovania Obecného
zastupiteľstva Skalité, 24. august 2015
OZ schvaľuje:
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce Skalité k 30. 6. 2015, vrátane ROPO zriadených obcou Skalité a Monitorovaciu správu
o plnení programového rozpočtu k 30. 6. 2015
2. 4. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2015 tak, ako bola
predložená, vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité
3. nové VZN Obce Skalité č. 2/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov s použitím verejných prostriedkov
s účinnosťou od 10. 9. 2015
4. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2015 s doplnením
o kontrolu autoprevádzky Obecného úradu v Skalitom a príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevádzkareň
5. Predĺženie nájomných zmlúv na byty: p. Peter Truchlík,
p. Emília Smolková.
6. Pridelenie nových a uvoľnených bytov: p. Lamperová,
p. Lucáková, p. Tatarková.
7. Zámer odpredaja prebytočného majetku obce Skalité
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.
8, písm.e) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia
s majetkom obce Skalité skupine občanov obce Skalité, uvedených na Petícií zo dňa 16. 9. 2014, zastúpených p. Júliusom
Cerchlanom, bytom Skalité č. 85, za symbolickú cenu 1,- EUR,
a to:
• časti stavby vodovodu do Kraviarov/ Pagorek INV č. 222200000 20

• vodovod Kraviarov – zberná jímka
• vodovod Kraviarov – oceľové potrubie
• vodovod Kraviarov – potrubie „2“
Odôvodnenie: Občania obce Skalité a zároveň spoluvlastníci
pozemkov štvrtky Lucáková, Cerchlanova, Lukanova,
Kraviarova, zastúpený p. Júliusom Cerchlanom, bytom
Skalité č. 85, doručili dňa 16. 9. 2014 na OcÚ Skalité žiadosť
s Petíciou o odkúpenie časti stavby horeuvedeného vodovodu, ktorý v minulosti sami budovali na pozemkoch, ktorých
sú spoluvlastníkmi a majú záujem o jeho ďalšie využívanie
na úžitkovú vodu. Uvedený majetok je pre obec prebytočný
a nevyužíva ho.

8. Prenájom prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c)
Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité žiadateľovi: BooTIS, s.r.o., Ing. Jozef
Hlušek, Skalité č. 1129, IČO: 44298382, a to:
• voľné nebytové priestory o výmere 10,30 m2 – v suteréne
budovy OcÚ Skalité č. 598, postavenej na parc. č. CKN 9/1
v k. ú. Skalité s obvyklou výškou nájmu na dobu neurčitú od
1. 9. 2015.
Odôvodnenie: Firma BooTIS, s.r.o. Ing. Jozef Hlušek, Skalité
č. 1129, IČO: 44298382 požiadala Obec Skalité o prenájom
horeuvedených voľných nebytových priestorov za účelom
zriadenia skladu. Uvedené priestory obec Skalité nevyužíva,
ich prenájom nijako neovplyvní chod Obecného úradu
Skalité a poskytovanie služieb občanom.
9. Odpredaj prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm.e)
Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité žiadateľovi: Marián Roško, Makov č. 293,
023 56 Makov, a to:
Traktor ZETOR 6245 za cenu 6001,- EUR
Rypadlo EÚ – 2621 Bielorus za cenu 1601,- EUR
Odôvodnenie: Uvedený majetok Obec Skalité v súčasnosti
nevyužíva, je prebytočný. P. Marián Roško ponúkol najvyššiu
cenu. Finančné prostriedky získané z predaja tohto prebytočného majetku budú použité na obstaranie majetku pre
skvalitnenie služieb odvozu TKO a Separovaného odpadu.
Zároveň ruší:
1. Zámer odpredaja prebytočného majetku – zostáva 4 ks
vysielačiek a rýchlonabíjačky a snežný skúter YAMAHA.
Uvedené predmety zostávajú naďalej v majetku obce Skalité
a budú využívané DHZO Skalité v rámci ich činnosti.
2. Zníženie ročného nájmu pre Pozemkové spoločenstvo Urbár
Skalité č. 606, 023 14 Skalité, pre rok 2015 o sumu
2130,15 EUR (preukázateľné náklady vynaložené na opravu a
údržbu kancelárskych priestorov v zmysle nájomnej zmluvy).
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3. Zámer odpredaja prebytočného majetku obce Skalité
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.
8, písm.e) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité žiadateľom: p. Jozef Čanecký
a manželka Viera byt. Skalité č. 677, a to: Pozemok parc.
č. 4405/5 – TTP o výmere 60 m2, ktorá vznikla z pôvodnej
neknihovanej parcely parc. č. KNE 570 – záhrada, na základe odčlenia GP č. 225/2008 vyhotoveného Ing. Annou
Tomašcovou, Geodetické práce Čadca, za pôvodnú cenu
1,50 €/m2.
Odôvodnenie : p. Jozef Čanecký a manželka Viera uvedenú
časť parcely odkúpili od Obce Skalité na základe Kúpnej
zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
č. 18/11/2009-A zo dňa 18. 11. 2009. Vzhľadom k tomu, že
Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor zastavil Návrh na
vklad tejto Kúpnej zmluvy, pretože Návrh nebol podaný do
troch rokov od uzavretia tejto zmluvy. Žiadatelia majú o uvedený pozemok naďalej záujem, pre obec je tento majetok
prebytočný a nevyužíva ho.
4. Zámer odpredaja prebytočného majetku obce Skalité
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.
8, písm.e) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodáre-

Voľné obecné
byty na
prenájom
Obec Skalité informuje
občanov o prenájme
obecných nájomných bytov:
Byt v BD: 1440/2 Cupeľ
Veľkosť bytu: trojizbový byt
o výmere 75,01 m2
Mesačné nájomné:
136,95 € + energie
Byt v BD: 1440/8 Cupeľ
Veľkosť bytu: trojizbový byt
o výmere 78,00 m2
Mesačné nájomné:
142,40 € + energie
Byt v BD: 1460/11 Cupeľ
Veľkosť bytu: trojizbový byt
o výmere 64,24 m2
Mesačné nájomné:
140,04 € + energie
Termín pre doručenie žiadosti
je do 6. 11. 2015 !!!
Bližšie info: pani Bc. Eva Klušáková,
telefón: (00421) 41/42 54 619

nia s majetkom obce Skalité žiadateľovi: NDS, a.s. Mlynské
Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO 35919001 a to: pozemky
parc. č. KNC 5890/36 a 37 – vod. pl. celkom o výmere
3m2,obidva v k.ú. Skalité, vedené na LV obce Skalité č. 7006
za cenu stanovenú 9,48 EUR/m2.
Odôvodnenie: NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava,
IČO 35919001 požiadala Obec Skalité o odkúpenie horeuvedených pozemkov v súvislosti s výstavbou Diaľnice D3.
Uvedené pozemky sú pre obec prebytočné a nevyužíva ich.
5. Zriadenie Záložného práva na Bytový dom 16 b.j. –
Prestavba nebytových priestorov a nadstavba Zdravotného
strediska Skalité, súpisné číslo 1149, postavený na parc.
č. KNC 21/1 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Skalité
vedené na LV. č. 1566 – Obec Skalité, v prospech: Štátny
fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
6. Dodatky k Zriaďovacím listinám CVČ Skalité, ZŠ s MŠ Skalité
Kudlov, MŠ Skalité Ústredie
7. Poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci
p. Majchrákovi vo výške 200€ na nákup paliva.
Ďalšie zasadnutie OZ Skalité sa uskutoční 23. novembra 2015.
Rokovania OZ sú verejné.
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Obec Skalité - Prevádzkareň realizovala...

M AT R I K A
PREHĽAD O POHYBE OBYVATEĽOV OD 17. 6. 2015 DO 25. 9. 2015
Narodené deti od
17. 6. 2015 do 25. 9. 2015
JÚN
Monika Martiniaková
Adrián Šumský
Tomáš Jašurek
JÚL
Pavol Ramšák
Lukáš Kulla
Michal Zvardoň
Tobias Koričár
Jozef Sýkora
Rebeka Belanová
Soňa Tisoňová
Táňa Pirožeková
Karolína Lajčáková

Oprava miestnej komunikácie do Pľaskura

AUGUST
Laura Martiniaková
Samuel Šimaliak
Agáta Škrovánková
Patrik Zbyňovský
Rastislav Rajnič
SEPTEMBER
Tamara Tatarková
Daniela Gomolová
Lukáš Majchrák
Jakub Čanecký
Andrea Petráková
Bianka Petráková
Matias Čarnecký

Oprava miestnej
komunikácie Serafínov

Oprava výtlkov
pri Skaľanke

Výsledok údržby
miestnej komunikácie
u Jargašov

Osvetlenie IBV Cupeľ

Uzavreté manželstvo
v obci Skalité od
20. 6. 2015 do 19. 9. 2015

Uzavreté manželstvo
mimo obce Skalité od
15. 6. 2015 do 19. 9. 2015

JÚL
Mária Lajčáková, 91 r.
Jozef Bulava, 64 r.

JÚN
Ing. Martin Gašparín a Mgr.
Miroslava Šimáková

JÚN
Jakub Zbyňovský
a Katarína Kubalíková
Roman Môcik
a Alica Chupáčová

AUGUST
Alena Tatarková, 40 r.
Margita Tomicová, 80 r.

JÚL
Róbert Homola
a Gabriela Poláková
Mgr. Miroslav Hrtús
a Mgr. Katarína Lašová
Martin Rabčan
a Malgorzata Anna Juszkiewicz
AUGUST
Peter Dolinajec
a Zuzana Časnochová
Matej Jopek
a Mária Menová
Jozef Duraj
a Katarína Vallová
Tomáš Pinter
a Mária Čuboňová
SEPTEMBER
Jozef Hulín a Júlia Gavláková
Adrián Vyšlan
a Kristína Špiláková
Marián Šmatlava
a Martina Mikulová
Miroslav Kmeť
a Mária Kožáková
Štefan Majzeľ
a Eva Krčmáriková
Vladimír Krajča
a Veronika Jakubcová

SEPTEMBER
Alžbeta Časnochová, 96 r.
Rudolf Gonščák, 86 r.
Michal Cech, 82 r.
Juraj Hanoš, 65 r.

JÚL
Michal Schuh
a Martina Cholujová
Július Mikula
a Alena Gálová

Úmrtie občanov mimo
obec Skalité od
20. 6. 2015 do 18. 9. 2015

AUGUST
Slavomír Pika
a Lenka Fečová
Ing. Andrej Včasný
a Mgr. Ivana Šimurdová
Michal Časnocha
a Erika Kožáková

JÚN
Žofia Varmusová,91 r.
JÚL
Vladimír Kaco,80 r.

SEPTEMBER
Michal Jurga
a Nikola Nevedelová
Patrik Kulla
a Lenka Zagrapanová

AUGUST
Štefánia Racová, 43 r.
Miroslav Urbánek, 66 r.
Mária Koričárová, 79 r.
Žofia Koričárová, 56 r.

Úmrtie občanov v obci
Skalité od 18. 6. 2015
do 8. 10. 2015

SEPTEMBER
Anton Martiňák,84 r.
Rudolf Moják, 84 r.
Jozef Časnocha,76 r.
Pavol Truchlik, 62 r.

JÚN
Peter Tatarka,46 r.

Počet prihlásených k trvalému pobytu: Od 18. 6. 2015 do 9. 10. 2015 sa do obce Skalité prihlásili: 14 občania
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu: Od 13. 5. 2015 do 9. 10. 2015 sa z obce Skalité odhlásilo: 15 občanov
Počet obyvateľov k 9. 10. 2015: 5214
M. Časnochová

Zber šatstva
13. a 14. novembra 2015, od 16.00
h. do 18.00 h., sa v kultúrnom dome
uskutoční zber šatstva.

Prebiehajúce práce
pri oplotení ZS

Osvetlenie viacúčelového
ihriska v Ústredí

Posledný odvoz
triedeného odpadu
v roku 2015

PLASTY a SKLO
Oprava mosta
Čanecký potok

Chodník k vlakovej
zastávke pod Poľanou

Oplotenie cintorína
Ústredie

Údržba verejných
priestranstiev

23. – 24. novembra 2015.
Plné vrecia, zviazané, označené je
potrebné vyložiť k zvoz. trase.
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Úspešný 11. ročník Mariánskej piesne
Na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie,15. septembra 2015, sa v kostole
svätého Jána Krstiteľa konal už 11. ročník Mariánskej piesne. Svojim spevom
obohatili toto vystúpenie: Dospelý spevácky zbor pri kostole sv. Jána Krstiteľa
a Spevácky zbor Seniorka pri Jednote
klubu dôchodcov v Skalitom pod vedením p. Anny Rovňanovej. Hlboký umelecký zážitok zanechalo v divákoch vystúpenie heligonkárky a speváčky Vlasty
Mudríkovej zo Skalitého.
Na záver koncertu udelil pán farár prítomným požehnanie, aby sme všetci
mohli kráčať cestou za Ježišom, ktorú
nám ukázala Panna Mária cez svoje
bolesti.
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Slovenská poprocková skupina Hex v Skalitom
V amfiteátri Skalité sa 23. augusta 2015 na koncerte predstavili: dievčenská skupina ONE REASON z Prievidze, skupina The
Bluebeat, skupina ARZÉN zo Žiliny a hlavný hosť programu: slovenská poprocková skupina HEX z Bratislavy.

Skalitská
cifrovačka

Hasičská súťaž o putovný pohár
starostky obce Skalité
Dňa 30. augusta 2015 sa uskutočnil XXIII. ročník hasičskej súťaže o putovný pohár starostky obce Skalité. Prítomným sa prihovorila aj starostka obce Skalité, popriala súťažiacim hasičom veľa športových úspechov a prítomným divákom veľa športových zážitkov.
Po skončení súťaže si víťazné družstvá prevzali diplomy, poháre aj peňažnú odmenu.

Víťazné družstvá muži

Víťazné družstvá ženy

1. miesto: DHZ Staškov
2. miesto: DHZ Čierne
3. miesto: DHZ Skalité
4. miesto: DHZ Podvysoká
5. miesto: DHZ Raková

1. miesto: DHZ Dolný Hričov
2. miesto: DHZ Oščadnica
3. miesto: DHZ Raková

Dňa 23. augusta 2015 sa v amfiteátri
Skalité konal prvý ročník Skalitskej cifrovačky. Organizátori podujatia boli Roman
Capek a Obec Skalité. V programe sa
pradstavili heligonkári zo Slovenska,
Čiech a Poľska.

7. ročník Skalitskej varešky
Obec Skalité dňa 25. júla 2015 zorganizovala už 7. ročník Skalitskej varešky – súťaž vo varení
gulášu. Súťaž prebiehala v areáli TJ Slovan Skalité
O najlepší guláš súťažilo 19 družstiev,
pričom každá skupina varila, niečim špecifický, ten svoj najlepší guláš. Variť sa
začalo od 13.00 h. a moderátorka podujatia, p. Mgr. Ivana Holáková, postupne
predstavila všetky súťažné družstva
a „vyspovedala šefkuchárov“. Svoj zaručený recept však nikto neprezradil. Keď už
bol guláš hotový, porota jednotlivé guláše
ochutnala a obodovala. Po spočítaní

bodov nasledovalo vyhodnotenie víťazov a
odovzdávanie cien. Porota po dôkladnej
ochutnávke vyhodnotila 5 najlepších gulášov.
Na prvom mieste sa umiestnilo domáce
družstvo „Záhradkársky guláš", ktorý varila MO záhradkárov Skalité. Na druhom
mieste sa umiestnil „Guláš od starostky“,
ktorý varili pracovníci Prevádzkarne
Skalité. Cenu za tretie miesto si odnieslo
družstvo z Poľného Kesova, štvrté miesto
patrilo „kuchárkam“ z FS Makovanka
a piate miesto porota pridelila „
Poslaneckému gulášu“, ktorí uvarili
poslanci pri OZ Skalité. Cenu útechy, víno
a varešku, dostali všetky družstva. Vo
večerných hodinách bola zapálená Vatra
zvrchovanosti.
Počas dňa sa o dobrú zábavu staral
a do tanca hral DJ Banderas zo Skalitého.

SPOLKY
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Záhradkári v Skalitom oslavovali
65. výročie založenia

Výstava ovocia, zeleniny
a liečivých rastlín v Skalitom

Z príležitosti 65. výročia založenia základnej organizácie
slovenského zväzu záhradkárov v Skalitom zorganizovala
základná organizácia posedenie spojené s oslavou výročia.
Posedenie sa uskutočnilo dňa 15. augusta 2015 v hoteli
Kolonial v Skalitom.

ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité usporiadala dňa 4. októbra 2015 obecnú výstavu
ovocia, zeleniny a liečivých rastlín, ktorá sa konala v zasadačke obecného úradu.

Posedenia sa zúčastnilo 57 členov a ich rodinných príslušníkov
a 25 hosti. Medzi hosťami boli: predseda republikového výboru
SZZ p. Ing. Eduard Jakubek, zástupcovia okresného výboru SZZ
František Brož, Ing. Ivan Červenec, Ing. Kuric, Anton Kovačik.
Zástupcovia ZO: Svrčinovec, Raková, Staškov, Nová Bystrica,
priatelia z OV ČZZ Frýdku Místku Ing. Václav Kolek, ČZZ Jaroslav
Matejska, Miroslav Prasličák, Viliam Kohut, priatelia z OV SZZ Žilina Ing. Ľudovít Deak, Ing. Jozef Čerňanský s manželkou, Ing. Ján
Čech, bývalý tajomník OV SZZ Emil Maslik, Jozef Čanecký, Jozef
Mikula Kozáčik – sponzori.
Z príhovoru predsedu sme vybrali:
ZO SZZ v Skalitom bola založená na podnet učiteľa p. Pavla
Hrdého v roku 1950 ako základná organizácia Československého ovocinárskeho zväzu. Bola prvá v okrese.
Jej činnosť za 65 rokov musíme hodnotiť veľmi pozitívne aj
napriek tomu, že boli aj hluché obdobia a organizácii hrozil dvakrát rozpad. Za 65 rokov sa vystriedalo celkom 7 predsedov. V ZO
sa vystriedalo veľmi veľa členov. Boli aktívni, pracovití členovia
ale boli aj takí, ktorí chceli len využiť výhody. Ak sa ich záujmy
neuskutočnili vystúpili zo ZO.
Pre zabezpečenie činnosti organizácie bolo nutné získavať
finančné prostriedky. Tieto bolo možné získať brigádnickou činnosťou, dobrým umiestnením sa v súťažiach, nákupom a predajom stromčekov, umelých hnojív, usporiadaním tanečných zábav,
dotáciami od obce, od RV SZZ, od sponzorov a pod. V súčasnosti organizácii pomáhajú sponzori, bez ktorých by nemohli byť
uskutočnené niektoré akcie. Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom a taktiež všetkým členom a občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú našej organizácii.

Plány ZO do budúcnosti.
Výbor ZO bude pre členov a ostatných občanov zabezpečovať
muštovanie ovocia, zabezpečovať obecné výstavy, zúčastňovať
sa okresných a celoslovenských výstav. Zabezpečí pre členov ale
i pre nečlenov nákup a predaj stromčekov, hnojív a postrekov.
Prednáškovou činnosťou a výmenou skúsenosti medzi členmi
a inými organizáciami rozšírime vedomosti členov a občanov
o pestovaní, skladovaní, spracovaní ovocia a zeleniny. Ponukou
vhodných, odskúšaných odrôd pre našu obec Skalité zvýšime celkovú kvalitu a úrodu ovocia. Usporiadame zájazdy na záhradkárske akcie, výstavy a pod. V spolupráci so školami podnietime
žiakov k záhradkárskej činnosti. Pre zlepšenie životného prostredia ZO zapožičia členom drtiče drevín. Pre udržanie a zveľadenie
našej ZO záhradkárov spojíme všetky svoje sily pre zachovanie
organizácie naším deťom. Určite sa to oplatí pre zdravší a krajší
život v našej obci pre nás i pre ďalšie generácie.
Po vyčerpaní oficiálneho programu predsedajúci poďakoval
všetkým, ktorí prijali pozvanie, zapojili sa do diskusie. Poprial
všetkým dobrú spoluprácu, vzájomné porozumenie, pekné úrody
v záhradkách, čo by bola odmena za ich prácu. Aby mali vždy len
radosť zo svojej záhradky. Vo voľnej diskusií a zábave si prítomní
vymenili skúsenosti, nabrali nové vedomosti.

Na výstave vystavovalo celkom 51 pestovateľov.
Celkom na výstave bolo vystavených 267
exponátov, z toho:
jablká
188
hrušky
32
slivky
10
vinič
8
broskyňa
4
ostatné ovocie
7
liečivé rastliny
3
zelenina
15
Na výstave bolo udelených 26 cien.
Vyhodnotenie vykonala 6-členná komisia.

V kategórii ZELENINA:
1. cena – Miroslav Martiniak
2. cena – Anna Stenchláková
3. cena – Veronika Šmatlavová
4. cena – Rudolf Papík

JABLKO ROKA:
Štefan Jurišta, odroda Rubín

ZŠ Kudlov a MŠ Skalité – ústredie
naaranžovali vkusné okrasné súbory zo
zeleniny, ovocia.
Vystavované exponáty boli veľmi pekné.
Medzi exponátmi bolo nespočetné množstvo rôznych druhov tekvíc, lagenária
(indická uhorka), papriky, zemiaky, červená repa, kapusta, kaleráb, sirupy oleje
a tinktúry.
Svoje miesto si stále zastávajú aj staré
odrody, ktoré sa dali porovnať s novými
odrodami. Výhodou týchto starých odrôd
je vyššia odolnosť voči mrazom a chorobám.

V kategórii JABLKÁ:
1. cena – Jozef Varmus, Bohemia
2. cena – Jaroslav Koričár – Rubín
3. cena – Jozef Serafín – Angold
4. cena – Jozef Časnocha – Bohemia
5. cena – Jozef Rybář – Bohemia
6. cena – Michal Petrák – Bohemia
V kategórii HRUŠKY:
1. cena – Jozef Šmatlava – Blanka
2. cena – Jozef Straka – Hardyho
3. cena – Vincent Stenchlák –
maslovka banánová
4. cena – Pavol Kopera – Bojničanka
5. cena – Jozef Koričár – Bojničanka
V kategórii OSTATNÉ OVOCIE:
1. cena – Igor Legerský – vinič Nero
2. cena – Michal Vojčiniak – slivka Jojo
3. cena – Dominik Papík – broskyňa
4. cena – Jozef Staš – ázijská hruška

V kategórii LIEČIVÉ RASTLINY:
1. cena – Margita Legerská
2. cena – Anna Lašová
3. cena – Alžbeta Štrkáčová
V kategórii OKRASNÉ SÚBORY:
1. cena – Stanislav Časnocha
2. cena – Oľga Kultánová
3. cena – Anna Gomolová
4. cena – Peter Gonščák

Výstavu sponzorovalo celkom 17 sponzorov:
Starostka obce, Chromiak Peter, COOP
Jednota Čadca, Allianz – Šmatlava
Slavomír, Herbex, Vasíľ Rado + Ferdinand,
Pivovar Heineken, Penzión Cechospol,
Kubaliková Vlasta, Edo Turcer, Moravosed
Časnocha Stanislav, BO Poprad,

Mudriková Vlasta, Čanecký Jozef – nerez
výr., Mikula – Kozáček Maceašík Tibor
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom za sponzorské dary. Bez
ich pomoci by nám veľa veci chýbalo. Bez
hodnotných cien by súťaživosť o najkrajšie
výpestky stratila svoju kvalitu. Veľká
vďaka patrí všetkým pestovateľom, ktorí
sa svojimi výpestkami zúčastnili na výstave. Poďakovanie patrí všetkým členom
a občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizovania výstavy.
Poďakovanie musíme vyjadriť vedeniu
obce na čele s pani starostkou za finančnú podporu, za prenájom miestnosti,
náradia, riadu a osobnú zainteresovanosť.
Výstavu
navštívili
zástupcovia
Okresného výboru SZZ aj záhradkári
z iných základných organizácii: Nová
Bystrica.
Pekné exponáty si prišli pozrieť aj deti
zo ZŠ a MŠ. Na výstave si návštevníci
mohli zakúpiť pamätnicu ZO, objednať si
stromčeky a umelé hnojivá.
Ocenené exponáty si mohli pozrieť
návštevníci na okresnej výstave, ktorá sa
uskutočnila v Čadci v dome kultúry
v dňoch 10 a 11. októbra 2015.
Veríme, že všetci návštevníci hodnotili
výstavu pozitívne, odniesli si zopár vedomosti o jednotlivých odrodách a taktiež
dostanú chuť vypestovať si niečo podobné
aj vo svojej záhradke. Prajeme všetkým
veľa radosti zo svojej záhradky.
Ing. Ferdinand Gonščák
taj. ZO SZ Skalité
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Opravy a investície v ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
Výmena podlahy
Vďaka dotácii z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu vo výške 35 000
eur, ktorú obec Skalité získala na riešenie
havarijného stavu sa zrealizovala v letných mesiacoch výmena podlahy hlavnej

predmetom opráv, realizovala firma
Rosseč, s.r.o opravu betónového podkladu, urobila sa nová podlaha, ktorá je
pokrytá protišmykovou interiérovou dlažbou, namaľovali steny a strop. Tešíme sa,
že naša škola vďaka spolupráci so zriaďovateľom opäť získala kredit školy, ktorá
vzdeláva a vychováva naše deti v oveľa
lepších a zdravších podmienkach. Jej slávnostného skolaudovania sa zúčastnili pri
slávnostnom otvorení školského roka p.
starostka PaedDr. A. Šimurdová, predsedkyňa Rady školy Mgr. A. Potočárová
a predsedkyňa OZ Detstvo Kudlov p. I.
Bazgerová.

Nové šatňové skrinky MŠ
Od marca 2015 sa tešíme novým šatníkovým skrinkám, ktoré zabezpečili
vyšší štandard, účelnosť a hlavne sme
dosiahli manipuláciu detí so šatstvom pri
sebaoblužných prácach. Nové šatníkové
skrinky sme zakúpili z rozpočtu materskej
školy, pričom tieto prostriedky nám účelovo pridelil zriaďovateľ – Obec Skalité na
nákup šatníkových skriniek.
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Základná škola sv. Andreja Svorada
a Benedikta Skalité

Mgr. Ľubica Serafinová,
riaditeľka školy

Oprava elektroinštalácie

chodby na prízemí v našej základnej školy
s materskou školou. Podlaha v týchto priestoroch, v minulosti prekrytá vrstvou linolea, bola rozdrobená a linoleum poškodené, čím bola značne ohrozená bezpečnosť
detí a žiakov. Hrozilo riziko úrazu v prípade
pádu, sťažené hygienické udržiavanie
podlahy. V týchto priestoroch, ktoré boli

Ďalšou dobrou správou je, že sa začalo
aj s postupnou opravou osvetlenia v triedach, výmenou svetiel a elektrických rozvodov. Tieto opravy budú prebiehať v dlhodobejšom horizonte, nakoľko ich realizácia je priamo úmerná výške finančných
prostriedkov, ktoré má škola k dispozícii.
Ďakujeme p. Ing. V. Krčmárekovi za vypracovanie projektovej dokumentácie 1.
úseku opráv a firme ESWT, s.r.o Čadca,
ktorá tieto práce realizovala vo výške
20 304 eur.
Vo finálnej fáze sa počíta s doriešením
dátového pripojenia, riešenie kamerového
systému a výmena hlavnej rozvodovej skrine.

Milí čitatelia Spravodaja, leto sa minulo
a po horúcich dňoch nadišiel jesenný čas.
V záhradách dozrieva aj posledná úroda
a, okrem iných udalostí, opäť sa začala
škola...

Najúspešnejší žiaci v minulom školskom roku 2014/2015
Každoročne sa naši žiaci zapájajú do rôznych vedomostných i športových súťaží.
K najväčším úspechom patrí účasť
a výborné umiestnenie v biologickej olympiáde v celoštátnom kole, kde získali:
4. miesto Mária Truchlíková
odbor geológia Bio E
4. miesto Simona Rucková
odbor botanika Bio E
7. miesto Arianna Potočárová
projektová časť Bio C

II. Stupeň
1. Viktória Rástočná – 9600 ks
2. Denis Šurík –
4400 ks
3. Marek Harvaník – 4331 ks
Ďakujeme všetkým zberačom a v zbieraní
budeme pokračovať aj v tomto šk. roku.
Elektrozber – projekt Recyklohry
V jeseni sa uskutoční jesenný zber malých
elektrozariadení v rámci projektu
Recyklohry, do ktorého sa zapájame už
viac rokov.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu
školy i obce a želáme mnoho ďalších
úspechov. Ostatné úspechy si môžete
pozrieť na našej webovej stránke.
Zberači vrchnákov z pet fliaš
Aj v minulom školskom roku sme sa zapojili do zbierky vrchnáčikom cez projekt DM
Drogérie ako pomoc pre deti so zdravotnými problémami. Nazbierali sme 12 veľkých vriec, ktoré sme odovzdali do predajne DM Drogéria v Čadci. Najlepší zberači
v minulom školskom roku:
I. stupeň
1. Michaela Majchráková – 10000 ks
2. Simona Krčmáriková –
4847 ks
3. Matej Černák –
3000 ks

Zbierajú sa:
1. Spotrebná elektronika:
staré rádiá, rádiobudíky, DVD prehrávače, MP3 prehrávače, walkmany, hifi
veže, discmany, videokamery, fotoaparáty, domáce meteostanice
2. IT elektronika:
súčasti počítačov – klávesnice, myši,

zdroje, GPS, kalkulačky, telefóny,
mobily, záznamníky...
3. Domáce spotrebiče:
rýchlovarné kanvice, žehličky, fény,
holiace strojčeky, hriankovače, váhy,
mlynčeky...
4. Elektronické hračky:
autíčka na diaľkové ovládanie, herné
konzoly, digitálne hry
Pripoj sa aj Ty, pomôž životnému prostrediu.Spotrebiče môžete odovzdať
školníkovi. Ďakujeme!
Dobré skutky sa dejú
Aj tou to cestou sa s Vami chceme
podeliť o pekný skutok, ktorý vykonal
náš žiak, terajší šiestak Filipko Pollák.
V júni našiel peňaženku s väčším
obnosom peňazí, aktívne zisťoval,
komu by mohla patriť, až sa dopátral
k jej majiteľke. Aj touto cestou mu
chceme udeliť pochvalu a uznanie za
tento skutok.
Začali sme nový školský rok
236 žiakov vzdeláva a vychováva 19
učiteľov, v tomto počte je zarátaná aj
vychovávateľka a dvaja učitelia na
čiastočný úväzok. Počet žiakov klesol
o 10, znížil sa počet učiteľov o 1.
Mgr. M. Vojčiňáková

Priznám sa, že som tento príspevok
pôvodne chcela napísať úplne inak. Ale
okolnosti spôsobili, že som svoje rozhodnutie zmenila.
Mala som v úmysle písať o tom, že
v tomto školskom roku má naša škola 301
žiakov. Na prvom stupni pracuje 9 a v ročníkoch 5. – 9. pracuje 12 pedagogických
zamestnancov vrátane pani riaditeľky
a pána zástupcu. Škola má 6 nepedagogických zamestnancov.
Tiež som chcela spomenúť, že po
rokoch zapájania sa do rôznych projektov
máme školu celkom dobre vybavenú
pomôckami, didaktickou technikou
a informačno-komunikačnými technológiami (počítače, jazyková učebňa, interak-

tívne tabule, notebooky, dataprojektory).
Po minuloročných úspechoch našich
žiakov sa už teraz tešíme, aké výkony
podajú v tomto roku. Budeme sa ich snažiť podporovať a pomáhať im. Na druhej
strane sa chceme usilovať
čoraz lepšie pracovať i so
žiakmi, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby.
Áno, o tomto všetkom
som pôvodne chcela písať.
No keďže nás prvý októbrový týždeň v našej škole
navštívila Štátna školská
inšpekcia, môj príspevok
má ambíciu stať sa skôr
akousi úvahou o práci ako
takej, o plnení si povinností, o radosti z práce...
Poznáte ten pocit, keď
sa usilujete niečo urobiť čo
najlepšie, a niekto vás pozoruje? Zdá sa
vám, akoby vám to išlo akosi ťažšie, prihodí sa vám niečo nepredvídané, vysychá
vám v ústach, v podvedomí sa snažíte
predísť chybe. X-krát ste tú činnosť robili
a podarila sa, no teraz nie a nie sa dopracovať k vytýčenému cieľu...
Položme si ruku na srdce a pravdivo
zhodnoťme, ako radi robíme svoju prácu.
Každý tú svoju. A ako poctivo. Či si uvedomujeme, že ňou prispievame k dobru celej
spoločnosti.
Myslím, že akokoľvek má človek rád
svoju prácu, stane sa, že je občas unavený, nervózny, chorý, ovplyvnený rozličnými
okolnosťami z domu a odinokadiaľ.
Taktiež nie sme neomylní. Pri všetkej

snahe robíme i chyby alebo niečo nedotiahneme, ako by to malo ideálne byť.
Potom ide o to, ako sa postavíme k prípadnému neúspechu či upozorneniu,
rade zo strany kolegu alebo nadriadeného.
Ktosi mi kedysi povedal, že všetko závisí od nášho postoja, od uhla pohľadu,
z ktorého sa pozeráme na veci. A iný človek zasa povedal: „Môže moje pravé oko
viniť to ľavé, že sa pozerá na svet inak?“
Z toho vyplýva, že k svojej práci,
k ľuďom, úspechom, nezdarom, kontrolám, odporúčaniam, skrátka k životu ako
takému možno pristupovať veľmi rozdielne. Ide o to, či sa sami vedome chceme
posúvať po intelektuálnej, praktickej
i duchovnej stránke dopredu. Alebo nás
„baví“ utápať sa v sebaľútosti či dokonca
obviňovaní iných?
Nový školský rok je už v plnom prúde
a prináša so sebou pre učiteľov, žiakov aj
rodičov nové výzvy. Niečo nás bude baviť
veľmi a bude sa nám v tom dariť, s niečím
iným bude treba zabojovať viac. Verím, že
spoločnými silami a s Božou pomocou
budeme na konci školského roka
nielen časovo, ale aj osobnostne ďalej s pocitom, že
naša práca bola naozaj
vykonaná dobre a nie
nadarmo. K tomuto si
zaželajme veľa sily,
vytrvalosti a radosti.
Mgr. Marta Jopčíková
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ˇ Skalité
Leto v CVC
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Teplých slnečných lúčov tohtoročného leta si do sýtosti užili aj deti v Centre voľného času
Skalité. CVČ pripravilo pre deti a mládež zo Skalitého a blízkeho okolia množstvo zaujímavých
letných podujatí. Medzi najvydarenejšie prázdninové podujatia patrili dva týždňové tábory
s dennou dochádzkou, ktoré sa uskutočnili v mesiaci júl a august. Tábory plné hier, súťaži
a dobrej zábavy boli spestrené výletmi v Trenčíne, vo Važeckej jaskyni a návštevou prírodovedeckého múzea s dominantou napodobeniny obrovského mamuta v Krásne nad Kysucou.
Leto sa už síce skončilo, no v Centre voľného času Skalité je pripravených veľa
aktivít aj na tento školský rok. Pre deti
a mládež už začala pravidelná záujmová
činnosť prostredníctvom záujmových útvarov, krúžkovej a klubovej činnosti, ktorá
bude doplnená o rôzne športové, spoločenské a kultúrne podujatia, turistiku
a výlety. Počas školských prázdnin CVČ
má naplánované prázdninové aktivity
a deti sa môžu opäť tešiť na vynikajúcu
atmosféru táborov, opekačiek či večerných a nočných stretnutí.
Krúžková činnosť
V CVČ pôsobí aj tento školský rok niekoľko desiatok rôznych záujmových útvarov, krúžkov. Široká paleta krúžková činnosť je zameraná na aktívny oddych,
výchovu a vzdelávanie detí, mládeže
a iných záujemcov. Podporuje rozvoj vedomostí, zručností, pohybových činností
a nových aktivít podľa výberu záujemcov.

Realizuje sa prostredníctvom záujmových
krúžkov. Stretnutia členov krúžkov prebiehajú pravidelne, jedenkrát v týždni v popoludňajších hodinách a činnosť trvá zvyčajne dve hodiny. Niektoré krúžky, ako
napríklad biatlon, či divadelný krúžok,
reprezentujú a šíria dobré meno nielen
CVČ, ale aj obci Skalité. Novinkou v tomto
školskom roku je turistický krúžok
pri Základnej škole s materskou školou
Skalité – Kudlov vďaka, ktorému majú
deti možnosť spoznávať prírodu, región
Kysúc a aj krásy Slovenska a zažiť plno
dobrodružstiev.
Klubová činnosť
V rámci klubovej činnosti majú deti
počas týždňa možnosť sa stretávať v priestoroch Klubu CVČ, ktorý sa nachádza
v priestoroch bývalej MŠ a je otvorený od
11.30 do 16.00 h. Novinkou v Klube CVČ
Skalité je interaktívna tabuľa s projekciou.

Nové sú tiež administratívne priestory
CVČ, ktoré sa presťahovali z obecného
úradu do priestorov Klubu CVČ. Činnosť
v Klube CVČ je zameraná na širokú škálu
rôznych popoludňajších podujatí a aktivít.
Okrem niektorých krúžkov, ktoré prebiehajú v priestoroch klubu, majú deti k dispozícii veľké spektrum možnosti ako vyplniť
a stráviť svoj voľný čas. Viaceré aktivity sú
naplánované aj pre deti a mládež zo
Skalitého – Kudlov, ktoré sa uskutočnia
v priestoroch a okolí Základnej školy
s materskou školou Skalité – Kudlov ako
napr. aktuálna Šarkaniáda. O plánovaných aktivitách sú členovia klubu, ale aj
široká verejnosť informovaní prostredníctvom plagátov na výveskách a internetovej
stránky na sociálnej sieti Facebook.
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MŠ Skalité – Kudlov
Čas prázdnin a letných dovoleniek je
nenávratne preč. V zdraví a pohode sme si
ho vo väčšine užili, zrelaxovali a nabrali
nové sily do ďalšieho nového školského
raka.
Pani učiteľky našej MŠ venovali časť
svojej dovolenky vzdelávaniu v Projekte
AMV (Aktivizujúce metódy vo výchove).
K dnešnému dňu ho už všetky úspešne
ukončili. Získali sme tak pre MŠ interaktívnu tabuľu.
Teší nás, že naša škola je opäť zaplnená
do posledného miesta. V školskom roku
2015/2016 sa budeme starať o 61 detí.
Cez prázdniny sa nám podarilo zlepšiť
prostredie MŠ. K novým šatňovým skrin-

kám pribudla nová dlažba na chodbe.
Dobre sa sedí aj na nových stoličkách v 2

ľadiť. Na pripravovaných aktivitách
s deťmi zažijeme veľa smiechu a zábavy.
Dobre si zašportujeme a v MŠ prežijeme
spolu veľa pekných chvíľ.
Predškolský vek je významné obdobie
na získavanie mravných návykov, spôsobov kultúrneho správania, základov životného štýlu a celého života. Úspešnosť procesu socializácie je však podmienená nielen prostredím v škole, ale najmä príkladmi a vzormi v rodine.
Urobíme všetko preto, aby sme to spolu
úspešne zvládli.

triedach. Aby bolo prostredie MŠ zaujímavé a pre deti lákavé, záleží aj naším rodičom. Poďakovanie patrí Jozefovi a Katke
Kocúrovcom, ktorí vytvorili Vláčik –
Piskáčik a deťom MŠ Skalité – Kudlov ho
darovali. Je to paráda, dá sa na ňom krútiť volantom. „Jazdíme„ celý deň. Aj touto
cestou v mene detí a kolektívu MŠ Skalité
– Kudlov veľmi pekne ďakujeme. Potešili
sme sa.
Aký bude školský rok 2015/2016?
Dúfame, že sa posunieme zas o kúsok
dopredu. Niečo sa nám podarí zlepšiť, zve-

Za MŠ Skalité – Kudlov,
Mgr. Magda Jašurková

MŠ Skalité – Ústredie

Za CVČ Skalité, RNDr. E. Brisudová
Po dvoch mesiacoch prázdnin sa opäť
otvorili brány našej materskej školy a do
štyroch tried MŠ nám nastúpilo 91 detí.
Detský plač bolo počuť široko ďaleko, no
spoločnými silami sa nám podarilo osušiť
slzičky z detských líčok a vyčarovať úsmev
na ich tváričkách.
Edukačný proces zabezpečujeme podľa
Školského vzdelávacieho programu
„Zvedavé a šikovné chrobáčiky.“ Tento
program je pre nás záväzný a budeme plánovať podľa neho výchovno-vzdelávaciu
činnosť počas celého školského roka.
Hneď v prvý deň školského roka sa deti
potešili novej Eko-učebni – altánku. Táto

Ak máme vychovávať deti, je potrebné,
aby sme sa aj my stali deťmi. (M. Luther)

Eko-učebňa v školskej záhrade vznikla
vďaka zapojeniu sa MŠ do projektovej
súťaže, ktorú organizovala pobočka
Raiffeisen banky v Čadci. Dofinancovanie
altánku bolo z vlastného rozpočtu MŠ.
Touto cestou sa chceme poďakovať
p. Jozefovi Durajovi, ktorý prostredníctvom
svojej firmy Duraj, s.r.o. Eko-učebňu postavili.
Jeseň sme privítali týždennou témou
Kôš plný ovocia a zeleniny. V tomto týždni
pripravili
p.
uč.
Slanináková
a p. uč. Lašová akciu pre rodičov s deťmi –
Deň vitamínov. Toto popoludnie spoločne
vytvárali rôzne figúrky z plodov jesene.

Deti si aj zašportovali na multifunkčnom
ihrisku a odmenou im bolo sladké ovocie
a ovocné šťavy. Výrobky z tohto dňa si
mohla verejnosť pozrieť v zasadačke OÚ
na výstave ovocia a zeleniny miestneho
záhradkárskeho združenia.
Kolektív MŠ sa bude usilovať počas
celého školského roka o to, aby si deti
odniesli do ďalšieho života kus lásky
z materskej školy a pekné spomienky na
chvíle strávené so svojimi kamarátmi
a pani učiteľkami.
Za kolektív MŠ: Soňa Gelačáková
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Majstrovstvá Slovenskej republiky
v letnom biatlone
2x striebro, 2x bronz pre Skalité
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Hokejbalový turnaj o „Putovný pohár
starostky obce Skalité 2015“
V obci Skalité sa 12. septembra konal prestížny hokejbalový turnaj o „Putovný pohár starostky obce Skalité 2015“.
Turnaj má už svoju tradíciu a množstvo tímov sa naň rado vracia a je to taktiež skvelá príprava pred začiatkom novej
sezóny Kysuckej hokejbalovej ligy.
Na 8. ročníku sa zúčastnilo päť mužstiev: HBC Panthers
Skalité, Dream Team – Svrčinovec, Okružná Čadca, Dubnica nad
Váhom Stars a hokejbalové mužstvo Rakovej.
Turnaj mal svoju kvalitu čo sa prejavilo aj v samotných zápasoch. Diváci mali možnosť sledovať ofenzívne ladený hokejbal
s množstvom gólov, ku ktorému patrili aj napínavé a herne vyrovnané zápasy, osobné súboje a vysoké nasadenie hráčov až do
konca. Víťazom 8. ročníka hokejbalového turnaja sa stal Dream
Team – Svrčinovec. Druhé miesto si vybojovali hráči Dubnice nad
Váhom a bronzové umiestnenie patrilo domácemu mužstvu
Skalité Panthers. Mužstvá boli ocenené aj finančnou čiastkou.
Najlepším brankárom sa stal Jašurek z Dream Team –
Svrčinovec. Cenu za najlepšieho hráča získal Satina z Dubnice
nad Váhom a najlepším strelcom sa stal Papík z Okružnej Čadca.
Ocenení boli taktiež aj rozhodcovia, ktorí dohliadali na hladký
priebeh turnaja. Príjemným oživením turnaja bol zápas juniorov,
v ktorom nad domácimi hráčmi zvíťazili hokejbalisti z Rakovej.
Poďakovanie patrí starostke obce Skalité Andrei Šimurdovej,
prednostovi Vladimírovi Krčmárikovi a aj organizačnému tímu,
ktorý sa podieľal na uskutočnení hokejbalového turnaja.

V biatlonovom areáli vo Vyhniach sa 23.
augusta 2015 uskutočnil prvý pretek zo
seriálu Majstrovstiev SR v letnom biatlone, a to vytrvalostný pretek.
Veľmi dobre si opäť počínali pretekári ŠKP
Skalité – CVČ Skalité, keď hneď v prvom
preteku získali dve strieborné medaily,
o ktoré sa zaslúžili v žiačkach 12 – 13 roč.
Katarína Čanecká po bezchybnej streľbe
a v kategórii žiaci 14 – 15 roč.Vratko
Šimek po streľbe (1,2).

Ďalšie dva zvyšné preteky zo seriálu M SR
sa uskutočnili v dňoch 12. – 13. septembra 2015 v horehronskej obci
Predajná, kde za veľmi pekného slnečného počasia sa bojovalo na strelnici Šimán
o tohtoročné tituly majstrov SR v letnom
biatlone za účasti pretekárov Slovenska,
Česka a Maďarska.V sobotu bol na programe rýchlostný pretek, najhodnotnejší
výkon z našich podala Vanesa Ruceková,
ktorá obsadila veľmi pekné 4.miesto.

V nedeľu bol na programe pretek s hromadným štartom, kde si výborne počínali
sestry Rucekové, keď mladšia Vanesa po
bezchybnej streľbe vybojovala svoju prvú
veľkú medailu a to bronzovú a hneď za
ňou dobehla tak isto po bezchybnej streľbe jej staršia sestra Sandra. K striebru pridal bronz v kategórii 14 – 15. roč. žiakov
Vratislav Šimek.
ŠKP

Ostatní nesklamali a tu sú výsledky:

Výsledky:

Tu sú výsledky:

Žiačky: 12 – 13 r.:
2. miesto – Katarína Čanecká (0,0)
6. miesto – Miroslava Mikulová (0,1)
11. miesto – Sandra Ruceková (0,3)
17. miesto – Vanesa Ruceková (2.4)
Žiaci: 12 – 13 r.:
6. miesto – Pavol Baroňák (2,1)
10.miesto – Denis Šurík (3,1)
Žiaci:14 – 15 r.:
2. miesto – Vratko Šimek (1,2)

Žiačky 12 – 13 r.
4. miesto – Vanesa Ruceková (0,2)
6. miesto – Miroslava Mikulová (2,0)
8. miesto – Sandra Ruceková (1,2)
13.miesto – Katarína Čanecká (2,3)
Žiaci 12 – 13 r.:
15. miesto – Denis Šurík (3,1)
Žiaci 14 – 15 r.:
5. miesto – Vratko Šimek (2,3)

Žiačky 12 – 13 roč.:
3. miesto Vanesa Ruceková (0,0)
4. miesto Sandra Ruceková (0,0)
8. miesto Miroslava Mikulová (0,0)
9. miesto Katarína Čanecká (1,1)
Žiaci 12 – 13 roč.
16. miesto Denis Šurík (3,2)
Žiaci 14 – 15 roč.
3. miesto Vratislav Šimek( 1,3)

Výsledky:
HBC Panthers Skalité – HBK Raková 7:1, Dream Team –
Okružná Čadca 3:3, Dubnica nad Váhom – HBK Raková 9:0, HBC
Panthers Skalité – Dream Team 1:2, Okružná Čadca – Dubnica
nad Váhom 0:2, HBK Raková – Okružná Čadca 3:3, Dubnica nad
Váhom – Dream Team 0:4, HBC Panthers Skalité – Okružná
Čadca 4:0, Dream Team – HBK Raková 2:1, HBC Panthers
Skalité – Dubnica nad Váhom 0:2.

P.
1.
2.
3.
4.
5.

Mužstvo

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

Dream Team Svrčinovec

4

3

1

0

11:5

7

Dubnica nad Váhom

4

3

0

1

13:4

6

HBC Panthers Skalité

4

2

0

2

12:5

4

Okružná Čadca

4

0

2

2

6:12

2

HBK Raková

4

0

1

3

5:21

1
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Futbalové aktuality – október 2015
Týmto chceme apelovať na rodičov všetkých detí, ktoré hrajú futbal, alebo by futbal hrať chceli – dorast, žiaci, mladší žiaci
a prípravka, aby dovolili deťom zúčastňovať sa tréningového procesu, odohrania
zápasov a turnajov. Obmedzte ich aktivity
pri počítačoch a doprajte im športové vyžitie na ihriskách pod vedením skúsených
trénerov. To bude Vaša najlepšia investícia
do budúcnosti Vašich detí.
Dúfame, že aj v tejto z hľadiska finančných problémov ťažkej dobe, si nájdeme
cestu na športoviská a budeme sa všetci
spoločnými silami snažiť priviesť k športovaniu čo najviac detí a mládeže.
Ján Bury,
predseda TJ Slovan Skalité

Vážení futbaloví priatelia,
výsledky a výkony ,,A“ mužstva boli
z hľadiska začiatku súťaže a predchádzajúceho pôsobenia mužstva sklamaním.
Táto skutočnosť bola spôsobená hlavne
tým, že mužstvo nehralo nikdy v kompletnom zložení a doplatili sme aj na nepremieňanie šancí. Svoju úlohu však zohrali
aj rozhodcovia. Veríme však, že hráčsky
káder sa dá dohromady a zvyšné zápasy
hráči ukážu, že futbal hrať vedia a v tabuľke postúpime vyššie. Pred touto časťou
sezóny došlo k posilneniu kádra o Petra
Borovičku, Jakuba Šťastného, Erika
Petráka, Petra Gavenčiaka a Dáriusa
Vnuka.
Jesenná časť futbalových súťaží sa niesla v znamení zmeny na trénerskych
postoch u družstiev mládeže.
Družstvo dorastu začalo jesennú časť
pod vedením trénera Jozefa Choluja. Po
slabšom začiatku sa však chlapci rozohrali k dobrým výkonom a veríme, že stanovený cieľ – udržanie sa v V. lige sa im
podarí vybojovať. Situácia v kádri je podmienená faktom, že skončilo veľa chlapcov a chlapci, ktorí prišli z družstva žiakov
sa potrebujú aklimatizovať. Družstvo posilnil Denis Lušňák, hráč Oščadnice.
Družstvá SŽ a MŽ po vypadnutí z III ligy

začali jesennú časť súťaže pod vedením
nových skúsených trénerov. Jedná sa hlavne o angažovanie Štefana Grečmala
k družstvu SŽ, ktorý má skúsenosti
s vedením družstva Čadce v I. a II lige.
Začiatok súťaže napovedal, že to bol
správny ťah. Chlapci vyhrávali svoje zápasy aj napriek skutočnosti, že nie vždy ich
bol dostatok.
U družstva MŽ pokračuje v trénovaní
Ľuboslav Mikula. V tomto družstve však
hrajú chlapci, ktorí patria skôr do kategórie prípravky. Chlapci, ktorí by mohli hrať
nechodia na tréningy a na zápasy v takom
počte, aby mohli dôstojne konkurovať svojim súperom.
Novou kategóriou je družstvo prípravky,
kde je situácia naopak veľmi priaznivá. Do
tréningového procesu, ktorý vedie Ľubomír Kultán sa zapojilo množstvo mladých
talentovaných chlapcov a dokonca aj dievča. V priemere sa tréningov zúčastňuje
okolo 15 – 20 detí, čo je určite chvályhodné a do budúcnosti to bude prínosom pre
Skalitský futbal. Uvedená kategória sa
zúčastňuje turnaja prípravok za účasti
družstiev Skalité, Čadca, Makov, Turzovka
a Korňa. V prvom turnaji sa deťom podarilo zvíťaziť a tak naštartovať ostatných
k ešte intenzívnejšiemu trénovaniu.

Hotel KOLONIAL
Denné menu už od 2,80 eur!!!
Poriadanie osláv,
karov, svadieb.
Bowling od 13 centov/min.
Najlepšia zábava v obci!!!
Otvorené wellness centrum
(sauna, jakuzza, masáže a iné...)
Hotel KOLONIAL
02314 Skalité 1284
tel: +421 41 4376405
fax: +421 41 4376405
mobil: +421 905/868 287
email: kolonial@hotelkolonial.sk
www.hotelkolonial.sk
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