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Od 8. do 22. marca
Veľkonočná výstava v Obecnej knižnici
Apríl – Pasovanie prvákov za čitateľov
knižnice
– Oslavy oslobodenia
Máj – Deň matiek

Nová Monografia

S kalité- obec pod Trojakom“

“

To je názov novej monografie, ktorá bola verejnosti predstavená
dňa 20. decembra 2015. Kniha prináša množstvo krásnych a rôznorodých pohľadov na našu obec pod Trojakom – kopcom, s ktorým je Skalité historicky späté od nepamäti.
Hovorí o tom, ako sa zachovávali tradície, ako sa nadväzujúc na minulosť rozvíja všetko dobré, životaschopné a progresívne. Kniha prináša množstvo nových nepublikovaných informácií v našej obci. Dokumentuje premeny, ktoré sa udiali od jej vzniku.
Vychádza v čase, keď tvár Skalitého natrvalo zmení výstavba diaľnice.
Úprimná vďaka patrí Ing. Pavlovi Lašovi, CSc., rodákovi zo Skalitého 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. Grafickú úpravu realizovala firma
KRUPA print BIZ zo Žiliny. Monografia Skalité – obec pod Trojakom získala už
aj prvé ocenenie Slovenskej asociácie novinárov.
J. Časnochová

Oslávila 100 rokov
Málo ľudí vo svete sa dožije krásneho vysokého veku. Len
niekoľko ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať 100
a viac rokov.
Krásneho životného jubilea – 100 rokov – sa
6. novembra 2015 dožila pani učiteľka Margita Slanináková.
V tento významný deň jej prišla zablahoželať aj starostka obce
Skalité p. Andrea Šimurdová.
Milej jubilantke prajeme hlavne ešte dobré zdravie a veľa
krásnych chvíľ prežitých v kruhu svojej rodiny!
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ROZHOVOR, VOĽBY

Opýtali sme sa starostky na tému:

Výročia,
ktoré v našej obci SKALITÉ
oslávime v roku 2016
415. výročie prvej písomnej zmienky o obci, 31. 3. 1601
215. výročie konsekrácie kostola sv. Jána Krstiteľa biskupom Františkom Xaverom Fuchsom v r. 1801
185. výročie založenia cintorína v Cupli, 5. 1. 1831
105. výročie postavenia drevenej kaplnky Povýšenia sv. Kríža na Kudlove, 1911
100. výročie narodenia Jána Majchráka, ktorý padol v SNP 28. 11. 1944 v Pohronskej Polhore (* 1. 10. 1916)
95. výročie prvého ochotníckeho divadelného predstavenia „Anička Kováčovie“ v réžii farára Jozefa Randika,
Vianoce 1921
90. výročie založenia miestnej zdravotnej stanice pre deti (dojčence a matky), 1926
90. výročie založenia DHZ v Skalitom Dominikom Časnochom Mikšom, 16. 6. 1926
90. výročie založenia futbalového klubu (ŠK) v Skalitom farárom Jozefom Randíkom, jeseň 1926
85. výročie odhalenia pomníka padlým v 1. sv. vojne, 28. 10. 1931
70. výročie zriadenia obvodnej Meštianskej školy v Skalitom, september 1946
75. výročie slávnostnej vysviacky Kalvárie Sedembolestnej Panny Márie banskobystrickým biskupom
Dr. Andrejom Škrábikom, 31. 8. 1941
70. výročie obnovenia činnosti futbalového oddielu, jeseň 1946
70. výročie prvých povojnových volieb v Skalitom, Demokratická strana 75% hlasov, Komunistická strana
Slovenska 25% hlasov, máj 1946

Finančné hospodárenie, investície a ďalší
rozvoj našej obce v roku 2016
Ako hodnotíte rok 2015?
Výsledky hovoria, že sme hospodárili
dobre. Skončili sme s prebytkom 123000 €.
Úverové zaťaženie obce k 31. 12. 2015 je
iba 18.47%. Ďakujem preto všetkým
poslancom obecného zastupiteľstva za
spoluprácu a podporu. Máme schválený
rozpočet na rok 2016 – je zodpovedný,
vyrovnaný, zameraný na ďalší rozvoj obce.
Čo konkrétne máte na mysli? Aké sú to
priority na rok 2016?
Investície v oblasti školstva, ďalej cesty,
ihriská, obnova budov. Už v marci podávame projekt na rekonštrukciu materskej
školy v ústredí. Zahŕňa zateplenie, nový
systém vykurovania a osvetlenia.
Z rozpočtu obce budeme financovať
zateplenie cirkevnej školy – budovu ročníkov 5–9 a CVČ, pretože tieto budovy sú
z čerpania eurofondov vylúčené.
V spolupráci s TJ Slovan Skalité chceme
dokončiť opravu tribúny – zateplenie zvyšných dvoch stien, nové vonkajšie WC,
odvodnenie a terénne úpravy.
V rámci technickej infraštruktúry
novovzniknutého BD v zdravotnom stredisku bude zrealizované nové oplotenie

pri štátnej ceste I/12.
Pri všetkých obecných bytovkách vzniknú hneď zjari detské ihriská.
Chystáme aj novinku WORK OUT – dve
ihriská pre cvičenie na vzduchu. Vaše typy
na to, kde by mali byť umiestnené čakáme
na prednosta@skalite.sk, a FB.
V rámci rozvoja infraštruktúry bude
komplexne dokončená cesta v IBVC Cupeľ
II, rovnako pokračujeme v prácach na
ceste na Kudlove – prepoj z hlavnej cesty
na Chajsovku.
Na cintoríne Rieky bude obnovená márnica a vykonané potrebné stavebné úpravy v Dome nádeje.
Dali sme spracovať projekt na verejné
osvetlenie cintorína Rieky a vybudovanie
osvetlenia na súbežnej ceste so železnicou – od Pajty až do Taraby.
A čo eurofondy a dotácie?
Hoci sme v druhom programovacom
období 2014–2020, peniaze sa zatiaľ
nadali čerpať.
Až teraz je vyhlásená výzva na zníženie
energetickej náročnosti budov, v rámci
ktorej podávame projekt na materskú
školu.

Stále čakáme na vyhlásenie výzvy na
sociálne zariadenia, aby sme pre našich
ľudí domov dôchodcov.
Podali sme projekt na kamerový systém
v centre obce a projekt na odstránenie
havarijného stavu podlahy v základnej
škole na Kudlove. Spoločne s obcami Čierne a Svrčinovec pripravujeme projekt na
zhodnocovanie zeleného odpadu, to znamená, že do všetkých domácností by mali
byť dodané biokompostéry.
Separovaný zber po novom?
Či už sa nám to páči, alebo nie – povinnosť separovať nám ukladá zákon. Z celkového množstva odpadu za rok 2015
1533,243 ton bolo vyseparovaných
183,843 ton, čo je 12%. Za odvoz triedeného odpadu sme zaplatili 20000,- €. Od
1. júla 2016 by sme už na tento triedený
zber nemali doplácať nič, všetko by nám
mala uhradiť tzv. OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou uzavrie obec
zmluvu). Či to naozaj bude tak a koľko
peňazí v skutočnosti ušetríme, uvidíme
neskôr.
Redakčná rada

55. výročie otvorenia 14– triednej školy v Ústredí obce, 1. 9. 1961
30. výročie otvorenia školy na Kudlove, 29. 8. 1986
104. výročie začiatku stavieb Prostrednej a Hornej školy v Skalitom, otvorené 1912
98. výročie rekvirácie zvonov farského kostola maďarskou armádou, 11. 9. 1918
96. výročie inštalácie nových zvonov zakúpených zo zbierok Skalitčanov v Amerike, 1920
92. výročie založenia organizácie Červeného kríža
91. výročie založenia knižnice v Skalitom uč. Dobroslavou Zacharovou-Nostradovskou, manželkou notára
Samuela Zachara, 1925
86. výročie otvorenia prvého kultúrneho domu (budova vedľa súčasného kultúrneho domu), 28. 10. 1930
84. výročie otvorenia druhého kultúrneho domu (Dom Katolíckej charity), 1933
77. výročie obsadenia časti obce Poľskou armádou, 25. 11. 1938
69. výročie elektrifikácie obce, 12. 6. 1947
64. výročie smrti Rudolfa Šmatlavu (*21. 1. 1930) des. in memoriam, zastreleného 16. 12. 1952 v Prahe
gymnazistom Vladivojom Tomkom, vedúcim protikomunistickej teroristickej skupiny „Othello“

I n fo r m á c i e o p o d u j a t i a c h , k t o ré s a v i a ž u k j e d n o t l i v ý m v ý ro č i a m ,
b u d ú u v e re j n e n é v n a s l e d u j ú c o m s p r av o d a j i o b c e

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Predsedom Národnej rady Slovenskej republiky boli vyhlásené voľby do NR SR na deň
5. marec 2016.
V obci Skalité sa voľby budú konať v 4
volebných okrskoch (VO):
1. VO č. 1 ZŠ Skalité–Kudlov
2. VO č. 2 ZŠ Skalité–Kudlov
3. VO č. 3 ZŠ Sv. Andreja Svorada
a Benedikta Skalité, ročník 1–4
4. VO č. 4 ZŠ Sv. Andreja Svorada
a Benedikta Skalité, ročník 1–4
Voľby sa konajú 5. 3. 2016 ráno
od 7.00 hod. do 22.00 hod.
V týchto dňoch bolo doručené do každej
domácností oznámenie o čase a mieste
konaní volieb, ako i zoznam zaregistrovaných kandidátov. Doručenie sa ukončilo
9. 2. 2016.
Pri týchto tlačivách došlo k zmene.
Oznámenie o čase a mieste konaní volieb
ako i zoznam zaregistrovaných kandidátov

sa doručuje len na každú domácnosť (č.
d.).
Nedoručuje sa každému voličovi samostatne. V tom je oproti minulým voľbám
rozdiel.
Voličovi, ktorý v deň konania volieb
nebude môcť voliť vo svojom volebnom
okrsku, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.
1. Osobne môže volič požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu najneskôr
posledný pracovný deň pred konaním
volieb (4. 3. 2016) do 12.30 h.
2. V listinnej forme alebo elektronicky
môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15
pracovných dní pred konaním volieb.
(15. 2. 2016). Ak volič v listinnej
forme, alebo elektronickej uviedol, že

hlasovací preukaz prevezme iná
osoba, musí tam uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.
3. Prostredníctvom
splnomocnenej
osoby môže volič požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu najneskôr
posledný pracovný deň pred konaním
volieb v úradných hodinách obce, t. j.
4. 3. 2016 do 12.30 h. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.
Právo voliť má každý, kto najneskôr
v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov
veku podľa podmienok ustanovených
v osobitných častiach.
Bližšie informácie:
e-mail: maria.casnochova@skalite.sk
číslo telefónu: 041/4254 617
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Vyberáme z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Skalité, 23. novembra a 17. decembra 2015
OZ schvaľuje:
• 5. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok
2015 tak, ako bola predložená, vrátane
rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité a poveruje starostku obce konečnými zmenami rozpočtu obce k 31. 12. 2015 podľa skutočného čerpania príjmov a výdavkov.
• Rozpočet obce Skalité na rok 2016 vrátane rozpočtových a príspevkových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Skalité, berie na vedomie
Stanovisko HKO k návrhu rozpočtov na
roky 2016 – 2018 a Rozpočet obce
Skalité, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2016 – 2018.
• VZN obce Skalité č. 3/2015 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území
obce Skalité, s účinnosťou od 1. 1.
2016.
• VZN č. 4/2015 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastoč-

nú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Skalité
• VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Skalité.
• Novelizáciu č. 1/2015, ktorou sa mení
a dopĺňa VZN č. 1/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
• Zápis do kroniky obce Skalité za rok
2014 a odmenu kronikárke Mgr. Ivete
Petrákovej vo výške 200,- EUR.
• Harmonogram zimnej údržby miestnych
komunikácií na sezónu 2014/2015
• Správy o výchovno vzdelávacej činnosti
škôl za škol. rok 2014/2015
• Predaj monografie obce „Skalité – obec
pod Trojakom“ za cenu 35,- €/ks.
• Zverenie majetku obce Skalité do správy Centra voľného času Skalité od 1. 1.
2016, a to budova súp. č. 603 v účtovnej hodnote 8 061,34 € s podmienkou,
že naďalej budú tieto priestory využívať
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aj Spevácky zbor dospelých, ZO SZZ,
Spoločenstvo mládeže.
• Predĺženie nájomných zmlúv na byty –
p. Lucia Vaculčiaková, p. Michaela
Krištofíková, p. Zdeno Grochal,
p. Marcela Jargašová, p. Jozefov
Grochal, p. Jozef Laš, ukončenie nájomnej zmluvy s p. Janou Šušlovou –
Mikulovou dohodou k 30. 11. 2015
a pridelenie tohto bytu p. Michaele
Koričárovej výmenou za pôvodný byt
v BD č. 1449/1.
• Pridelenie dvojizbového nájomného
bytu v BD č. 1449/2 p. Ivane Vranovej,
pridelenie trojizbového nájomného bytu
v BD č. 1440/2 p. Michalovi
Rástočnému, pridelenie trojizbové
nájomného bytu v BD č. 1440/8 p.
Petrovi Kožákovi,, pridelenie trojizbového nájomného bytu v BD č. 1460/11 p.
Janke Mariakovej.
• Prenechanie užívania nebytových priestorov, prípadne ich časti, ktoré má prenajaté p. Čanecká Daniela, bytom
023 14 Skalité 1290 v zmysle nájomnej
zmluvy č. 15/12/2014 uzatvorenej dňa
15. 12. 2014 tretej osobe – podnájomcovi za účelom zriadenia kaderníctva.
• Zámer a následne 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 žiadateľovi: Jana Stavová RESTA, IČO: 50 054 422, bytom Skalité
č. 1040, a to: nebytové priestory v časti
budovy č. 602, k. ú. Skalité, s obvyklou
výškou nájmu od 1. 1. 2016 na obchodné účely.
• Zámer prevodu prebytočného majetku
obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8,
písm.e) Zákona č. 138/1991 Zb.
v znení nesk. predpisov žiadateľovi: p.
MUDr. Milan Pišček, byt. Skalité
č. 1485, a to: pozemok, časť parc.
č. 1840/1 zast. pl. o výmere do 90 m2,
za cenu 10 €/m2 na základe GP, ktorý
si vyhotoví na vlastné náklady, k zameriavaniu bude prizvaný zástupca Obce
Skalité.
• 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 žiadateľom:
p. Jozef Čanecký a manž. 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.
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• 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 žiadateľom: p. Róbert Koričár a manž. Anna Koričárová, rod. Mikulová,
byt. Skalité č. 1108, a to: pozemok parc. č. KNC 6013/3 –
ostatné plochy, o výmere 56 m2, v k. ú. Skalité, ktorý vznikol
odčlenením od parc. č. KNE 6361 na základe GP č. 48/2015
vyhotoveného GEOSLUŽBA Pavol Goralka, Čierne 521, 023 13
Čierne, za cenu 6 €/m2.
• 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 žiadateľovi: NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO
35919001 a to: Pozemok parc. č. KNC 5890/36 – vodná plocha o výmere 1 m2,pozemok parc. č. KNC 5890/37 – vodná
plocha o výmere 2 m2,obidva v k.ú. Skalité, vedené na LV obce
Skalité č. 7006 za cenu stanovenú 9,48 €/m2.
• 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 žiadateľom za
najvyššiu ponúknutú cenu: TATRA 815 S – 3 za cenu 3150,- €
firme Doprava a služby K&T spol. s. r. o. Rypadlo EU – 2621
(Bielorus) za cenu 1 000,- € – p. Michalovi Majchrákovi,
Skalité PL 1000 – Lavína za cenu 1 000,- € – p. Milanovi
Majchrákovi, Skalité Finančné prostriedky získané z predaja
tohto prebytočného majetku budú použité na obstaranie
majetku pre skvalitnenie služieb odvozu TKO a Separovaného
odpadu.
• Z dôvodu ukončenia činnosti lyžiarskych vlekov odňatie správy
a prevod zvyšného prebytočného majetku príspevkovej organizácie Obci Skalité dňom 1. 1. 2016
• U príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevádzkáreň
štvrťročné preúčtovanie mzdových nákladov réžie na hlavnú
činnosť vo výške 75 % celkových režijných nákladov strediska,
pričom toto preúčtovanie sa bude vyhodnocovať štvrťročne. Za
posledný štvrťrok v príslušnom roku bude uskutočnené vyúčtovanie réžie podľa skutočného percentuálneho podielu Hlavnej
– Príspevkovej a Vedľajšej – Podnikateľskej činnosti za celý
kalendárny rok.
• Žiadosť prísp. organizácie Obec Skalité – Prevádzkareň o kúpu
malého nákladného vozidla v obstarávacej cene do 23 tis. €
vrátane DPH z vlastných zdrojov v Hlavnej – Príspevkovej činnosti.
• Zámer prevodu 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 za účelom odpredaja toho majetku: časti stavby vodovodu ZŠ Kudlov
– i. č. 22200000 60 a časti stavby vodovodu Tatarkov potok i.
č. 22200000 21.
• Zmenu Uznesenia č. 29/2015 tak, že v časti schvaľuje bude
znieť: OZ schvaľuje a) uzatvorenie novej nájomnej zmluvy
medzi Obcou Skalité a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť
Skalité na prenájom časti pozemku parc. č. KNC 3623 v k. ú.
o výmere 3442 m2 pre účely pohrebiska, od 1. 12. 2015 na
dobu neurčitú. Výška nájmu je 0,10 €/m2/rok. b)
Nadobudnutie majetku odkúpením časti pozemku č. KNC
3623 v k.ú. Skalité o výmere cca 80 m2, od Rímsko katolíckej
cirkvi – Farnosť Skalité za cenu 6,00 €/m2, na základe odčlenenia GP. Uvedená časť parcely je dlhodobo súčasťou miestnej
komunikácie, ktorú využívajú všetci občania. Podmienkou
odkúpenia je, aby na zvyšnej časti uvedeného pozemku parc.
č. KNC 3623 bolo zriadené vecné bremeno v prospech obce
Skalité na uložené inžinierske siete – dažďová kanalizácia za
účelom správy a údržby týchto sietí.
• Výpoveď Mandátnej zmluvy a Zmluvy na obstaranie televízneho signálu uzavretých so spoločnosťou OTS, s. r. o. Čadca a
ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku s p.
Michalom Jargašom, bytom Skalité č. dohodou k 31. 12. 2015.
• V súlade s ods. 4, Čl. 3 Zásad odmeňovania poslancov OZ
obce Skalité a Zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien
a doplnkov vyplatenie odmien poslancom OZ Skalité v závi-

slosti od dosiahnutých výsledkov za aktívnu celoročnú prácu
počas roka 2015 vo výške disponibilných finančných prostriedkov z príslušnej kapitoly rozpočtu obce Skalité, a to
277,50 € v hrubom/poslanec. V súlade s § 18 c) ods. 5
Zákona č. 369/1990 Zb. v znení nesk. zmien a doplnkov vyplatenie odmeny Hlavnej kontrolórke Obce Skalité za rok 2015 vo
výške 25% ročnej časovej mzdy.
• Poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci p. Uľjane
Legerskej vo výške 300,- € na nákup paliva, p. Petrovi
Klušákovi vo výške 200,- € na nákup pračky, p. Miroslavovi
Časnochovi vo výške 200,- € na nákup paliva.
• Zrušenie vypínacieho cyklu verejného osvetlenia od 23. 12.
2015 do 7. 1. 2015.
• Uzatvorenie nájomných zmlúv č. ZML1501415 a ZML1501417
so spoločnosťou VÁHOSTAV – SK, a.s. Bratislava, na prenájom
nehnuteľnosti a to budova č. súp. 1105 a priľahlé parcely. Obe
nájomné zmluvy predstavujú dohodu o zmene záväzkov
v nájomnej zmluve zo dňa 20. 10. 1997 podľa § 516
Občianskeho zákonníka.
OZ neschvaľuje:
• Žiadosť p. Pavla Čarneckého, bytom Skalité č. 734, o prenájom pozemku pri bytovkách na Kudlove za účelom parkovania
vozidla.
OZ žiada:
• Na základe zistených nových skutočností predložiť zoznam
uvedených 28 občanov, resp. ich právnych nástupcov (dedičov) aj s popisným číslom rodinného domu, ktorí sa podieľali
na výstavbe a financovaní vodovodu Kraviarov/Pagorek, inv. č.
22220000020.
• Veliteľa DHZO Skalité p. Antona Laša ml., aby predložil nové
variantné riešenie parkovania, resp. garáže pre automobil
Tatra 148 (tzv. plošina).
OZ berie na vedomie:
• Žiadosť Ing. Štefana Ráka a manž. Viery Rákovej, obaja bytom
Skalité č. 571 o vyjadrenie k pripravovanému zámeru na umiestneniu stavby „Obchodno – predajné priestory – novostavba“, na
pozemku parc. č. KNC 5872/4 – zast. plochy a nádvoria v k. ú.
Skalité. OZ súhlasí s umiestnením stavby na horeuvedenom
pozemku v centre obce za týchto podmienok: realizácia stavbu
musí byť v súlade so stavebným zákonom, zohľadniť estetický
vzhľad centra obce a dodržať bezpečnostné parametre pri
údržbe budovy a pri zimnej údržbe chodníkov.
• Žiadosti občanov, ktoré sa týkajú opráv miestnych komunikácii
u Francoka, Pod Húšťom, Čanecký Potok a verejného osvetlenia. OZ súhlasí so stanoviskom Komisie výstavby, aby sa tieto
žiadosti riešili komplexne v rámci opráv miestnych komunikácií a verejného osvetlenia v roku 2016.
• Konsolidovanú výročnú správu obce Skalité za rok 2014.
• Správu o výsledku kontroly NKÚ plnenia príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí zo dňa 19. 11. 2015 a návrh opatrení na
odstránenie nedostatkov uvedených v protokole o výsledku
kontroly zo dňa 19. 11. 2015.
• Správy o činnosti komisií OZ Skalité za rok 2015, ktoré predložili predsedovia komisií a Správy o činnosti spoločenských
organizácií pôsobiacich v obci za rok 2015.
• Informatívnu správu o zmene spôsobu separovaného zberu
v obci Skalité od 1. 2. 2016.
• Žiadosť p. V. Čaneckého, bytom Skalité č. 878. Riešenie vstupov
na súkromné pozemky v IBV Cupeľ II bude komplexne riešené v r.
2016 pri dokončení prác na uvedenej miestnej komunikácii.
• Informatívnu správu príspevkovej organizácie Obec Skalité –
Prevádzkáreň o hospodárení v podnikateľskej činnosti k 30. 9.
2015
Uznesenia OZ a zápisnice z rokovaní nájdete na www.skalite.sk
Ďalšie zasadnutie OZ Skalité sa uskutoční 7. marca 2016.
Rokovania OZ sú verejné

DO POZORNOSTI OBČANOV
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Od 1. februára 2016
triedime odpad po novom
Nový zákon o odpadoch určuje prísnejšie
požiadavky na triedený zber
Už nebudeme dávať do spoločného vreca všetky plasty, tetrapaky a kovové obaly, ale:

•PLASTY samostatne do priesvitných plastových vriec
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M AT R I K A
PREHĽAD O POHYBE OBYVATEĽOV OD 26. 9. 2015 DO 5. 1. 2016
Narodené deti
od 25. 9. 2015
do 31. 12. 2015

Uzavreté manželstvo
v obci Skalité od 10. 10.
2015 do 31. 12. 2015

SEPTEMBER 2015
Richard Holáni
Eliška Časnochová
Daniela Gomolová

OKTÓBER 2015
Lukáš Čenták
a Michaela Martiniaková
Marek Vajda a Silvia Frollová
Dominik Šimaliak
a Ing. Erika Martiniaková
Jozef Mikula a Jana Šušlová

OKTÓBER 2015
Adam Tatarka
Matúš Tatarka
Elizabeth Koperová
Marek Majchrák

•TETRAPAKY

NOVEMBER 2015
Matej Franek
Marek Majzeľ

•KOVOVÉ OBALY

DECEMBER 2015
Vanesa Sanigová
Dominik Firek
Patrik Murín
Ján Kopera

(obaly z krabičkového mlieka, džúsov) samostatne do
priesvitných plastových vriec

(plechovky z jedál a nápojov) samostatne do
priesvitných plastových vriec

•SKLO do sieťovaných vriec
V týchto dňoch pracovníci Obce Skalité – Prevádzkáreň navštevujú jednotlivé
domácnosti a informujú Vás o novom systéme triedenia. Zároveň dostanete
bezplatne vrecia a leták s podrobnejšími informáciami o triedení odpadu.
Žiadame Vás o dôsledne triedenie jednotlivých zložiek odpadu, lebo tým
dosiahneme zníženie nákladov na odpad.

UPOZORNENIE!
Od 1. 1. 2016 bude možné za uloženie odpadu na inom mieste než je určené
obcou uložiť pokutu do výšky 1 500 €. Ak budú náklady na odstránenie
nezákonne uloženého odpadu presahovať výšku 266 €, vinník sa dopúšťa
trestného činu!

Zmeny vo fungovaní zberného dvora
1. Otváracie hodiny:
Pondelok, utorok, štvrtok
Streda
Piatok

7.30 h. – 14.30 h.
7.30 h. – 16.30 h.
7.30 h. – 12.30 h.

2. Drobný stavebný odpad (DSO) bude možné na zbernom
dvore odovzdať len za poplatok 0,04 €/kg odpadu. Poplatok
sa platí v hotovosti priamo na zbernom dvore.

Prevádzka: 0917 873 506

DO POZORNOSTI OBČANOV

NOVEMBER 2015
Jaroslav Krenželák
a Katarína Klieštiková
Emil Hučík a Martina Macúrová
Stanislav Tarabáš
a Ing. Petra Miníková

Uzavreté manželstvo
mimo obce Skalité
od augusta 2015
do 31. 12. 2015

Úmrtie občanov v obci
Skalité od 8. 10. 2015
do 19. 1. 2016
DECEMBER
A NOVEMBER 2015
Jozef Krenžel, 17 r.
Michal Petrák, 91 r.
Mária Franková, 82 r.
Mária Časnochová, 91 r.
Pavol Priečko, 80 r.

AUGUST 2015
Michal Rajnošek
a Alena Kultanová
SEPTEMBER 2015
Ing. Peter Ivanek
a Mgr. Eva Kozoková

DECEMBER 2015
Štefánia Kočiová, 90 r.

NOVEMBER 2015
Jaroslav Petrák
a Lucia Gomolová

JANUÁR 2016
Miroslav Truchlík, 70 r.
Anton Kocúr, 93 r.

Počet prihlásených k trvalému pobytu: Od 12. 10.
2015 do 5. 1. 2016 sa do obce Skalité prihlásilo: 15
občanov
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu: Od
10. 10. 2015 do 11. 11. 2015 sa z obce Skalité odhlásilo: 6 občanov
Počet obyvateľov k 31. 12. 2015: 5221

Oprava: v predchádzajúcom spravodaji bol uvedený nesprávny vek neb. Petra Tatarku, správne
malo byť 44 rokov. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Úmrtie občanov mimo
obec Skalité od 20. 10.
2015 do 31. 12. 2015
Peter Horeličan, 57 r.
Cyril Juráček, 85 r.
Ľudmila Koperová, 58 r.
Júlia Kubušová, 62 r.
M. Časnochová

Harmonogram zimnej údržby
miestnych komunikácií Obce Skalité na obdobie 2015/2016 schválené uznesením
OZ č. 78/2015 dňa 23. 11. 2015
1.poradie (do 5.30 h. každý deň pri zimnej údržbe MK)
• železničná stanica, autobusové
zastávky, obchodné jednotky s prístupom od hlavnej cesty, školy, škôlky
• cesta ku Skaľanke
• cesta ku zastávke Skalité – Serafínov
• stará cesta ku Družbe až k hl. ceste
• do Kavalov
• do Riek po cintorín
• súbežná cesta do Gregušov
• do potoka po Kasárne
• výstavba Cupeľ
• odstavné plochy v centre obce
a spevnené verejné priestranstvá
• chodník pri štátnej ceste I/12 v obci

3. Na zbernom dvore nebude možné odovzdávať pneumatiky.
Pneumatiky je povinný bezplatne prevziať ich distribútor –
pneuservis (aj keď ste ich tam nekúpili).

V prípade veľmi nepriaznivého počasia
(snehové fujavice, kalamity) pre 1. poradie
platí realizácia zimnej údržby do 12 hodín.

Na zberný dvor JE POVOLENÝ len vývoz vytriedených zložiek
komunálneho odpadu pre fyzické osoby, ktoré sú poplatníkom
v obci Skalité.
Občania sú na výzvu pracovníkov zberného dvora povinní preukázať sa dokladom totožnosti.
Zberný dvor nie je určený pre podnikateľské subjekty.

2.poradie (do 20.00 h. každý deň pri
zimnej údržbe MK)
• do Greguša, do Šimurdy, Fuckov Potok,
do Krupeľa, do Tarabov, na Potôčku po
VOK, do Papíkov, do Kristiánov, do
Labasov, do Martiniakov, do Kepusov,
do Migasov, do Vempľa, do Kocurkov,
do Mikulov, do Plaskurov, pri kaplnke

Kudlov, pri Kríži, nová cesta Chajsovka
II (bytovky Kudlov), Krčmisko, do
Kreanov, do Serafina, do Francoka, na
Bore u Kožakov, do Gamrota (pod štrekou), Čanecký potok vzadu, na Briežku,
do Tatarkov, do Dostala, do Kudla, do
Choluja, do Mikulov, do Firkov, do
Tomasa, do Sventka, Sihly, do Rucka,
do Malika, do Buroňa, do Lašov, Bory,
do Gonščáka, do Kultána, do
Chovanca, IBV Cupeľ II, do Potoka, do
Petrákov, do Chabiňaka, do Husára.
• Tvardoša, do Greši, do Chrobákov, do
Jargaši, do Koričárov, do Vranov,
Poľana, za Grapou, Piketa, Podkrižné,
Potôčik, pod Gonšcom.
• denná údržba zastávok SAD v obci
• údržba odstavných plôch pri ťažko prístupných osadách pri štátnej ceste.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia
(snehové fujavice, kalamity) pre 2. poradie
platí realizácia zimnej údržby do 48 hodín.
3.poradie (po vykonaní zimnej údržby
pre 1. a 2. poradie)
• do Kučapače, do Fedora, do Vranov
(koniec osady), pod Gonšč (koniec
osady), do Riek, po Varmusov, MK

Lieskova, do Filipov (koniec osady), za
Grapou. V osadách v treťom poradí
bude vykonávaná údržba podľa aktuálnych poveternostných a technických
možností. V prípade akútnych (zdravotných) stavov, periodická návšteva lekára, atď. hlásiť deň vopred na tel.
číslach: 4376 221, 0917 873 506,
0905 868 285 – p. Alojz Petrák.
Zimná údržba bude vykonávaná za
predpokladu, že na MK nie je žiadna
fyzická prekážka (materiál, odstavené
auto) a komunikácia je prejazdná.
4.poradie (po vykonaní zimnej údržby
pre 1., 2. a 3. poradie)
• po skončení hlavnej údržby v prípade
prijateľných snehových podmienok
následne vykonať údržbu, odpratanie
snehu a posyp aj na priľahlých miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.
Schválené Uznesením OZ Skalité č. 78/2015
zo dňa 23. 11. 2015.
Z.: Alojz Petrák,
riaditeľ Obce Skalité – Prevádzkáreň
PaedDr. Andrea Šimurdová,
starostka obce

KULTÚRA

Silvester 2015
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KULTÚRA

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia...

Obec Skalité neporušila svoju dlhoročnú tradíciu a opäť sme vo štvrtok 31. 12. 2015, po sv.
omši na námesti v ústredi obce spoločne oslávili Silvestra a Nový rok 2016.
Všetkým prítomným sa prihovorila starostka
obce PaedDr. Andrea Šimurdová, ktorá všetkým
zažela do Nového roku zdravie, silu a dobrú vôľu,
veľa radosti, porozumenia a lásky. Nechýbal symbolický prípitok, hymna a samozrejme ohňostroj,
ktorý si mohli pozrieť nielen dospelí ale hlavne deti.

Táto pieseň znela v Hoteli Kolonial
v utorok 9. 2. 2016, v podaní speváckej
skupiny Seniorka z klubu dôchodcov
Skalité a ĽH Ondreja Rovňana. Aj tento
rok pripravila obec Skalité pre občanov
tradičné „Pochovanie basy“.
Nebol to len spev sprevádzaný hrou na
heligónke, ale aj fašiangové masky, ktoré
sa tešia veľkej obľube a pozornosti. Po
sprievode masiek začala zábava a málokto
odolal volaniu tanečného parketu.
Pred polnocou však zábavu ukončil
smutný obrad – pochovávanie basy.
Všetci sa poriadne bavili na rozlúčkových
litániách falošného farára a „odobierkach“ trúchliaceho smútočného sprievodu.

Reprezentačný ples obce Skalité 2016

Uvítanie detí do života
V sobotu 16. januára 2016 sa v hoteli Kolonial konal už 9. reprezentačný ples obce Skalité. Po slávnostnom prípitku a zahajaní
plesu starostkou obce sa o kultúrny program postarala ĽH
Kamenčan zo Zákamenného a DJ Banderas.
Bohatá tombola pripravená pre všetkých pozvaných hostí, príjemné prostredie hotela Kolonial, dobré jedlo a vynikajúca hudba už
tradične prispeli k dobrej zábave a atmosfére až do skorých ranných
hodín.

Keď sa domov naplní zvonením hrkálok a rozvonia bábätkom, je to najkrajšie a najmilšie, čo môže do rodiny vstúpiť. Každé narodenie dieťaťa je malý zázrak, každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je pokračovaním nášho života.
V stredu 9. decembra 2015 sa v obradnej miestnosti obecného úradu v Skalitom
konala slávnosť uvítania detí do života. Malých občanov a ich rodičov slávnostne privítala starostka obce Skalité PaedDr. Andrea Šimurdová. Rodičom zaželala veľa síl a
trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí, aby deťom vytvorili šťastný domov, kde sa dieťatko bude cítiť dobre a bezpečne, kam sa bude vždy rado vracať.
Po slávnostnom príhovore rodičom a deťom tento milý okamih spríjemnili svojim programom žiačky zo ZŠ Skalité Kudlov. Program pokračoval slávnostným zápisom rodičov do pamätnej

KULTÚRA
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Výročná členská schôdza DHZO Skalité 2016
Dňa 30. 1. 2016 sa v zasadačke DHZO Skalité konala výročná členská schôdza DHZO Skalité
s účasťou 44 členov.

Stretnutie jubilantov
Dňa 8. 11. 2015 sa v hoteli Kolonial konalo stretnutie jubilantov, ktorí sa v roku 2015 dožili
okrúhleho životného jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov.
Pevné zdravie a ešte veľa pekných chvíľ a pokojných dní v kruhu najbližších zaželali oslávencom starostka obce PaedDr. Andrea
Šimurdová a aj Vdp. Mgr. Jozef Možiešik, administrátor farnosti Skalité. O príjemnú atmosféru stretnutia sa postarali žiačky ZŠ sv.
Andreja Svorada a Benedikta Skalité a ĽH Ondreja Rovňana.

Okrem toho pozvanie prijali a schôdze
sa zúčastnili aj hostia a to pani starostka
obce Skalité PaedDr. Andrea Šimurdová,
prednosta OÚ Skalité Ing. Vladimír
Krčmárik, riaditeľ OR HaZZ v Čadci pplk.
Ing. Stanislav Zdařil a delegát a predseda
OV DPO SR v Čadci Ľudovít Kováčik.
Schôdzu otvoril veliteľ DHZO Skalité
Anton Laš, ktorý po schválení programu
schôdze odovzdal slovo starostke obce
PeadDr. Andrei Šimurdovej, ktorá vo svojom príhovore poďakovala členom hasičského zboru za činnosť v predchádzajúcom období a priblížila postoj obce a ďalšiu spoluprácu OÚ s DHZO Skalité a tiež
naznačila predstavu osláv pri príležitosti
90. výročia založenia DHZ Skalité. Po svojom príhovore sa rozlúčila a pre ďalšie
povinnosti musela odísť.
Následne schôdza prebiehala podľa
programu, minútou ticha si všetci zúčastnení uctili členov zboru, ktorí nás navždy
opustili v minulom a tomto roku.
Boli navrhnutí a schválení členovia
návrhovej komisie, ako aj náhradníci do
výboru DHZO za členov, ktorý svoju prácu
vo výbore už nemôžu vykonávať pre zdravotné ťažkosti a na vlastnú žiadosť výbor
opustili, zostali však členmi zboru. Za ich
odvedenú, obetavú prácu im bola vyjadrená veľká vďaka.
Správu o činnosti DHZO Skalité predniesla tajomníčka DHZO pani Jozefa
Gonščáková, v ktorej bola zosumarizovaná činnosť zboru za rok 2015 vo všetkých
oblastiach, v ktorej o. i. zaznelo i to, že členovia DHZO Skalité v roku 2015 bezplatne
odpracovali viac ako 3000 hodín pri
zabezpečovaní činnosti a chodu hasičského zboru v obci Skalité.
DHZO Skalité v roku 2015 zasahoval pri
13 požiaroch, väčšiu časť tvorili výjazdy
k požiarom veľkoobjemových kontajnerov
v obci.
Následne členov schôdze oboznámil
s revíznou finančnou správou DHZO
pokladník pán Jozef Urbánek.

Po oboznámení s činnosťou za rok 2015
tajomníčka DHZO Skalité oboznámila členov s plánom činnosti a úloh na rok 2016
a bola predstavená kniha o dobrovoľných
hasičských zboroch Žilinského kraja,
ktorú vydal Žilinský samosprávny kraj
a v knihe je časť venovaná aj DHZO
Skalité.
Slovo dostal riaditeľ OR HaZZ v Čadci pplk.
Ing. Stanislav Zdařil, ktorý vo svojom príhovore priblížil spoluprácu HaZZ s DHZO v súvislosti zo zákonom č. 37/2014 o dobrovoľnej
požiarnej ochrane SR. Vyjadril spokojnosť so
spoluprácou s DHZO Skalité a po svojom príhovore sa rozlúčil a pre ďalšie služobné povinnosti odišiel.
Predseda OV DPO SR v Čadci Ľudovít
Kováčik potom, ako dostal slovo taktiež
poďakoval členom DHZO Skalité za vykonanú činnosť, vyzdvihol umiestnenie dievčat na okresnom kole hasičskej súťaže
v Čadci a postup na krajské kolo, ktorého
sa však dievčatá pre administratívne prekážky nezúčastnili.
Priblížil činnosť OV DPO a tiež uviedol,
že sa pripravujú vykonávacie vyhlášky
k zákonu č. 37/2014 o dobrovoľnej
požiarnej ochrane. Po otvorení diskusie
odpovedal na rôzne otázky týkajúce sa
hasičskej problematiky.

V diskusii boli položené rôzne otázky
hosťom, či už prednostovi OcÚ Skalité Ing.
Vladimírovi Krčmárikovi, alebo členom
výboru DHZO. Bola predložená otázka
dokončenia výmeny okien a dverí na
budove hasičskej zbrojnice, zateplenie
budovy, problematika zvolávacieho systému členov zásahovej jednotky, spôsob
financovania činnosti zboru, preventívne
protipožiarné kontroly a vybudovanie garáže pre plošinu PP 27.
Po ukončení diskusie bolo prečítané
uznesenie o činnosti na rok 2016 a po
schválení uznesenia členmi výročnej členskej schôdze DHZO Skalité bola schôdza
ukončená.
Po ukončení schôdze členovia počas
občerstvenia ešte družne diskutovali
a pokračovali v priateľskej debate a vo
večerných hodinách sa rozišli domov.
Touto cestou chcem v mene výboru
DHZO Skalité poďakovať všetkým hosťom,
ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa výročnej členskej schôdze DHZO Skalité, ako aj
všetkým členom zboru za početnú účasť,
ktorou prispeli ku konštruktívnemu priebehu schôdze.
S pozdravom a prianím všetkého dobrého v roku 2016.
Preventivár obce

Medzi dvomi nocami...
Prežívame úžasné obdobie. Nemám na mysli štrajky, kauzy, predražené syfóny, vratky za plyn, predvolebnú kampaň, ani „pokazenú“ zimu. Mám na
mysli niečo skutočne veľké. Prežívame totiž
akoby „deň“ medzi dvomi nocami.
Prvú z dvoch najdôležitejších nocí v dejinách sme slávili 25. decembra. Aj sa tak
volá, naše pomenovanie „Vianoce“ pravdepodobne vzniklo čiastočným prekladom
nemeckého „Weihnachten“ (doslova svätej
noci). Tá noc je svätá, lebo „Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími

deťmi.“ (Sv. Atanáz, De incarnatione Verbi, 54) Aby si sa ty mohol
stať jeho dieťaťom.
Tá druhá noc je pred nami. A nie nadarmo sa volá „Veľká Noc“,
je veľká, lebo „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“
(Jn 3, 16) Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, aby si práve ty mal
večný život. A my kresťania budeme už o pár týždňov sláviť okamih, keď sa to stalo, keď Kristus dal svoj život za teba.
Žijeme akoby dlhý deň medzi dvomi nocami. Ja ho chcem prežiť
v pokojnom čakaní na skutočne Veľkú Noc. Moju i tvoju. Pridáš sa?
vdp. Jozef Možiešik

Súťaž chovateľov
poštových holubov
Dňa 17. októbra 2015 sa konala
súťaž chovateľov poštových holubov o putovný
pohár starostky obce Skalité. Hlavnú cenu získal
Miroslav Laš.

SPOLKY
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Natálka je veľkým talentom II
Jedenásťročná Natálka Rotková zo Skalitého má v hrdle „slávika“. Spieva odmalička a dnes
je z nej detská spevácka hviezda. Jej úspechy nezostali bez povšimnutia. Toto sme písali o
našej mladej speváckej hviezde začiatkom roka 2015. A ako sa jej darí?
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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KULTÚRA

ˇ Skalité
Jesen
ˇ a zima v CVC

Na jeseň v Centre voľného času Skalité odštartovala činnosť krúžkov a záujmových útvarov na
plné obrátky.

Natálka spievala zo Superdeťmi na krste knihy Barbory
Rakovskej – Hrebienok
Superdeti sa predstavili aj na Bratislavských módnych dňoch,
kde si Natálka okrem spievania vyskúšala aj úlohu modelky.
Dňa 13. 11. vystúpili Superdeti pre vianočnú poštu v nákupnom centre v Bratislave kde boli hviezdou večera Cuky Luky
Polnišová a Šebová
Natálka (SUPERDETI) sa podieľala na nahratí CD kolied,
fotiek pre vianočnú poštu a tiež vianočnej známky v sídle vianočnej pošty Rajecká Lesná, kde pokrstil vianočnú známku
Peter Sagan.
Dňa 28. 11. v nákupnom centre CENTRAL v Bratislave sa
konal krst CD superdeti – projekt Barborky Rakovskej
a Tomiho Popoviča, krstná mama bola speváčka Tina
Dňa 2. 12. v teleráne markíza vystúpili superdeti s piesňami
a rozprávali o projekte CD superdeti s Helenou Vondráčkovou
V súťaži Muzikálová hviezda Bratislava obsadila druhé miesto
Zúčastnila sa festivalu v Prahe
Vystupuje pre ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité,
ZUŠ Čadca

Natálke držíme palce a prajeme jej veľa ďalších úspechov, zaujímavých projektov a vystúpení. Aby tých, ktorých poteší svojím spevom, bolo stále čoraz viac.

Karneval v Skalitom

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Aj dňa 7. 2. 2016 pripravilo CVČ Skalité a Obec Skalité karneval pre
všetky deti v našej obci. Na chodbu ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta zavítali rôzne rozprávkové bytosti: ježibaby, slimáky, princezné, ale aj kovboji, šašovia, vojaci a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Všetky masky sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať najkrajšie masky, pretože víťazmi boli všetci, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili. Po skončení karnevalu pokračovala diskotéka pre deti.

V rámci turistického krúžku, ktorý je určený hlavne pre deti zo
ZŠ Skalité – Kudlov, deti absolvovali niekoľko rekreačných
a poznávacích výletov. Spoločne navštívili Mesto Žilina, či podnikli túru spojenú s opekačkou na Zwardoň.
História ožila na výlete v našom hlavnom meste, kde členovia
krúžku Buď fit! navštívili expozíciu výstavy potopenej lode Titanik. Ku
krúžku Buď fit! patrí samozrejme veľa rôznych športových a turistických aktivít.
Naši najmenší – detičky v materských školách neskúšajú len
farbičky na výtvarnom krúžku, svoje hrdielka a nôžky na tanečnom krúžku, ale pripravujú sa usilovne v predstihu aj do školy na
hodinách angličtiny.
Záujmové útvary anglického jazyka sú v materských školách
veľmi obľúbené – v CVČ pracuje sedem krúžkov (päť v materských školách v Skalitom a dva v Materskej škole Svrčinovec).
Zaujímavosťou je využívanie moderných e-tools učebníc.
V októbri okrem súťaže o najkrajšieho šarkana sa detí zúčastnili aj ďalšej jesennej súťaže o najvtipnejšiu usmiatu tekvičku.
Tradične do Klubu CVČ prišiel aj Mikuláš, ktorý deťom priniesol
darčeky a deti mu za odmenu zarecitovali básničky, zatancovali,
zaspievali rôzne pesničky, ktoré si pre neho pripravili a spoločne
sa všetci pomodlili.
K klube CVČ sa nezaháľalo ani pred Vianocami. Na tvorivých
dielňach si deti skúšali svoje aranžérske zručnosti a tvorivú fan-

táziu pri tvorbe vianočných ozdôb a dekorácií. Pripravili ozdoby
nie len na Vianočné trhy, ale aj na výstavky, výzdobu klubu a darčeky pre svojich najbližších.
Deti rady kuchtia na krúžku Tvorivého varenia a tiež veľkej popularite sa tešia popoludnia s kuchtíkom, kde si deti skúšajú svoje kuchárske kreácie, nadobúdajú a zdokonaľujú nové zručnosti vo varení.
Priúčajú sa kuchárskemu remeslu, pripravujú rôzne slané, či sladké
dobroty, na ktorých si potom všetci pochutnajú. Zároveň oživujú aj
staré zvyky a tradície vo varení, pečení a stolovaní, hlavne počas
adventu, Vianoc, fašiangov a Veľkej noci – napr. pečenie a zdobenie
vianočných medovníkov, koláčikov, varenie vianočného punču, fašiangová šiška.
Deti sa vždy tešia na príležitostnú záujmovú činnosť, v rámci
ktorej bolo uskutočnených viacero podujatí ako Šarkaniáda,
hudobné popoludnia, deň adventných zvykov, posedenie pri jedličke spojené s rozdávaním darčekov, novoročná diskotéka, púšťanie lampiónov šťastia, či pečenie fašiangovej šišky. Kopec zábavy, skvelých masiek a sladkých odmien so sebou prináša aj
fašiangový karneval, ktorý má už za sebou niekoľko ročníkov.
Každý rok nás deti a mládež milo prekvapujú svojou kreativitou
a výberom masiek.
Nový rok je už v plnom prúde. Nedávno sa deti a mládež mohli
pochváliť svojimi výsledkami v rámci polročných vysvedčení.
Dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania mladých ľudí je aj zmysluplné vypĺňanie voľného času, napríklad aj v rámci záujmovej
činnosti, krúžkov, či klubových aktivít nášho centra voľného času.
V rámci činnosti Klubu CVČ plánujeme oživiť a pripomenúť fašiangové a veľkonočné tradície. Pripravuje sa tiež Valentíske srdiečko,
prednes poézie a prózy (mesiac marec) a obľúbená Andersenova
noc (mesiac apríl), spevácku súťaž a výchovný koncert.
CVČ Skalité
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Základná škola sv. Andreja
Svorada a Benedikta Skalité

Mikulášsky maxi balík pre žiakov
ZŠ Skalité – Kudlov

Podľa kalendára je nový rok 2016 už v plnom prúde. Január prešiel
veľmi rýchlo a už tu máme pôst spojený s prípravou na veľkonočné
sviatky. V škole však už máme za sebou prvý „polčas“ i jeho bilanciu vo
forme klasifikačnej porady aj rozdaných výpisov z polročnej klasifikácie.

Mikuláš nezabudol navštíviť aj našu školu. V piatok 4. 12. dopoludnia pozval deti na divadelné
predstavenie Zimná rozprávka v podaní banskobystrických hercov. Po skončení divadla žiakov
čakala nádielka sladkostí. Niektorí dostali balíček tradične do svojich vyčistených topánok.
Celý program zavŕšila detská disco.
Poďakovanie patrí za:
• dodanie mikulášskych balíčkov p.
Bazgerovej,
• prípravu programu triednym učiteľom
a vyučujúcim
• organizáciu
besiedky
PaedDr.
Koperovej, Mgr. Šimaliakovej, Mgr.
Kotyrovi a ostatným pedagógom
• hudobné vystúpenie p. K. Urbánkovej
a žiakom ZUŠ
• ozvučenie a disco p. Ľ. Tomicovi
• osvetlenie p. P. Pollákovi
• celkovú organizáciu p. Bazgerovej,
Mgr. Tomicovej a ostatným členom OZ
Detstvo Kudlov
Špeciálny darček nám na Mikuláša od
PZ SR doručil JUDr. Milan Krčmárik.
Darček obsahuje viacero upomienkových
predmetov s logom polície a využijeme ich
pri školský aktivitách, napr. pri realizácii
aktivít na dopravnom ihrisku na jar 2016.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že sa stretneme i o rok.

Rozbiehame sa teda do druhej polovice.
Každý má pred sebou svoje osobné méty.
O pár mesiacov sa ukáže, či boli reálne alebo
nakoľko sme sa snažili k nim aspoň priblížiť...
Keď sa ale obrátime späť, od septembra máme toho za sebou už celkom dosť.
Na to negatívne či problematické teraz
spomínať nebudeme. To treba uzatvoriť
a ísť ďalej. Vyberám preto tie najzaujímavejšie podnetné aktivity, do ktorých sa
žiaci spolu s učiteľmi zapojili. Majú nielen
poznávací, ale aj formačný charakter.
Takže robia z našich detí i z nás v konečnom dôsledku vzdelanejších a snáď i lepších ľudí.
Tu je stručný prehľad toho, čo sme stihli
za prvý polrok:
OKTÓBER
Po stopách patrónov našej školy sv. A.
Svorada a Benedikta – exkurzia pre žiakov 8.
a 9. ročníka na pútnické miesto Skalka pri
Trenčíne a do historického mesta Trenčín.
Výtvarná súťaž Plody jesene v Čadci,
kde získali žiačky 9. ročníka pod vedením
p. učiteľky G. Ivanovej pekné 3. miesto.
Exkurzia v Okrase Čadca – žiaci 8. A sa
dozvedeli podrobnosti o náročnej ručnej
výrobe vianočných ozdôb.
Literárna súťaž Moja domovina pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta
Štúra zakončená 28. 10. exkurziou Po stopách Ľ. Štúra, v rámci ktorej sme navštívili Slovenskú národnú knižnicu a Maticu
slovenskú v Martine, ako aj rodný dom Ľ.
Štúra v dedinke Uhrovec.

Každoročná októbrová súťaž O najkrajší
ruženec, v ktorej boli osobitne vyhodnotení žiaci prvého a druhého stupňa.
NOVEMBER
12. 11. – Deň zdravia – netradičné
vyučovanie spojené s praktickými činnosťami a spoločným programom, kde sme
sa zaoberali problematikou Pyramídy
zdravia a užitočnosťou rôznych druhov
potravín pre naše zdravie.
Začali sa triedne duchovné obnovy, na
ktorých sa zúčastňujú postupne žiaci všetkých tried so svojimi triednymi učiteľmi.
Stretnutia sú na farskom úrade, vedie ich
p. farár J. Možiešik a majú duchovno-formačný charakter.
30. 11. p. kaplán M. Klobučník požehnal adventné vence, ktorých sviece v každej triede pripomínali blížiace sa Vianoce.
DECEMBER
4. 12. prišiel k nám do školy Mikuláš
a priniesol nám darčeky... O celú organizáciu sa už tradične postarali naši deviataci. 5. 12. urobili ešte jednu veľmi peknú
aktivitu, keď v rámci mikulášskeho obdarúvania navštívili starších ľudí v obci
a okrem malých darčekov ich potešili
milým slovom či úsmevom.
14. decembra sme organizovali piaty
ročník aktivity Koláčikom prispej
núdznym, ktorá má veľmi pekný charitatívny rozmer. V rámci tohto projektu sme
navštívili s krátkym programom aj
Charitný dom sv. Gianny v Čadci, kde nás

veľmi milo prijali.
18. 12. sa konala tradičná Vianočná
besiedka pod vedením p. učiteľky
T. Krupíkovej a žiakov 9. ročníka. Opať
sme sa dobre zabavili a dokázali, že
v našej škole je mnoho talentovaných
a šikovných žiakov.
JANUÁR
Žiaci siedmeho ročníka zažili Svet práce
netradične. Chlapci na vyučovacej hodine
vyrábali z dreva vtáčie búdky a dievčatá p.
Čanecká zasvätila do výroby papierových
ozdôb. Žiakom sa aktivita veľmi páčila
a zároveň ukázali svoju zručnosť.
FEBRUÁR
9. 2. sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Krása
slova. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú
do obvodného kola v Čadci. Z druhej kategórie je to A. Majchráková a z tretej kategórie
N. Majchráková a K. Cerchlánová.
Teraz je na mieste poďakovať sa všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa akokoľvek zapájajú do života našej školy a podporujú tvorivé aktivity. No mnohé z nich by
nebolo možné realizovať bez podpory
a pomoci skvelých rodičov. Takže touto
cestou vyslovujem srdečnú vďaku aj im.
Všetkým nám prajem požehnané
pôstne obdobie, aby sme sa čo najlepšie
pripravili na sviatky našej spásy...
M. Jopčíková

V podvečerných hodinách sa uskutočnila Mikulášska besiedka. Do bohatého programu sa zapojili takmer všetky triedy.
Recitáciu, koledovanie, divadelné predstavenia vynikajúco dopĺňala hra na hudobných nástrojoch a spev.

Samozrejme nechýbal Mikuláš v sprievode anjela a čerta, ktorí po skončení programu pozdravili malé i väčšie deti. Všetci
prítomní mohli navštíviť stánky s detským
punčom, koláčikmi, šťastíčkom i handmade výrobkami s vianočnou tematikou.

Projekty, ktoré realizujeme
Detský čin roka – medzi nominované príbehy bol zaradený aj príbeh Nikoly
Mikócziovej z 9. A, ktorá sa pomáhala starať
o svoju babku. Nikolke sa nepodarilo zvíťaziť v kategórii Pomoc v rodine, ale aj tak sme
hrdí na jej príbeh a hlavne za nomináciu
medzi päť najlepších príbehov v kategórii.
Za projekt je zodpovedná Mgr. J. Budošová.
Aj v tomto roku sa zapájame do Recyklohier.
Zrealizovali sme jesenný zber malých elektrozariadení a jesennú úlohu pod názvom
Environmentálny kalendár – Stredoeurópsky
deň stromov. Za projekt sú zodpovedné Mgr.
M. Vojčiňáková a Mgr. E. Révayová.
Za ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
M. Vojčiňáková
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50 rokov MŠ Skalité – Kudlov

1965-2015

Slovo na úvod
Spomienka na výročie vzniku školy nie
je len nostalgickým obzretím sa do minulosti, je rovnako príležitosťou načerpať
z pestrej histórie školy nové impulzy do
budúcnosti, vzdať vďaku nadšeným a obetavým pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom školy a všetkým tým, ktorí
sa podieľali na vzniku a budovaní tejto
školy.
Päťdesiat rokov Materskej školy Skalité
– Kudlov – to je polstoročie činorodej
a zmysluplnej výchovno-vzdelávacej práce
pri príprave detí na život. Najväčším
bohatstvom našej školy sú naši ľudia,
ktorí rovnako ako za polstoročie, aj
v súčasnosti sa vyrovnajú s novými úlohami. Nech je práve v tomto slávnostnom
roku prejavom našej úcty vďaka všetkým
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, všetkým tým, ktorým už roky dovoľujú odpočívať, a aj tým, ktorí práve
v súčasnej dobe zastanú každý deň svoje
miesto pred katedrou, aby šírili múdrosť,
aby prežívali radostné, ale i ťažké chvíle
s našimi deťmi. Vďaka im za ich trpezlivosť, obetavosť, ľudskosť a lásku.

Vážení kolegovia, zamestnanci školy,
pevne verím, že lásku, ktorú nosíte vo svojich srdciach, budete aj naďalej rozdávať
každý deň. V tejto chvíli chcem poďakovať
aj všetkým našim spolupracujúcim inštitúciám a všetkým rodičom našich deti za
pomoc, dôveru a povzbudenie v práci.

Ďakujem pani starostke za prevzatie záštity nad slávnosťou, ďakujem všetkým cteným hosťom, ktorí sa zúčastnili našej slávnosti.
Nech sa i naďalej úspešne rozvíja naša
jubilantka!
Bolo to 15. 12. 1965 keď sa otvorilo
predškolské zariadenie v učiteľskom byte
ZŠ Prostredná. Malé nevyhovujúce priestory kapacitne nepostačovali a na jar
roku 1977 sa začalo s výstavbou novej
MŠ. Vedúci stavby bol pán Anton Benko.
17. 10. 1979 bola nová budova kolaudovaná a 17. 12. 1979 sa nová MŠ otvorila.
Krásna, účelová s peknou záhradou, ktorú
sme postupne sami tvorili. V auguste
1994 sme sa z racionálnych dôvodov
museli presťahovať do voľných priestorov
ZŠ Kudlov. Zvolené priestory na poschodí
nevyhovovali bezpečnostným a hygienickým požiadavkám a tak v roku 1997
v novembri sme sa za pomoci všetkých
rodičov MŠ presťahovali na prízemie ZŠ
do zadného krídla.
V súčasnosti navštevuje MŠ 61 detí.
V prevádzke sú 3 triedy s celodennou starostlivosťou. Hovoriť o aktivitách našej MŠ
by bolo zdĺhavé. Nedajú sa nespomenúť
nové netradičné formy a činnosti, v ktorých kladieme dôraz na aktivitu detí a tvorivý spôsob učenia. Je to zážitkové učenie
a prosociálne aktivity, tvorivá dramatika,
rôzne pracovné techniky, environmentálna výchova, využívanie digitálnych technológií, výučba anglického jazyka a veľa
športových kultúrnych a zábavných aktivít
pre deti.
Výstavka výtvarných prác, fotokútik, prezentácia a kronika školy hovoria o našej
práci. Teší nás, že činnosti, ktoré v MŠ
ponúkame sú pestré, podnetné, pre deti
lákavé a zaujímavé.
Niečo sme už prežili, niečo dokázali,
nevyhli sa chybám a omylom, ale máme
ešte veľa plánov do ďalších rokov. Veríme,
že nás čaká dlhá cesta.
Želáme našej škole veľa šťastia, úspechov.

Z histórie

 15. 12. 2015 si pripomíname 50. výročie
vzniku MŠ Skalité – Kudlov. 50 rokov
v živote človeka znamená mnoho a je sa
za čím obzrieť a o škole sa to dá povedať
dvojnásobne. Pozrime sa teda späť do
rokov minulých a zaspomínajme.
 15. 12. 1965 bola otvorená materská
škola v rodinnom byte ZŠ Prostredná. Nevyhovujúce podmienky nezodpovedali požiadavkám deti predškolského
veku.
 17. 12. 1979 otvorenie novej trojtriednej
MŠ s kapacitou 70 detí. S výstavbou sa
začalo na jar 1977 v akcii „Z“. Vedúcim
stavby bol Anton Benko. Rodičia a občania odpracovali stovky brigádnických
hodín.
 1994 – materská škola presťahovaná do
voľných priestorov ZŠ Skalité – Kudlov
z racionálnych dôvodov. Začínalo sa
v nevyhovujúcich, provizórnych podmienkach ZŠ na poschodí, bez záhrady
a záhradného vybavenia ako dvojtriedna
MŠ len doobeda. Neskôr deti pribúdalo.
 November 1997 – sťahovanie do krídla
na prízemí kde je umiestnená od 10. 11.
1997
 1. 7. 2002 pod správou Obecného úradu
 1. 1. 2005 subjekt ZŠ s MŠ Skalité –
Kudlov 781 kde má MŠ 3 triedy
 Október 2009 – začala rozsiahla rekonštrukcia budovy. Ukončená bola v septembri 2010
 2012 – rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ
 2013 – otvorenie dopravného ihriska
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Zo spomienok zástupkyne MŠ Skalité – Kudlov
MŠ zriadenú v roku 1965 som začala navštevovať hneď od jej vzniku v decembri ako
5 a polročné dievčatko. Pamätám si na staré zariadenie, ležadlá, stoličky a piecky na kúrenie
v každom kúte miestnosti. Pred očami vidím ako dnes drevené kocky, stavebnice, bábiky
a kočíky a hrbu deti, kamarátov. Tiež pani učiteľku s dlhými vlasmi.
Do tej istej MŠ som nastúpila v auguste 1979 pracovať ako čerstvá absolventka SPgŠ
v Turčianských Tepliciach. To už mala MŠ vybudovanú záhradu pre deti, aj zariadenie bolo
iné, WC zodpovedalo potrebám deti predškolského veku.
Kapacitne táto MŠ v rodinnom byte nepostačovala potrebám a preto sme sa už v decembri 1979 presťahovali do novovybudovanej typizovanej MŠ Prostredná s kapacitou 70 detí.
O dobudovanie a zariaďovanie MŠ sa starala vtedajšia pani riaditeľka Agnesa Husárová.
Nemala to ľahké. Škola bola postavená v akcii „Z“ pod vedením stavbyvedúceho pána Antona
Benka. Rodičia odpracovali stovky hodín pri výstavbe materskej školy a to ešte stále nebola
celkom dokončená a nemala vybudovanú ani záhradu. Tú sme potom s kolegyňami a rodičmi postupne vytvárali. Vyrovnali sme terén, vysadili stromy, kríky, kvety. Bola naozaj pekná.
Roku 1988 som bola menovaná do funkcie riaditeľky školy miesto pani Husárovej, ktorá
odišla na starobný dôchodok.
Potom prišiel rok 1994 a obdobie kedy sa za MŠ začalo platiť, deti v MŠ bolo menej a preto sme
sa museli z racionálnych dôvodov presťahovať do voľných priestorov ZŠ Kudlov. Triedy na poschodí nevyhovovali po bezpečnostnej stránke deťom predškolského veku a tak sme sa v novembri
1997 znova sťahovali do krídla na prízemí. Tam sme dodnes, tam tvoríme súčasnosť školy.

Želáme našej jubilantke do budúcich
rokov, aby na plnenie svojej nezastupiteľnej úlohy mala dostatok kvalifikovaných
učiteľov, dostatok zvedavých detí, ale aj
dostatok financií na prevádzku, inovácie
ale i na patričné ohodnotenie kvalitných
učiteľov.
Všetkým deťom, zamestnancom školy
želám pevné zdravie a potešenie z práce
s deťmi.

Bez pomoci Vás všetkých, Vašej podpory by sme sa nezaobišli. Vám všetkým
patrí moja vďaka.
Želáme si, aby sa deťom v našej materskej škole páčilo a rodičia boli so starostlivosťou spokojní.
Predškolský vek, to je obdobie z ktorého
vychádza rozvoj ľudskej osobnosti počas
celého života. Hľadáme nové cesty, spôso-

Akcie a aktivity
organizované školou
• projekt zameraný na:
• rozvoj prosociálneho cítenia
• zameraný na environmentálnu
výchovu
• zdravý životný štýl
• krúžok AJ 1x týždenne s lektorkou
z CVČ Skalité
• výlety do blízkeho okolia, do lesa, prírody
• prezentácia prác – výstavky, vystúpenia, otvorené hodiny
• práca s PC v každej triede, interaktívne tabule, využívanie digitálnych technológií – výučbové CD
• tvorivé dielne s rodičmi
• vystúpenia a besiedky pre rodičov
• fašiangový karneval
• divadelné predstavenia v priestoroch
MŠ
• kvíz pre predškolákov „maturita predškoláka“
• Deň jablka
• Deň svetielok
• veselá opekačka na MDD
• týždeň zdravia
• týždeň radosti
• športové akcie, olympiády, 1x do týždňa cvičenia v telocvični, ihrisko
s umelou trávou
• dopravné ihrisko
• beseda s poľovníkom – zverolekárom
– pomoc zvieratkám, so záhradkárom, včelárom, ukážka výroby korbáčikov
• týždeň najkrajších kníh – návšteva
v knižnici – školáci čítajú škôlkárom –
prehliadka recitátorov
• koncerty pre deti v spolupráci so ZUŠ,
výtvarný obor ZUŠ

by práce s deťmi, alternatívne prístupy
orientované na dieťa, na jeho aktivitu
a tvorivý spôsob učenia sa. Spolu s rodičmi a deťmi sa pokúšame vytvárať školu,
ktorá spĺňa naše očakávania.
MŠ Skalité – Kudlov
M. Jašurková
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MŠ Skalité – Ústredie
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Rajd Chlopski 2016

November sa pre nás začal radostným prekvapením. Naša škôlkarka Kristínka Časnochová
vyhrala 1. miesto v celoslovenskej súťaži „Viem čím budem a prečo“.

Kristínka si spoločne s pani riaditeľkou
MŠ Martou Koričárovou a svojou babičkou
Annou Časnochovou bola prevziať 6. 11.
2015 v Bratislave na veľtrhu Bibliotéky
a Pedagogiky v Inchebe cenu za 1. miesto
a zároveň nám „vyhrala“ poukaz na nákup
pomôcok v hodnote 200 €.
Príjemným prekvapením bola súťaž
„DOMESTOS“. Vyhrali sme produkty tejto
značky na jeden rok zadarmo. Chceme sa
Vám všetkým, ktorí ste si našli čas a podporili nás pokladničnými blokmi a „lajkovaním“ poďakovať!
Tak ako každý rok aj tento sme si nenechali ujsť vianočné trhy. Výťažok bude
použitý na kultúrne predstavenia pre naše
deti. Ďakujeme všetkým rodičom, pedagógom a nepedagogickým zamestnancom,
ktorí zhotovili prekrásne výrobky a zároveň
aj tým, ktorí pomáhali pri ich predaji.

Mesiac december priniesol ďalšie príjemné prekvapenie – úspechy žali naši
malí maliari: Lucka Hlušková – osobitná
cena, Filipko Gelačák – 1. miesto,
Tatianka Mikulová – 2. miesto a Sárka –
1. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Pramienok“. V piatok 4. 12. 2015 sa
zúčastnili spolu s rodičmi na slávnostnom
odovzdávaní cien v Trstennej.
V tento deň našu škôlku navštívil aj
Mikuláš, ktorého deti túžobne očakávali
a pripravovali si pre neho svoje vystúpenia, zložené z básní, piesní, tančekov
a scénok. Mikuláš s anjelikmi ich obdarovali balíčkami. Touto cestou ďakujeme
všetkým mamičkám, ktoré balíčky pripravili.
Za kolektív MŠ: Soňa Gelačáková

Hotel KOLONIAL
Denné menu už od 3,20 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

V dňoch 6. a 7. februára 2016 sa v poľskej Rajczy konal už XLVIII. celopoľský a XXVI. medzinárodný lyžiarsky pretek Rajd Chlopski
v behu na lyžiach pod názvom Rajcza–Zwardoň–
Skalité–Oščadnica, ktorý privítal účastníkov zo štyroch krajín:
Slovensko, Poľsko, Česká republika a Taliansko.
V sobotu 6. februára 2016 v rámci oficiálneho otvorenia programu pozdravila hostí aj starostka obce Skalité Andrea Šimurdová. V kultúrnom dome reprezentovala región Kysuce ĽH
z Vysokej nad Kysucou – „Muzička spod Grúňa“.
Žiaľ, kvôli nevhodným snehovým podmienkam sa v nedeľu
bežecká časť pretekov nekonala. Urputné boje však predvádzali športovci v chôdzi s paličkami – Nordic Walking. Deti na
3 km a dospelí 5 km okruh. Naši reprezentanti opäť nesklamali. Gratulujeme!
Tu sú výsledky:
www.rajcza.naszgok.pl/narciarski-rajd-chlopski-2016/oficjalne-wyniki-narciarskiego-rajdu-chlopskiego-2016
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Začiatok nového roka pre hokejbalistov
Skalitého v striebornom lesku!
Juniori: Novoročný hokejbalový turnaj
juniorov sa konal 5. januára 2016
v Mestskej športovej hale v Čadci na ulici
Športovcov.
Naša „juniorka“ začala svoju púť v skupine A, kde ich prvým súperom boli rovesníci z Čierneho. Zápas vnímaný ako derby
medzi dvoma susediacimi dedinami zvládli lepšie naši hráči a zvíťazili pomerne
hladko 9:2. Skupinu uzavreli výhrou nad
mužstvom z Nesluše 4:0. Semifinále bolo
opäť v podaní našich hráčov, ktorí sa do
finále dostali víťazstvom nad Rakovou
4:2. Po postupe do finále sme mohli
zaútočiť na tretí triumf v rade.
Tohto ročné finále bolo reprízou toho
minulého, keď sa vo finále stretli hokejbalisti Skalitého a Čadce akurát s iným
vyvrcholením. Skaliťania predviedli dominanciu, Čadčania efektivitu. Po tesnej prehre 4:5 v prospech hokejbalistov Čadce si
odviezli naši chlapci strieborné medaile.
Honorár najužitočnejšieho hráča turnaja
patril Tomášovi Firekovi zo Skalitého.
Seniori: O pohár Kysuckej hokejbalovej
únie – Memoriál Stanislava Jurgu 2016
bojovalo 10 mužstiev. Mužstvá boli rozhodené do dvoch 5–členných skupín. V skupine B boli súpermi našich hráčov hokejbalisti: Dubnice, Žiliny, Krásna nad
Kysucou a extraligisti Čadčianskej U19.
Hneď v prvom zápase si hokejbalisti
Skalitého získali sympatie fanúšikov
Mestskej športovej haly v Čadci po prekvapujúcom a vysokom víťazstve 5:1 nad

Dubnicou. Po 3–bodovom úlovku prišli
dve remízy: HBC Skalité – MicroTec Žilina
2:2 a HBC Skalité – Krásno Sparrows 4:4.
Skupinu sme uzavreli víťazstvom 6:1 nad
extraligovými mladíkmi z Čadce. Ako víťazi
skupiny B sme v štvrťfinále narazili na
mužstvo HBK Drucker Čadca. V zápase
plného bojovnosti sa napokon radovali
hráči Skalitého.
V semifinále už na nás čakal náš odveký rival Dream Team – Svrčinovec. Zápas

medzi hokejbalistami Skalitého a Svrčinovca patril k jedným z najlepších na turnaji. Hoci naši hráči dvakrát prehrávali
dokázali vyrovnať a vybojovať víťazstvo
a postup do finále. Vo finále čelil HBC
Podzávoz Čadca mladosti a dravosti
Skalitého. Mužstvo Čadce posilnené
o extraligových hráčov HBC Třinca, bolo
nad sily mladého a perspektívneho tímu
zo Skalitého. V zápase Skalité viedlo 1:0
no po siréne tretej tretiny svietil stav 3:5
pre hokejbalistov Podzávozu.
Ak by si niekto myslel, že bolo Skalité
prekvapením, nie je to celkom tak.
Talentovaní hráči sa po ihrisku pohybovali
ako sršne. Výborní vpredu aj vzadu prekonali nejednu obranu. Do svojich skúsenejších protihráčov sme šli bez rešpektu, na
čo doplatil nejeden favorit.
Individuálne ceny si z turnaja odniesli aj
hráči Skalitého: Jakub Grochal – najlepší
brankár a David Reľovský ako najlepší
obranca hokejbalového turnaja.
Poďakovanie patrí Antonovi Duníkovi,
ktorý turnaj pre mužstvo Skalité finančne
zastrešil.
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