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PRIPRAVUJEME PRE VÁS
Vianočné trhy a rozsvietenie
vianočného stromčeka

*
Stolový kalendár Skalité
na rok 2017
K dispozícii bude na Vianočných trhoch

3. decembra 2016

Najlepší med na
Slovensku robí Skalitčan

Vernisáž výstavy
p. Ľudky Hudecovej

V dňoch 18. až 21. 8. 2016
sa v Nitre uskutočnila 43.
poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2016.
V rámci výstavy sa konal už
11. ročník súťaže o najlepší
slovenský med, na ktorej
Vladislav Vrana získal 1. miesto v kategórii
medovicový med.

Pri príležitosti krásneho životného jubilea dňa 23. 9. 2016 pripravilo
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci vernisáž výstavy „Svetlo“ našej rodáčke
p. Ľudmile Hudecovej.
Pani Ľudka pôsobí medzi neprofesionálnymi výtvarníkmi, ktorí sú združení v Štúdiu
pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja. Pod vedením akademického maliara Pavla Mušku získala nové
podnety a jej práce boli ocenené na mnohých súťažných prehliadkach.

Trojak

Okienko do minulosti obce (xii)

Trojak (v nárečí nazývaný Trojok) je jeden z venca hraničných vrchov, uprostred ktorých leží už niekoľko storočí obec
Skalité. Nie je z nich najvyšší, neviažu sa k nemu povesti, nie
je opradený legendami, tajomstvami či strašidelnými príbehmi. A predsa je pre nás neobyčajne významný. Nielen geografickou výnimočnosťou, ale aj tým, že je spojený s osídlením
tohto kraja, lebo jeho názov, tak ako aj ostatným vrchom
v okolí, mu dali naši dávni predkovia, keď sem prišli aby sa tu
usadili a založili dedinu. Tí si všimli, že na ňom sa pohorie
vetví do troch strán a tak mu prisúdili príznačný názov –
Trojak. Ten sa zachoval v nárečí doteraz a tu budeme rešpektovať nárečovú formu jeho názvu. Škoda, že kompetentní
nebrali do úvahy tento zriedkavý, starý historický a navyše
obsahovo opodstatnený názov, ale nazvali ho tuctovým

názvom Kykuľa, ktorých je v blízkom pohraničí a na
Kysuciach neúrekom.
Trojak však nie je pre nás významný iba svojou geografickou polohou a tvarom, ale aj tým, že je spätý so vznikom obce.
Na jeho vrchole bol niekoľko storočí trojjediný bod hraníc
troch krajín. Slovenska, Sliezska a Haliče, ktoré však boli
súčasťou väčších štátnych útvarov. Sliezsko patrilo do Českého kráľovstva, Halič bola rozdelená medzi Ukrajinu a Poľsko
a Slovensko patrilo do Uhorského kráľovstva. Slovensko ako
jediné z nich je teraz samostatným štátom.
História nám tak nevdojak nadelila tento vrch s dvomi atribútmi, geografickým a historickým, do nášho chotára a predurčila ho obci ako akúsi pečiatku jej historickej existencie
a príslušnosti k Slovensku.
POKRAČOVANIE NA STR. 12

ROZHOVOR
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ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čo nové sa v našej obci chystá – opýtali
sme sa starostky

Vyberáme z rokovania Obecného zastupiteľstva
Skalité 25. 8. 2016

Na poslednom zasadnutí OZ ste hovorili o stavbe športovej
haly v centre obce. Vieme, že ste spolu s poslancami v minulých
dňoch jednu takúto halu aj navštívili. Ako bude stavba financovaná?
Športovú halu žiaľ nie je možné postaviť z eurofondov – nakoľko v najbližšom období sa neplánuje žiadna výzva na podanie
takýchto projektov. Hľadali sme preto iné možnosti. Uvažujeme
o hale s montovanou konštrukciou, ktorá spĺňa všetky štandardy.
Výstavbu plánujeme financovať z úveru. Nebojím sa toho, pretože hospodárenie našej obce je zodpovedné a zdravé, súčasné
úverové zaťaženie je len 16% z možných 60%.
Projekt telocvične, ktorý sme v minulosti podali v spolupráci
s obcou Rajcza, je dnes už definitívne „pasé“, lebo počas doby,
keď sme čakali na schválenie, obec Rajcza si zobrala úver
a svoju telocvičňu dostavala z úveru. Preto tento projekt nevyšiel.

OZ schvaľuje:

A čo dom dôchodcov v Skalitom?
Na našich starých a chorých ľudí sme nezabudli. Čakáme, či
bude vyhlásená výzva z EÚ na podávanie projektov na výstavbu
takýchto sociálnych zariadení. Ak nie, je tu aj druhá možnosť,
ktorú v súčasnosti využili v Zborove nad Bystricou, kde výstavbu
zariadenia pre seniorov realizujú zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania. Obec získala výhodný úver vo výške 80% celkových
nákladov stavby. Zvyšných 20% financujú z obecných zdrojov. Pri
počte 40 klientov a zachovaní súčasného systému financovania
by zariadenie malo byť „životaschopné“.
Cestovný ruch v Skalitom bol v minulosti spájaný hlavne so
zimou a lyžiarskym strediskom. Niekoľko sezón sa však už nelyžuje, ale čo turizmus a cestovný ruch ako taký?
„Z Trojaka goralským chodníkom“ je názov projektu, ktorý sme
podali spolu s obcou Rajcza teraz v septembri, v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce INTERREG PL – SR. V snahe oživiť u nás
cestovný ruch a podporiť tak miestnych podnikateľov plánujeme
výstavbu rozhľadne, s celkovou výškou viac ako 20 m. K tomu
patria ďalšie prvky turistickej infraštruktúry – altán, lavičky, infor-

VIZUALIZÁCIA NOVEJ ROZHĽADNE

mačné tabule. Zároveň bude prepojený slovenský a poľský turistický chodník. Rozhľadňa bude stáť na Kykuli, ktorá sa kedysi,
ako už vieme, volala Trojak. Vidieť odtiaľ Vysoké Tatry, vedie
tadiaľ Kysucká lyžiarska magistrála a spomínané turistické trasy.
Stále úzko spolupracujeme v rámci Mikroregiónu Kysucký
triangel. Dôkazom je spoločný projekt obcí Čierne, Skalité
a gmina Istebná (PL): „Stavba cezhraničného komunikačného
spojenia Jaworzinka – Čierne – Skalité – etapa II“, ktorý sme
podali v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG PL
– SR v prvom polroku 2016. Charakter tejto cesty je miestny
a turistický, nie je to tranzitná cesta na prepravu. Dohodli sme sa,
že bude ohraničená aj rýchlosť a tonáž (3,5 t). Je to veľmi dôležitý úsek z hľadiska rozvoja turizmu a cestovného ruchu, z ktorého
bude veľký prínos pre všetkých. V súčasnosti je už urobená časť
cesty z poľskej strany ku štátnej hranici a na slovenskej strane sa
podarilo v rámci stavby diaľnice D3 vybudovať cestu v štrkovej
podobe takmer ku hranici.
Priamo z okien budovy Obecného úradu pozeráte na budovu
bývalej pekárne, ktorá je na prvý pohľad v zlom stave. Čo s tým?
V roku 2014 nám študenti Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline urobili bezplatne štúdiu možnej prestavby tejto budovy na Polyfunkčný objekt. S touto štúdiou získali 1. miesto v celoslovenskom kole v súťaži stredoškolskej odbornej činnosti –
odbor stavebníctvo – geodézia kartografia. Budova by mala po
prestavbe slúžiť ako informačné a turistické centrum, múzeum,
skalitská izba, čitáreň, knižnica, miesto na stretnutia spolkov
a pod. V rámci výzvy cezhraničnej spolupráce INTERREG SR – ČR
by sme túto štúdiu chceli využiť. Preto v súčasnosti hľadáme partnera na českej strane.

• 3. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2016, vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité.
• Predĺženie nájomných zmlúv na byty: p. Gabriela Slichová,
Jana Urbánková, Eva Časnochová, Lenka Časnochová, Mgr.
Renáta Čanecká, Marta Rebrošová, Zuzana Čerchlová, Janka
Krčmáriková, Michaela Koričárová, Iveta Lamperová.
• Uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku CKN č. 5654/1
v k. ú. Skalité, o výmere 52 m2, vo výške 5,- €/m2/rok, medzi
Obcou Skalité ako nájomcom a prenajímateľom firmou HOSPOL s.r.o. Skalité, IČO: 00616591, na dobu neurčitú, za účelom garážovania dopravného prostriedku DHZ Skalité, a to
TATRA 148 s účinnosťou od 1. 9. 2016.
• Uzavretie Dodatkov ku koncesným zmluvám na služby dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre Obec Skalité, Obec
Skalité–Prevadzkáreň, ZŠ s MŠ Skalité Kudlov, MŠ Skalité –
Ústredie so spoločnosťou BCF, a.s. Banská Bystrica od 1. 1.
2017 do 31. 12. 2018.
• Uzavretie Koncesnej zmluvy na služby dodávky elektrickej
energie pre Centrum voľného času Skalité so spoločnosťou
BCF, a.s. Banská Bystrica od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.
• Poskytnutie nenávratnej jednorazovej sociálnej finančnej výpomoci na základe žiadosti v zmysle VZN č. 8/2008, v platnom
znení, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní
jednorazovej dávky sociálnej pomoci obce Skalité žiadateľkám: p. U. Legerská, vo výške 300,- € na nákup paliva a p. J.
Krištofová, vo výške 400,- € na nákup paliva.
• Podanie a spolufinancovanie projektu na stavbu rozhľadne
a turistickej infraštruktúry v obci Skalité v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko – ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia, s názvom „Z Trojaka goralským chodníkom“.
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Prebiehajú práce na zatepľovaní cirkevnej školy – budova
5. – 9. ročníka, ktoré financuje obec zo svojho rozpočtu. A čo
budova materskej školy v Ústredí?
V auguste sme začali so stavbou „Zateplenie obvodového plášťa objektu budovy 5. – 9. roč. ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
č. s. 729“. Hlavným dôvodom zateplenia bolo zníženie spotreby
energie na vykurovanie, predĺženie životnosti a zlepšenie architektonického vzhľadu budovy. Práce budú ukončené do konca
desiateho mesiaca.
Ešte v marci tohto roku sme na Ministerstve životného prostredia SR podali projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy
Materská škola č. s. 632“. Celkový rozpočet je 306 tis. €, z toho
95% bude financovať EÚ a 5% obec. Pôjde o zateplenie, nové
kúrenie, osvetlenie v celej budove, vrátane knižnice. V súčasnosti čakáme na schválenie. Práce by mali byť realizované v roku
2017.

• Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy CVČ Skalité: p. Miladu
Kurtovú, p. Martina Gonščáka.
• V súlade so zákonom 377/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 253 /1994 Z. z o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primárov miest, od 1. 8. 2016
mesačný plat starostky obce Skalité ostáva nezmenený.
• Uznesenie č. 41/2016 zo dňa 30. 5. 2016 sa ruší v celom rozsahu, nakoľko V. Šmatlavová už nemá záujem o prenájom priestorov.
OZ berie na vedomie:
• Informatívnu správu o Rozpočtovom opatrení starostky obce
č. 3/2016
• Správu o čerpaní rozpočtu obce Skalité ku dňu 30. 6. 2016,
vrátane ROPO zriadených obcou Skalité.
• Monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu k 30. 6.
2016.
• Správu o kontrolnej činnosti HKO za l. polrok 2016.
OZ súhlasí:
• S vydaním kladného stanoviska p. M. Cechovi k majetko-právnemu vysporiadaniu pozemku parc. č. CKN 6806 o výmere
1098 m2 na základe Geometrického plánu č. 61/2016 vypracovaného Ing. Annou Tomašcovou. Súhlasné stanovisko sa
týka len vysporiadania uvedeného pozemku.
Uznesenia OZ a zápisnice z rokovaní nájdete na
www.skalite.sk. Ďalšie zasadnutie OZ Skalité sa uskutoční 22.
novembra 2016.
Rokovania OZ sú verejné.
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Realizovali sme...
V letných mesiacoch sme pokračovali s rozsiahlou výstavbou,
opravou a modernizáciou miestnych komunikácií. Dokončila sa
nová cesta v IBV Cupeľ II. Komplexne sa opravili a novým
povrchom zrealizovali: MK Bory, MK na Poľunku, MK u Vempľov,
MK u Koričárov, MK pod Húšč, MK u Gerčáka, MK na Prílohu.
V súčasnosti sa pokračuje s prácami na ďalších úsekoch ciest,
ktoré chce obec ešte v tomto roku dokončiť.
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Ako (ne)triedime odpad
Tri nové detské ihriská

Chceme sa poďakovať občanom, ktorí sa aktívne zapájajú do triedenia odpadu. Ešte sa máme ale v čom zlepšovať –
viď obsah kontajnerov. Ako sme triedili odpad v dňoch 11. až 13. 7. 21016: V obci sa vyzbieralo 3985 vriec triedeného
odpadu. Z toho: plasty 2656 ks, sklo 660 ks, tetrapaky (VKM) 324 ks, obaly z kovu 223 ks.
Po prvotnej kontrole sme identifikovali 122 znečistených vriec, ktoré skončili v komunálnom odpade. Zhodnocovateľ
triedeného odpadu vyčíslil 30% znečistenie vyzbieraných zložiek...

Nové a zrekonštruované cesty
Ihrisko pri zdravotnom
stredisku
Také isté detské ihrisko, ako je pri
zdravotnom stredisku, sme postavili aj pri bytovkách v Cupli a na
Kudlove.

MK Cupeľ II

ZBER ODPADU - DÔLEŽITÉ TERMÍNY

MK Bory

JESENNÝ ZVOZ NADROZMERNÉHO ODPADU,
ELEKTRO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
24. 10. 2016 (pondelok)
MK na Poľunku

MK u Vempľov

MK u Koričárov

NADROZMERNÝ ODPAD je nepotrebný nábytok, postele, kreslá, gauče a pod., ktorý z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné
uložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad.
Nadrozmerným nie je odpad vzniknutý pri stavebných úpravách bytov (stavebná suť, panely, tehly, dlažba)!
ELEKTRO ODPAD sú všetky elektrozariadenia, ktoré sú pre spotrebiteľov nepotrebné a rozhodnú sa ich zbaviť – chladničky,
mrazničky, sporáky, TV prijímače, práčky, výpočtová technika a pod.
BATÉRIE A AKUMULÁTORY
LINEÁRNE A KOMPAKTNÉ ŽIARIVKY
Vytriedené zložky z komunálneho odpadu vykladajte v predvečer vývozu alebo v pondelok ráno do 7.00 hod. ku
stojiskám kontajnerov, alebo ku klasickým zberným nádobám na zmesový komunálny odpad.

MK pod Húšč

MK u Gerčáka

MK na Prílohu

Asfaltový koberec bol položený aj na odstavné plochy, nádvoria a parkoviská

Obec Skalité – Prevádzkáreň oznamuje občanom obce Skalité,
že plánovaný vývoz vytriedených zložiek odpadu sa uskutoční:

PLASTY – TETRAPAKY – OBALY Z KOVU – SKLO
5. 12. 2016 a 6. 12. 2016

Areál MŠ Skalité – Ústredie

Odstavná plocha Cupeľ

Parkovisko pri hokejbalovom ihrisku
za zdravotným strediskom

Žiadame občanov, aby označené vrecia štítkom s číslom domu umiestnili
k zbernej trase v prvý deň zberu do 7:00 hod.
UPOZORNENIE! Znečistené vytriedené zložky budú považované za TKO!
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Slovenský červený kríž
Základná organizácia informuje:
• Na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité pod záštitou
CVČ Skalité pracuje pod vedením Mgr. Jany Krčmárikovej
a Mgr. Gabriely Ivanovej už piaty rok krúžok „Mladý záchranár“. V tomto školskom roku mal okolo 40 členov a deťom
poskytuje zručnosti a vedomosti o poskytovaní prvej pomoci.
• 5. mája 2016 sa zúčastnili okresnej súťaže „Mladý záchranár“ a umiestnili sa na 3. mieste.
• 8. júna 2016 obsadili na okresnej súťaži mladých zdravotníkov 2. a 4. miesto. Družstvo najmenších záchranárov sa na

súťaži zúčastnilo po prvý krát a obsadili 6. miesto. Bol to
úspech našich mladých zdravotníkov a touto cestou ďakujeme im a samozrejme Mgr. Janke Krčmárikovej a Mgr. Gabike
Ivanovej.
• 19. augusta 2016 sa uskutočnil odber krvi.
• O tom, že naši darcovia krvi sú ľudia s čistým a dobrým
srdcom, svedčí aj to, že od 1. 1. 2016 do 3. 8. 2016 darovalo svoju krv 98 darcov. Chceme vyzdvihnúť ich humánne cítenie, ktoré prejavujú pri každom darovaní najvzácnejšej životnej tekutiny.

Upozornenie pre darcov krvi: najbližší odber krvi pre obec Skalité bude 2. decembra 2016.

M AT R I K A
Narodené deti
od 14. 6. 2016
do 19. 8. 2016
JÚN 2016
Amália Baroniaková
Zuzana Truchlíková
JÚL 2016
Nikola Chrastinová
AUGUST 2016
Dorota Šušková
Karolína Drahoňová
Miroslav Klušák

PREHĽAD O POHYBE OBYVATEĽOV
OD 8. 5. 2016 DO 23. 9. 2016

Úmrtie občanov v obci
Skalité od 10. 5. 2016
do 23. 9. 2016
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Dobrovoľný hasičský zbor
oslavoval 90 rokov

Dňa 17. júla 2016 sa na našom
námestí uskutočnila oslava 90. výročia
založenia DHZ Skalité. Po slávnostnej
sv. omši sa všetkým prítomných prihovorila starostka obce Skalité p. Andrea
Šimurdová, poslanec NR SR a predseda
ŽSK p. Juraj Blanár a prezident DPO SR
p. Ladislav Pethő, ktorí ocenili záslužnú
prácu dobrovoľných hasičov.
Pamätnú plaketu Obce Skalité za
dlhoročnú prácu v DHZ si z rúk starostky obce prevzali Anton Laš, Jozefa
Gonščáková a Anton Laš ml.

MÁJ 2016
Ján Štetiar,40r.
Od 1. 6. 2016 do 19. 9. 2016 sa do obce Skalité
prihlásilo k trvalému pobytu: 6 obyvateľov
Od 16. 5. 2016 do 12. 9. 2016 sa z obce Skalité
odhlásilo z trvalého pobytu: 14 obyvateľov

JÚN 2016
Peter Klušák, 22r.
JÚL 2016
Štefan Krištof, 38r.

Počet obyvateľov k 23. 9. 2016: 5219
AUGUST 2016
Ján Kubáni, 63r.

Anton Laš
Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 28. 5. 2016 do 24. 9. 2016

Uzavreté manželstvo mimo obec Skalité
od 8. 5. 2016 do 3. 9. 2016

MÁJ 2016
Martin Majchrák a Nikola Mikulová

MAREC 2016
Oliver Charles Gibs a Veronika Gonščáková

JÚN 2016
Marián Kubuš a Marta Zvardoňová
Pavol Jurga a Gabriela Priečková

MÁJ 2016
Jozef Goralka a Mgr. Lenka Stráňavová

JÚL 2016
Andrej Tarabáš a Dominika Padyšáková
AUGUST 2016
Jozef Vojčiňák a Mgr. Jana Kubičková
Jozef Tatarka a Martina Mikulová
SEPTEMBER 2016
Juraj Mosor a Mgr. Martina Kusá
Peter Kubuš a Andrea Hrehorová
Tomáš Straka a Monika Chromiaková
Patrik Ondrej a Zuzana Kadelová
Dominik Laš a Kristína Kullová
Anton Martiniak a Katarína Šmatlavová
Tomáš Čenták a Jana Zuščáková
Juraj Kašík a Bc. Jozefa Koričárová

JÚN 2016
Radovan Kupka a Veronika Rafajová
Roman Staňo a Miriama Čanecká
JÚL 2016
Matej Sohár a Jana Potočárová
AUGUST 2016
Ing. Peter Bystriansky a Ing. Zuzana Serafínová
SEPTEMBER 2016
Michal Serafín a Zuzana Halgašová
Daniel Baroniak a Zuzana Halašová

SEPTEMBER 2016
Anna Chrastinová, 86r.,
Anna Gonščáková, 80r.,
Úmrtie občanov
mimo obec Skalité
od 10. 5. 2016
do 15. 8. 2016
MÁJ 2016
Mária Koričárová, 84r.
JÚN 2016
Emília Martiňáková, 85r.,
Jozef Serafín, 70r.,
Milan Kocúr, 71r.,
Michal Špilák, 90r.,
Mária Zoňová, 78r.,

Jozefa Gonščáková

JÚL 2016
Pavol Čanecký, 94r.
AUGUST 2016
Anna Mikulová, 77r.,
Ján Fonš, 61r.,
M. Časnochová

Anton Laš ml.

KULTÚRA

Skalitská vareška 2016
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Capkovci
oslavovali
25. výročie
16. júla 2016 v kultúrnom
dome v Skalitom oslávila
Ľudová hudba Capkovci už
25. narodeniny. Vo svojom
vystúpení im zablahoželala
aj známa hudobná skupina
Drišľak.

Kandráčovci v Skalitom
Dňa 7. 8. 2016 sa amfiteáter v Skalitom zaplnil do posledného miesta a všetci veľkým
potleskom privítali kapelu Kandráčovci.

Dňa 23. 7. 2016 sa v areáli TJ Slovan Skalité uskutočnil
9. ročník súťaže vo varení gulášu – Skalitská vareška
2016. Súťažné družstvá, ktorých bolo 16, varili podľa
vlastných receptúr. Kuchárske umenie každého družstva
na záver zhodnotila porota, ktorá kládla dôraz na chuť,
vôňu aj vzhľad gulášu.
Okrem dobrého jedla sa na futbalovom ihrisku večer
zapálila aj vatra zvrchovanosti a pri dobrej hudbe sa tancovalo do rána.

PORADIE MUŽSTIEV
1. miesto: Pastiersky guláš
2. miesto: Guláš ŠMAKRDO
3. miesto: Farský guláš
4. miesto: Guláš od deduška a babičky
5. miesto: Záhradkársky guláš
V bohatom kultúrnom programe odzneli
všetky hity ako Na kostolnej veži, Dva duby
ale aj Včielka.
Ich živá hudba, temperamentný spev
a humorné slovo vytvorili nezabudnuteľnú
atmosféru, ktorá vyčarila na tvárach publika úsmev, nadšenie, dobrú náladu a priazeň všetkých.

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Oslavy 72. výročia SNP na Makove a gratulácia k jubileám
Dňa 25. 8. 2016 sa členovia ZO – SZPB, ČK a Jednoty dôchodcov zúčastnili osláv 72. výročia SNP na Makove. Za účasť všetkým ďakujeme.
ZO – SVPB Skalité gratuluje svojim členom k ich jubileám: Čanecký Pavol, Ivanek Pavol, Jargaš Michal, Serafínová Božena,
Zvardoňová Mária, Zoňová Viera, Tatarka Jozef. K oslave patrí prípitok, k prípitku usmiata tvár. Možno sa v oku slza zaleskne, no
v srdci ľudí radosť a vďaka, za prekrásnych rokov pár, čo život Vám daroval.
Predseda ZO – SZPB
Milan Zoň

KULTÚRA
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LUCIE BÍLÁ V SKALITOM
Na fotografiách si pripomeňme fantastický koncert úžasnej speváčky
Lucie Bílej dňa 8. septembra 2016 v našom amfiteátri.
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Pani starostka medzi seniormi
Dňa 12. 9. 2016 nás na našej členskej schôdzi navštívila
starostka obce Skalité pani Andrea Šimurdová.
Po krátkom úvode ju privítala p. Mária Papíková a predstavila
jej úspešných športovcov. Tento rok bol znova najúspešnejší
p. Milan Gerát, ktorý získal celkovo 5 zlatých, 2 strieborné a
1 bronzovú medailu. Ocenia získal na seniorských majstrovstvách okresu Čadca, na Stredoslovenských majstrovstvách
v Martine, na Celoslovenských športových hrách v Šamoríne
a Turistickom zraze 2016.
Za ženy nás reprezentovala pani Pavla Ramšáková, ktorá na
okresných športových hrách obhájila „Zlatý certifikát športovca“.
Pani starostka obidvom športovcom poďakovala a odovzdala
Ďakovný lista obce Skalité a vecné darčeky. Popriala im, ale aj
nám všetkým, veľa úspechov, elánu a zdravia v činnosti a našich
aktivitách. Ďakujeme.
Papíková Mária

XII. ročník Mariánskej piesne
Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. 9. 2016 sa konal v našom kostole XII. ročník Mariánskej piesne. Svätú omšu o 10:00 doprevádzala Ľudová hudba Capkovci a ich
hostia Goralská ľudová hudba Beskyd zo Žyvca. Po omši sa predstavili spevácky zbor pri
kostole Sv. Jána Krstiteľa a spevácka skupina Seniorka pri Klube dôchodcov Skalité.
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Okienko do minulosti obce (xii)

Trojak

G

eografická poloha a vzhľad Trojáka sú očividné a
neprehliadnuteľné. Jeho historická významnosť a dôležitosť t. j., že sa tu stretávali hranice troch krajín, je dokumentovaná najstaršími
mapami kysuckého pohraničia. Už na mapách zo
16. storočia je tento styk hraníc naznačený. Na mapách zo
17. storočia je už zakreslený presnejšie a objavujú sa aj
názvy hraničných i vnútrozemských vrchov s názvami aké
poznáme aj dnes.
Historickou zaujímavosťou je, že aj keď sa hranice posúvali rôznym spôsobom a z rôznych dôvodov, trojjediný bod
hraníc Slovenska Sliezska a Haliče sa posúval iba nevýznamne. Dnes je tento bod na Trojaku súčasťou priebežnej
hranice medzi Slovenskom a Poľskom, ktorá meria viac ako
440 km. Hranica s dnešným Poľskom (predtým s Haličou)
existovala už v stredoveku, ale od roku 1920 bola niekoľkokrát upravovaná z rôznych dôvodov. K najväčším zmenám hranice s Poľskom došlo v roku 1938 v dôsledku
Mníchovskej dohody, ktorá sa dotýkala aj Skalitého, ale
zmena trvala len do napadnutia Poľska Nemeckom v roku
1939.
Posledným dôkazom výnimočnosti Trojaka ako spoločného bodu troch krajín je takmer zabudnutý hraničný kameň
obrastený machom, ktorý sa po dlhšom hľadaní našiel. Je
na ňom vytesaný letopočet 1914.
V minulosti dostávali mestečká, obce od panovníka alebo
od zemepánov predovšetkým územie na ktorom sa nachádzali. Ľudia na ňom žili, hospodárili a vykonávali aj rôzne
činnosti podľa udelených výsad a privilégií. Označovali sa

DOKONČENIE Z PRVEJ STRANY

Trojak a obec v 60. rokoch 20. storočia

Hraničný kameň na Trojaku z r. 1914

Hraničný kameň medzi chotárom Skalitého a Čierneho
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hranice územia štátov, krajín, chotára obce i pozemky jednotlivých vlastníkov. Hranice územia sa označovali rôznym
spôsobom. Stanovenie hraníc však nebolo vždy jednoduché. Aj určenie hraníc na Kysuciach bolo dramatické. Napr.
určenie hranice so Sliezkom trvalo takmer dvesto rokov.
Posledné slovo mala amozrejme vrchnosť, ale pred jej rozhodnutím mali rozhodujúcu úlohu svedectvá tam žijúcich
obyvateľov i osôb zo širšieho okolia. Obvykle, ale nie vždy
to boli svedecké výpovede najstarších svedkov, ako nám to
dokazujú archívne záznamy. Z nich vidíme, že už aj vtedy sa
svedkovia vyberali účelovo.
Hranice štátov či krajín tvorili zväčša vrcholy pohorí
a rieky. Hranice chotárov zväčša obcí tvorili potoky, rieky,
cesty, rázcestia. Hraničnými znakmi bývali mohutné stromy,
umelo vytvorené kopčeky z kameňov a zeminy alebo veľké
kamene. Mali byť trvácne, lebo mali veľký význam, ale tiež
preto, že museli odolávať pokušeniu chamtivých susedov.
Do týchto stromov a kameňov boli pri vytyčovaní hraníc
vyryté rôzne znaky, ktoré označovali vlastníka alebo ukazovali smer hraničnej čiary. Na označenie hraníc medzi štátmi sa vžilo používanie kameňa v tvare hranola hlboko
zapusteného do zeme s mierne zaoblenou hornou plochou.
Na tejto ploche sa vyznačoval priebeh hranice a na bokoch
hranola boli vytesané začiatočné písmená názvov sudediacich štátov.
Na označovanie chotárných hraníc v Skalitom sa tiež
používali kamene. Príkladom je chotárny kameň na hranici
s Čiernym, na ktorých sú začiatočné písmená susediacich
obcí, t. j. S a S. Ide o jeden z posledných zachovalých kameňov. Ostatné boli poškodené, príp. zlikvidované. Naposledy
sa tak stalo pri vystavbe kanalizacie, kedy bol takýto kameň
vybagrovaný. Jeho ďalší osud nie je znamý. Buď bol vhodený do rieky alebo bol zasypaný pri úprave brehu rieky.
Išlo evidentne o necitlivý prístup k artefaktom minulosti
a neúcte k historii obce.
Aj Skalité, najsevernejšia obec na Kysuciach, bola oddávna súčasťou kysuckého pohraničia, hraníc medzi
Uhorskom, Sliezskom a Haličou či Poľskom. Niekedy v 16.
storočí starí Kysučania vyznačili kameňmi prirodzenú hranicu Uhorska, teda aj Slovenska, ktorá viedla po najvyšších
vrcholoch Beskýd.
Dnes je hranica Slovenska, našej vlasti, označená bieločervenými hraničnými kameňmi. Na vrchu týchto kameňov
je čiernou farbou naznačený smer hraničnej čiary.
Trojak a Skalité sú dva pojmy od seba neodlúčiteľné už
niekoľko storočí. Túto geograficko – historickú spätosť
preto využijeme na to, aby sme z nej urobili znak. Znak,
ktorý nám bude svojou podstatou pripomínať našu minulosť a svojim obrazom v skratke našu súčasnú modernosť.
Znak vytvorený z tejto spätosti bude logo obce. Význam
tohto slova pochádzajúceho zo starej gréčtiny znamená o. i.
reč, myšlienka, pojem, rozum, zmysel, myšlienkový obsah,
teda všetko čo ním chceme svetu o sebe povedať.
Na jeho vytvorenie si v našej predstave postavíme imaginárny hraničný kameň. Postavíme ho ako znak nemennosti
hranice od stredoveku, na počesť našich predkov, ktorí nám
podobnými kameňmi ohraničili našu obec, našu domovinu,
v ktorej po stáročia žili, hospodárili ochraňovali a udržiavali ju a odovzdávali svojim potomkom do dnešných dni.

S úctou k historickým faktom si na takomto imaginárnom
hraničnom kameni vytvoríme symbol jeho výnimočnosti
v obci i na hranici a v histórii, ktorou je jeho trojjedinosť
a odvodíme z neho logo obce Skalité.

Hraničný kameň na Trojaku
v súčasnosti

Imaginárny hraničný kameň
na Trojaku

Uložme si preto tento znak, do troch strán sa rozbiehajúcej hranice, akoby trojcípej hviezdy, navždy do svojej pamäte a preberme si ho aj do svojho života, do svojej činnosti,
ktorú vykonávame v prospech našej obce a obecnej pospolitosti. Nech nám táto zvláštna hviezda svieti a vedie nás po
správnej ceste života obce v budúcnosti. Nech je odznakom
našej príslušnosti k tejto zemi a naším znamením, s ktorým
budeme vykonávať všetky činnosti na prospech našej obce
budeme.

Logo obce s názvom

Logo obce bez názvu

Na spracovanie článku boli využité podklady texty k monografii Skalité obec pod Trojakom. V nej sú uvedené aj citácie
zdrojov, poznatky z vlastného bádania a z bádania v archívoch,
ako aj údaje a informácie z verejne dostupných internetových
stránok.
Text neprešiel jazykovou úpravou.
Pavol Laš, Ing., CSc.,
člen Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti,
člen Slovenskej asociácie novinárov
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Výstava ovocia, zeleniny a liečivých
rastlín v Skalitom

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Skalitom usporiadala dňa
25. 9. 2016 obecnú výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín v starej budove
Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom.
Podujatie sa začalo v kostole sv. Jána Krstiteľa svätou omšou - poďakovaním za
úrodu. O výzdobu kostola a obetné dary sa postarali členovia zväzu záhradkárov
a p. Miladka Koperová. Po skončení svätej omše bola zahájená výstava. Na výstave
vystavovalo celkom 30 pestovateľov.
Celkom na výstave bolo vystavených 267 exponátov, z toho: jablká 67, hrušky 23,
slivky 26, vinič 4, broskyňa 1, ostatné ovocie 7, liečivé rastliny 4, zelenina 15. Na
výstave bolo udelených 23 cien. Vyhodnotenie vykonala 7 členná komisia.
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.
Výstavu podporili sponzori: Starostka obce, COOP Jednota Čadca, Klember, BO
Poprad, Roman Greguš – GIGATEX.
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 svojími 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, ZŠ sv.
Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom za prenájom miestnosti a Klubu dôchodcov
Skalité za občerstvenie.
Výstavu navštívili zástupcovia Okresného výboru SZZ aj záhradkári z iných základných organizácií: Nová Bystrica, Staškov, Raková. Pekné exponáty si prišli pozrieť aj
deti zo ZŠ a MŠ. Na výstave si návštevníci mohli objednať stromčeky a umelé hnojivá.
Ocenené exponáty si môžu pozrieť návštevníci na okresnej výstave, ktorá sa uskutoční v Ochodnici v dňoch 8. a 9. 10. 2016. 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.
Skalité, 5. 10. 2015
Ing. Ferdinand Gonščák, tajomník ZO SZZ Skalité

V kategórii JABLKÁ:
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XXIV. ročník hasičskej súťaže o putovný
pohár starostky obce Skalité

Dňa 28. 8. 2016 sa na námestí obce uskutočnil XXIV. ročník hasičskej súťaže o putovný pohár
starostky obce Skalité a zároveň okresné kolo Dobrovoľných hasičských zborov okresu
Čadca.
VÝSLEDKY:

JABLKO ROKA: Pavol Kopera,
odroda Rubín
1. cena – Štefan Jurišta – Angold
2. cena – Margita Legerská – Šampión
3. cena – Michal Kocúr – Ontário
4. cena – Jaroslav Koričár – Rubín
5. cena – Jana Tomicová – Denár
6. cena – Peter Gonščák – Súbor jabĺk
V kategórii HRUŠKY:
1. cena – Pavol Kopera – Bojničanka
2. cena – Jozef Staš – Wiliamsova
3. cena – Štefan Jurišta – Konferencia
V kategórii OSTATNÉ OVOCIE:
1. cena – Igor Šmatlava – slivka Jojo
2. cena – Pavol Kopera – slivka Jojo
3. cena – Jozef Varmus – slivka Valor
V kategórii ZELENINA:
1. cena – Mária Römerová
2. cena – Margita Legerská
3. cena – Veronika Šmatlavová
4. cena – Jozef Cech
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 – Miroslav Martiniak
Mimoriadna cena: CVČ ZŠ Kudlov

Muži:
1. miesto DHZ Dolný Vadičov
2. miesto SDH Přiložany – ČR
3. miesto DHZ Stará Bystrica
4. miesto SDH Kojkovice – ČR
5. miesto DHZ Turzovka

Ženy:
1. miesto DHZ Korňa
2. miesto DHZ Dolný Hričov
3. miesto DHZ Oščadnica
4. miesto DHZ Čierne VK
5. miesto SDH Hrádek – ČR

ŠKOLSTVO
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Základná škola sv. Andreja Svorada
a Benedikta
Sedím na svojej otáčacej stoličke v zborovni a pomedzi rúrky lešenia pozerám na okolité kopce, ktoré
pomaly menia svoj „outfit“ za jesenný. Slnečné lúče vo mne vyvolávajú príjemný pocit pokoja zmiešaný
s nostalgiou za letnými dňami. A v celej tejto atmosfére sa pokúšam napísať zopár riadkov, ktoré majú
ambíciu povzbudiť vás i mňa samú.
Áno, dovolenka, prázdniny, dni oddychu sú už nenávratne za nami. Opäť nás čaká práca a s ňou spojené radosti i starosti.
Našu školu bude tento rok navštevovať 305 žiakov. Bude sa im
venovať spolu 23 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov.
Tristopäť detí znamená tristopäť konkrétnych príbehov v konkrétnych rodinách a podmienkach. Radi by sme našu prácu neustále
zlepšovali, aby každý žiak získal čo najviac vedomostí a zručností,
ktoré môže ďalej rozvíjať a využiť vo svojom ďalšom živote.
Dovolím si však tvrdiť, že nezanedbateľnú úlohu v živote školy má
i výchovná zložka. Na tomto poli sa chceme taktiež zdokonaľovať,
aby našu školu v 15-tich opúšťali skutočne rozumní, múdri, dobrí
a slobodní mladí ľudia. Aby vedeli kriticky myslieť, hodnotiť a vyberať si to, čo je pre ich život správne.
Niekedy sa zdá, akoby sa hodnoty v spoločnosti menili a do
popredia sa dostávajú úplne iné, než boli pred 20 – 30 rokmi.
Tomuto sa zvykne hovoriť, že je „iná doba“. No veď je. Je predsa rok
2016. Ale sú skutočne iné aj tie pravé hodnoty? Veď to, čo je pravé,
má byť stále a nemenné. Ak kedykoľvek v histórii boli na prvých
miestach pravda, poctivosť, slušnosť, dobro,..., malo by to tak byť
i dnes. Ak určité pravdy uznávala väčšina, prípadne boli prijaté ako
zákony, prečo sa z toho chceme v súčasnosti vymaniť?
Každé miesto a okolnosti si tiež vyžadujú patričné správanie a tzv.
„bontón“. Nemôžeme sa teda znížiť ku konštatovaniu, že každý sa
môže kdekoľvek správať, ako chce, ako je mu to prirodzené...
Aj týmto smerom sa uberajú naše diskusie, keď rozbiehame nový
školský rok. V množstve dokumentov, ktoré treba pripraviť, aby sme
mohli pracovať čo najlepšie, rezonujú popri témach vzdelávacích
i tie výchovné.
Je veľmi povzbudivé, že mnohí rodičia detí našej školy takisto citlivo vnímajú potrebu intenzívnejšieho spolupôsobenia rodiny a školy
na poli formovania mladej generácie. Práve rodina a škola sú dve
miesta, kde deti trávia najviac času. Mali by preto na ich osobnosť
najviac vplývať. A to s ohľadom na jeden a ten istý cieľ.
Materiálne podmienky na dosiahnutie stanovených cieľov sú
už na celkom dobrej úrovni. Obidve budovy školy sú vybavené
počítačovou i didaktickou technikou. V rámci rôznych projektov,
vzdelávaní či z prostriedkov Spoločenstva rodičov sa zakúpili aj
rozmanité pomôcky.
Tešíme sa, že tento školský rok začíname v opäť trošku krajších
i zdravších priestoroch. V budove 5. – 9. ročníka prebieha rekonštrukcia. Vnútorné priestory sú už čiastočne hotové. Na schodištiach sú vymenené zábradlia, chodby i schody majú novú dlažbu
a steny sú omaľované sviežimi farbami. Vonku ešte prebieha
zatepľovanie budovy, ktorá postupne dostáva i novú fasádu.
Malým „svetielkom na konci tunela“ je telocvičňa, o ktorej sa
začalo už konkrétnejšie uvažovať. Uvidíme, nakoľko sa podarí
realizácia projektu.
Čo dodať na záver? Prvý mesiac nového školské ho roka je
pomaly za nami, ciele sú stanovené, úlohy pridelené. Teraz už len
treba, aby si tie svoje každý na svojom mieste zodpovedne plnil.
Každý za seba. Aby z práce každého jednotlivca (učiteľa, rodiča
i žiaka) vznikla krásna pestrofarebná mozaika školy, v ktorej sa
všetci, „domáci i hostia“, budú cítiť dobre, budú sa navzájom
povzbudzovať, rešpektovať a pomáhať si. Nech nám v tom Pán
Boh pomáha...
Za ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
Mgr. Marta Jopčíková

17

ŠKOLSTVO

Základná škola Skalité - Kudlov
Začali sme nový školský rok

Elektrozber – projekt Recyklohry

246 žiakov vzdeláva a vychováva 20 učiteľov, v tomto počte sú
zarátané dve vychovávateľky a jeden učiteľ na čiastočný úväzok.
Počet žiakov vzrástol o 10, zvýšil sa počet učiteľov o 1.

V jeseni sa uskutoční jesenný zber malých elektrozariadení
v rámci projektu Recyklohry, do ktorého sa zapájame už viac
rokov. 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!

Oslava 30. výročia školy
Brány našej školy sa v septembri 2016 otvorili po 30-krát. Pri
tejto príležitosti bude 20. – 21. 10. prebiehať oslava 30. výročia
otvorenia našej školy.
20. 10. sa uskutoční slávnostná akadémia pre žiakov a 21. 10.
oficiálna oslava pre pozvaných hostí.

Najúspešnejší žiaci v minulom
školskom roku
Každoročne sa naši žiaci zapájajú do rôznych
vedomostných i športových súťaží. K najväčším
úspechom v minulom školskom roku patrí
účasť a výborné umiestnenie v biologickej
olympiáde v celoštátnom kole, kde získali:
1.miesto
2.miesto

Arianna Anna Potočárová
9. A - odbor geológia Bio E
Arianna Anna Potočárová
9. A - projektová časť Bio C

Krajské kolo:
Bio C
1. miesto

3. miesto
7. miesto

Bio E
1. miesto

2. miesto
3. miesto
6. miesto

Arianna Anna Potočárová
9. A – projektová časť
– postup do celoštátneho kola
Mária Truchlíková
9. A – projektová časť Bio C
Arianna Anna Potočárová
9. A – teoreticko-praktická
časť Bio C

Arianna Anna Potočárová
– geológia – postup do
celoštátneho kola
Mária Truchlíková
– geológia
Adriana Ferjancová
– botanika
Patrik Kotek
4. A - zoológia

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy
i obce a želáme mnoho ďalších úspechov.
Ostatné úspechy si môžete pozrieť na našej
webovej stránke.
Za ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
Mgr. M. Vojčiňáková
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Materská škola Skalité – Ústredie

Materská škola Skalité – Kudlov

,,Od jesene do leta spoznávame svet“ je názov nášho nového školského vzdelávacieho
programu, z ktorého vychádza výchovno-vzdelávací proces v našej MŠ.

Sme opäť po prázdninách a dovolenkách v škole plnej deti, hier a džavotu... Ako privítala
škola deti po letnom oddychu? Ako najlepšie vedela.

5. septembra do MŠ nastúpilo 92 detí do 4 tried. 20 najmenších 3-4 ročných drobčekov spolu s pani riaditeľkou M. Koričárovou a pani učiteľkou S. Gelačákovou vytvorili 1. triedu –
Lienočky.
Ďalších 23 detí 4-5 ročných tvorí 2. triedu Mravčeky pod vedením pani učiteľky M. Slaninákovej a Mgr. D. Liščákovej.
3. triedu tvoria Včielky, je tam 25 5-6 ročných detí pod vedením
pani učiteliek M. Buryovej a I. Mikulovej. 4. triedu Motýliky tvorí
24 5-6 ročných detí, kde sú pani učiteľky Ľ. Lašová
a S. Serafínová. Dôležitou súčasťou MŠ sú aj nepedagogickí
zamestnanci, ktorí sú v materskej škole rovnako dôležití.
Aj v tomto školskom roku sme naplánovali veľa aktivít pre deti
a niektoré budeme organizovať spolu s rodičmi. Teší nás, že doteraz bola spolupráca s rodičmi našich detí na veľmi dobrej úrovni.

A dúfame, že bude pokračovať aj v tomto školskom roku. Veď
nám všetkým záleží, aby sa deti cítili dobre, spokojne a prežívali
radosť.
Prvé septembrové dni už máme za sebou a slzičky nahrádzajú
úsmevy na tváričkách a zvedavosť v očiach detí. Veľmi nás teší,
keď nám rodičia ráno zvestujú, že sa deti tešia do škôlky. Naďalej
sa budeme snažiť vytvárať pre deti motivačné prostredie, kde si
rozšíria svoje obzory poznania, rozvinú svoje zručnosti, talenty
a nadviažu nové priateľstvá, aby boli dobre pripravené nielen na
školu ale i na život.
Za MŠ Skalité – Ústredie
M . Koričárová
Riaditeľka MŠ

Trochu sa vyparádila. Má novú dlážku
na chodbe materskej školy a nový koberec
a pekné vstavané skrine na odkladanie
pomôcok a materiálu pre činnosť s deťmi.
Pani učiteľky zas uvažovali a pripravovali výchovno –vzdelávacie ciele podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Najnižší stupeň vzdelávania by mal
byť charakteristický tým, že sa prispôsobuje konkrétnemu dieťaťu. Učiteľka
materskej školy musí byť schopná zodpovedne a primerane náročne nastavovať,
rozširovať, prehlbovať a diferencovať požiadavky na výstupy tohto
stupňa vzdelávania. A to je veru neľahká úloha. Budeme sa pokúšať dobre ju zvládnuť.
Momentálne pomáhajú pani učiteľky deťom v materskej škole
prispôsobovať sa novým sociálnym situáciám. Robia všetko
preto, aby očká deti neplakali. Podporujú snahu začleniť sa do
kolektívu. Nevyhnutná je dobrá spolupráca s rodinou. Adaptácia
je pomalý proces, v ktorom sa môže vynoriť veľa neúspechov
a sklamaní. Striedajú sa dni, kedy dieťa veselo uteká do materskej školy a dni, kedy by najradšej zostalo doma s rodičmi.
Adaptačný proces je významným okamžikom v živote dieťaťa.
Čo pripravujeme pre deti v školskom roku 2016/2017?
Budú to rôzne tradičné aj netradičné pohybové aktivity, ktorými chceme deti motivovať k zdravému spôsobu života.
Podmienky nato máme veľmi dobré. K dispozícii máme telocvičňu, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, dopravné ihrisko
a všade vôkol krásnu prírodu, ktorá láka na turistické potulky.
Privítame profesionálnych bábkohercov s peknými divadielkami pre deti, budeme sa tešiť na Mikuláša, Vianoce, karneval, Deň
deti. Maminkám poďakujeme za starostlivosť a čaká nás ešte

veľa , veľa zábavy pri kreslení, maľovaní , zostrojovaní. Tak sa
zabávame, ale aj poznávame svet.
Budem
e
sa starať o našu záhradu a skalku v nej. Máme radi
keď je naše okolie čisté a preto ani v nasledujúcom školskom
roku nebudeme rozhadzovať odpadky a naučíme sa ich triediť.
Naučíme sa navzájom k sebe pekne správať, dodržiavať
dohodnuté pravidlá, aby nám v našej materskej škole nebolo
smutno a mali sme sa tu spolu dobre.
Teší nás, že záujem na kvalite vzdelávania a dobrom stave
zariadenia našej MŠ majú aj naši rodičia. Nebolo treba veľa slov
a pomôcť natrieť hojdačky , kolotoče a preliezačky prišla vo svojom voľnom čase maminka Hanka Ruceková, Ranáta Tatarková,
Slávka Kreanová s ocinom Jožkom Kreanom. Aj týmto spôsobom
im chceme poďakovať . Tiež všetkým, ktorí nám boli pri zabezpečovaní potrieb školy akýmkoľvek spôsobom nápomocni. Tešíme
sa na spoluprácu v prospech deti MŠ Skalité – Kudlov.
Za MŠ Skalité – Kudlov
Mgr. Magda Jašurková
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Letná prázdninová činnosť
Centra voľného času Skalité

Titul Majster SR v letnom biatlone putuje
na Skalité!

CVČ Skalité cez leto pripravilo pre deti a mládež niekoľko zaujímavých podujatí.

V dňoch 24. – 25. 9. 2016 vo Vyhniach vyvrcholila letná biatlonová sezóna rýchlostnými
a vytrvalostnými pretekmi.
Organizátorom sa v peknom slnečnom počasí postavilo na
štart dvestodvadsať pretekárov z 29 klubov, pričom medzi nimi
boli mená aj pretekárov z Čiech a Maďarska a samozrejme,
nemohli chýbať ani pretekári z klubu biatlonu ŠKP Skalité (CVČ
Skalité). Titul majsterky SR vo vytrvalostnom preteku získala
Katarína Čanecká, ktorá navyše v sobotu v rýchlostnom preteku
získala striebro. O ďalšie dve bronzové medaily sa zaslúžili
v nedeľu Vanesa Ruceková a nováčik v našom tíme Alexander
Simon Potočár.
ŠKP Skalité

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY – VÝSLEDKY:
Vytrvalostný pretek

Medzi najvydarenejšie prázdninové podujatia už tradične patria dva týždňové tábory s dennou dochádzkou, ktoré sa uskutočnili v mesiaci júl a august.
Počas táborových dní deti a mládež zo Skalitého a blízkeho
okolia zažili veľa zábavy, hier a výletov. Spoznávali nové miesta,
nachádzali nové priateľstvá.
Aj v tomto školskom roku naše CVČ ponúka niekoľko desiatok
záujmových útvarov, krúžkov. Deti a mládež sa môžu tešiť na
zumbu, turistiku, futbal, biatlon, hokejbal a iné športovo-turistické krúžky, nechýba ani obľúbený Buď fit!, tiež fotografovanie, tvorivé dielne, varenie, hudba tanec, divadlo a veľa ďalších zaujímavých krúžkov. Spestrením prázdninových aktivít boli tiež opekačky, športové podujatia a medzi deťmi stále obľúbené stretnutia v
podobe rozprávkových, či strašidelných nocí.
Nový školský rok sa nám už naplno rozbehol a s ním aj činnosť
CVČ Skalité.
Neodmysliteľnou súčasťou je aj klubová činnosť. Klub CVČ je
otvorený pre deti od 11:30 do 16:00 hod. každý pracovný deň.
V rámci príležitostnej činnosti máme v pláne zorganizovať v
CVČ rôzne podujatia ako je Šarkaniáda, púšťanie lampiónov šťastia karneval, deň adventných zvykov posedenie pri jedličke, koncert, novoročná diskotéka, pečenie fašiangovej šišky či cesta rozprávkovým lesom.
Pokračovať budeme v popoludniach s kuchtíkom, rozprávkových večeroch, strašidelných nociach a chystáme ďalšie pokračovanie súťaže Talent Skalité. Všetky informácie o plánovaných
aktivitách, oznamy, fotogalérie z uskutočnených podujatí nájdete
na sociálnej sieti Facebook, kde má CVČ Skalité svoju stránku
(www.facebook.com/CentrumVolnehoCasuSkalite).
CVČ Skalité

Krásny deň plný zážitkov sme strávili v Demänovskej jaskyni, na
výlete do jej okolia a na bobovej dráhe v Liptovskom Mikuláši.

Katarína Čanecká

Žy B:

1. miesto

Vanesa Ruceková

Žy B:

3. miesto

Alexander Simon Potočár

Ži A:

3. miesto

Filip Bury

Ži B:

10. miesto

Denis Šurík

Ži B:

15. miesto

Sandra Ruceková

Žy C:

16. miesto

Miroslava Mikulová

Žy B:

18. miesto

Peter Ivanek

Si A:

13. miesto

Ivan Čanecký

Si B:

6. miesto

Katarína Čanecká

Žy B:

2. miesto

Alexander Simon Potočár

Ži A:

9. miesto

Vanesa Ruceková

Žy B:

13. miesto

Filip Bury

Ži C:

10. miesto

Denis Šurík

Ži B:

13. miesto

Sandra Ruceková

Žy C:

19. miesto

Miroslava Mikulová

Žy C:

16. miesto

Peter Ivanek

Si A:

13. miesto

Ivan Čanecký

Si B:

7. miesto

Katarína Čanecká

Žy B:

4. miesto

Vanesa Ruceková

Žy B:

5. miesto

Alexander Simon Potočár

Ži A:

9. miesto

Filip Bury

Ži C:

16. miesto

Denis Šurík

Ži B:

11. miesto

Sandra Ruceková

Žy C:

10. miesto

Miroslava Mikulová

Žy C:

18. miesto

Pavol Baroňák

Ži C:

5. miesto

Peter Ivanek

Si A :

11. miesto

Ivan Čanecký

Si B:

4. miesto

Rýchlostný pretek

Výlet v Kontaktnej ZOO v Liptovskom Mikuláši, kde naše deti zažili
jedinečnú možnosť z blízka pohladkať alebo nakŕmiť rôzne druhy
zvierat, patril určite k tým najvydarenejším.

Pretek s hromadným štartom
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Osadový turnaj

FUTBAL
Vážení priatelia futbalu !

záruku konečného dobrého umiestnenia. Výkony sa stabilizovali a mužstvo predvádza pekný futbal.

Po letných futbalových turnajoch sa nám naplno rozbehli
všetky futbalové súťaže. Svoje zápasy odohrali všetky družstvá patriace pod TJ Slovan Skalité – družstvo mužov, dorastu, starších a mladších žiakov a taktiež prípravka.
V letnej prestávke sa muži zúčastnili turnaja v Čiernom
a domáceho turnaja z príležitosti 90. výročia založenia TJ
Slovan Skalité. Počas tohto turnaja boli odmenení obcou
zaslúžili členovia našej TJ Slovan Skalité, ktorí prevzali ocenenie za svoju prácu z rúk starostky obce. V priebehu turnaja
odohrali zápas aj internacionáli proti družstvu Spartak
Trnava. Na tomto krásnom podujatí sa finančne podieľal OÚ
Skalité a obecné zastupiteľstvo, za čo im patrí nesmierna
vďaka.
Spoluorganizáciou a finančnou pomocou sa taktiež OÚ
a p. starostka podieľali na organizovaní tradičného
Osadového turnaja o pohár starostu obce. Na tomto turnaji
hralo okolo 90 hráčov z obce a našich rodákov.
Veľmi atraktívny bol aj zápas Slovnaft cup, kde na domácom ihrisku sme privítali družstvo FK Čadca. Aj napriek tomu,
že naše družstvo nepostúpilo do ďalšieho kola, zanechali sme
v zápase dobrý dojem.

Družstvo dorastu začalo sezónu taktiež veľmi dobre a aj
napriek prehre doma s Rajcom, dokázali chlapci doviezť
z vonku už 9 bodov a figurujú v popredí tabuľky.
Družstvá SŽ a MŽ momentálne prechádzajú generačnou
a hráčskou obmenou a tak ich výkony sú slabšie. Aj napriek
tomu, že sa im momentálne nedarí, veríme, že poctivou účasťou na tréningovom procese a snahou o zlepšenie svojich
výkonov, budú dosahovať čoraz lepšie výsledky.
Potešiteľný je fakt, že do tréningového procesu v kategórii
prípravka sa zapojili aj ďalšie deti a veľmi pekné a inšpirujúce by malo byť pre chlapcov, že na tréningoch máme až 6
dievčat. Dokonca dve z nich už nastupujú aj v súťaži mladších
žiakov.
Všetci hráči, výbor a dúfam, že aj fanúšikovia futbalu v obci
veria, že v tejto časti sezóny sa nám podarí predvádzať u všetkých družstiev kvalitné výkony, ktoré prilákajú čo najviac fanúšikov na náš futbalový štadión.
Výsledky družstva dospelých, dorastu aj žiakov nájdete na
stránke: www.futbalnet.sk/sutaze

Mužstvo ,,A“ nezačalo sezónu dobre, ale postupne sme
získali body z vonku a umiestnenie v popredí tabuľky dáva

Cechospol

Pašerák Martiniak

Notorik Bory

Fan Tomas

Výbor TJ Slovan Skalité

Memoriál des. Šmatlavu

Dňa 3. júla 2016 sa konal v areáli TJ Slovan Skalité osadový futbalový turnaj
o pohár starostky obce Skalité.
Konečné poradie:
1. miesto – Cechospol
2. miesto – Pašerák Martiniak
3. miesto – Notorik Bory
4. miesto – Dynamo Mláky
5. miesto – SP Fan Tomas
6. miesto – Úlet
Spoločná fotografia internacionálov Skalité a Spartaku Trnava

Ocenení členovia TJ Slovan Skalité
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10. ročník hokejbalového turnaja o pohár
Starostky obce Skalité 2016

Víťazný tím 10. ročníka HBK Skalité

HBK Skalité - junior

Dňa 4. 9. 2016 sa na hokejbalovom ihrisku v Skalitom konal 10. ročník hokejbalového turnaja
o putovný pohár obce Skalité. Hráči turnaj vnímajú ako skvelú prípravu pred novým ročníkom
Kysuckej hokejbalovej ligy.

V letných mesiacoch sme zrekonštruovali
hokejbalové ihrisko: boli vybrúsené, natreté
a polepené mantinely

Turnaj má svoju kvalitu a obľúbenosť
u hráčov, ktorí chcú zavŕšiť svoju letnú prípravu práve na Skalitom. Hernú kvalitu
zvyšovali aj mnohí extraligoví hráči, ktorí
sa na turnaji objavili.
Na 10. ročníku sa predstavili mužstva
HBC Skalité, DCA Stars Dubnica, Dream
Team Svrčinovec, Staré Páky a nováčikovskú premiéru si odkrútilo mužstvo
z Čierneho. Diváci mali po prvýkrát možnosť vidieť oku lahodiace derby zápasy
medzi mužstvami Skalitého, Čierneho
a Svrčinovca. Od začiatku turnaja prebiehal ofenzívne ladený hokejbal, padlo
63 gólov. K zápasom patrili napínavé

herné situácie, osobné súboje, ale aj vysoké nasadenie hráčov až do konca.
Víťazom 10. ročníka sa stali domáci
hokejbalisti Skalitého bez straty čo i len
jedného bodu. Striebro putovalo do
Dubnice a bronz si vybojovali minuloroční
víťazi Dream Team Svrčinovec. Mužstva
boli ohodnotené aj finančnou čiastkou.
Najlepším brankárom sa stal Daniel
Kupka zo Svrčinovca. Cenu najlepšieho
strelca získal Milan Vozár z Dubnice
a najužitočnejším hráčom turnaja sa stal
domáci hokejbalista Ľubomír Gerát. Svoj
miesto na turnaji mali aj naši juniori, ktorí
zvíťazili v zápase proti rovesníkom z Čierneho 7:6 po samostatných nájazdoch.
Na zápasy dohliadal rozhodca Milan
Kováčik. Turnaj bol sprevádzaný hudbou
a pre divákov bola pripravená tombola so
zaujímavými cenami.
Poďakovanie patrí starostke obce
Skalité Andrei Šimurdovej a aj organizačnému tímu, ktorý sa podieľal na uskutočnení 10. ročníka hokejbalového turnaja.
Tím Zápas Skóre Body
HBK Skalité
4
DCA Stars Dubnica
4
Dream Team Svrčinovec 4
Staré Páky
4
HBK Čierne
4

20:4
24:8
9:7
5:23
5:21

Spravodaj obce Skalité. Vychádza 4–krát ročne.
Redakcia si vyhradzuje právo úpravy dodaných príspevkov. Námety a postrehy občanov redakcia uvíta
na prednosta@skalite.sk, 0905/974 959.
Grafická úprava: MAGMA, Čadca – Mária Ščuryová
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